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FORORD

Bogen "Danske Gårde i Tekst og ^Billeder" omfatter danske landbrug, uden
skelen til størrelse, hvad areal angår.
Vi har bestræbt os på, at få alle bestående landbrug medtaget, og 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 betydning og interesse for de

beskrevne ejendomme.
Registreringen af de beskrevne ejendomme er foretaget efter beliggenhed,

vejenes 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 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 betydningsfuld arbejde, som

kun har sin 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
håndbog rigere.

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

FORLAGET DANSKE LANDBRUG I/S

8600 Silkeborg

ARDEN KOMMUNE

AKSELTERPVEJ 1, "NIBESTEDGAARD", AKSELTERP, 9510 AR
DEN, tlf. 98-565029.
ELAV ENEVOLD PINSTRUP,
gårdejer, født d. 12.-4.-1936, søn
af Rigmor og Svend Pinstrup,
gift d. 27.-12.-1968 med Aase
Mejlholm, beskæftigelsesvejleder,
født d. 15.-2.-1945, datter af
Gerda og Niels Mejlholm. Parret
har børnene: Mette, født d. 7.2.-1972, Helga, født d. 25.-1.1974 og Bente, født 27.-10.-1976.
E.E.P. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han er medlem af Arden kommunalbe
styrelse, i bestyrelsen for Ålborg Amts Landboforening og har været i bestyrelsen
indenfor mejerisektoren samt for Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i 196Ö
fra Anton Hansen.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 8 ha. eng. Derud
over er der forpagtet 100 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1972, som er tilbygget flere gange, svinestalde fra 1974 og 1983, maskinhus fra
1984 og foderhus fra 1977, desuden er der 2 gylletanke, inden- og udendørs køresiloer.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 65 årskøer og 100 ung
dyr af racen SDM. Svineproduktionen er på 100 årssøer, der produceres ca. 2.000 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer,
1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. På gården
er ansat 1 fuldtids og 1 deltids medhjælper, maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

AKSELTERPVEJ 3, "BRANDMOSEGAARD", AKSELTERP, 9510 ARDEN, tlf. 98565020.
HENNING B. JAKOBSEN, gårdejer, født d. 13.-7.-1943, søn af Elna og Peter Jakob
sen, gift i 1970 med Gurli Irene Vennberg Mikkelsen, hjemmehjælper, født d. 6.-11.1943, datter af Gudrun og Aage Mikkelsen. Parret har børnene: Jens Erik, født d.
17.-3.-1971, Henrik, født d. 26.-8.-1976 og John, født d. 6.-9.-1978.
H.B.J. er specialarbejder. Han overtog gården i 1977 fra sin far, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som kom i familiens eje omkring 1900.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 23,5 ha., heraf 4,5 ha. eng.
Stuehuset er ca. 300 år gammelt og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1968, en ældre svinestald, lade fra 1902, som er ombygget til
maskinhus i 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn
og raps. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.
AMBJERGVEJ 7, "KORSDAL", VRÅ MARK, 9560 HADSUND, tlf. 98-566254.
HAKON OLESEN, gårdejer, født d. 9.-2.-1931, søn af Marie og Carl Olesen, gift d.
26.-2.-1955 med Emmy Jensen Sveistrup, medhjælpende hustru, født d. 10.-11.-1931,
datter af Mary og Jens Sveistrup. Parret har børnene: Carl Lindy, født d. 9.-12.-1955,
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Anny, født d. 5.-6.-1957, Vivi, født d. 29.-9.-1959, Lars, født d. 20.-9.-1961 og Connie,
født d. 3.-6.-1963.
H.O. kører mælketankbil. Han overtog gården 9.-7.-1955 fra Johannes Sørensen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1967 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 16 årskøer,
20 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer og plansilo med kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
AMBJERGVEJ 11, VRÅ MARK,
9560 HADSUND, tlf. 98-566041.
VAGN SØRENSEN, gårdejer, født
d. 4.-4.-1935, søn af Sørine Ma
rie og Martinus Albinus Sørensen,
gift d. 2.-10.-1970 med Lissy
Marion Rosenberg, slagteriarbej
der, født d. 1.-5.-1943, datter af
Helga og Ingemann Lisberg Ro
senberg. Parret har børnene: Ti
na, født d. 10.-7.-1965, Claus
Ingemann, født d. 25.-8.-1970 og
Allan Michael, født d. 30.-12.-1976.
V.S. overtog gården d. 1.-4.-1969 fra sin far, som byggede ejendommen i 1927, da den
blev udstykket som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 10,5 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt lade fra 1927, maskinhus fra 1975 og garage fra 1976. Gårdens besæt
ning er på 3 ponyer. Der er 1 traktor.

AMBJERG VEJ 13, "GREVELUND
MINKFARM", VRÅ MARK, 9560
HADSUND, tlf. 98-566069.
POUL NIELSEN, pelsdyravler,
født d. 14.-3.-1943, søn af Hen
ny og Villiam Nielsen, gift d.
19.-8.- 1967 med Elene Bonderup, kontorassistent, født d.
5.-7.-1946, datter af Martha og
Theodor Bonderup. Parret har
børnene: Troels, født d. 5.-1.-1968,
Thomas, født d. 26.-7.-1972 og
Anders, født d. 25.-4.-1976.
P.N. er uddannet snedker. Han overtog gården d. 1.-6.-1978 fra Jens Jensen.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 6,6 ha.
Stuehuset er opført i 1981 og desuden er der et ældre stuehus. Avlsbygningerne består
af ko- og svinestald, som er ændret til pelseri i 1979, der er 20 minkhaller å 25 meter
og 2 60 meters 2-rækket haller bygget henholdsvis 1969 og 1989. Gården drives som
minkfarm med en bestand på 650 minktæver og 100 rævetæver. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og halmfyr. I pelsningstiden er der ansat 7
deltids medhjælpere og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
BARSBØLVEJ 1, BARSBØL, 9560 HADSUND, tlf. 98-558089.
HANS HANSEN, gårdejer, født d. 27.-1.-1936, søn af Johanne og Hans Hansen, gift i
1965 med Gerda Norup, født d. 22.-8.-1930, datter af Elvine og Søren Peter Norup.
Parret har børnene: Kamilla og Michael.
H.H. overtog gården i 1965 fra Anthon Lassen.
Areal 45 ha., heraf 15 ha. eng, hede, skov og krat. Derudover er der forpagtet 6 ha.
eng.
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omkring 1870 og restaureret fle
re gange. Avlsbygningerne består
af kvægstald med spalter fra
1980, kalvehus og garage, lade
fra 1942 og 2 maskinhuse fra
1983. Gården drives med en
kvægproduktion på 30 årskøer, 40
ungdyr og 4 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn og raps. Der er 2
traktorer, trådsiloer og plantør
reri med varm og kold luft samt
brændefyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
BARSBØLVEJ 2, BARSBØL,
9560 HADSUND, tlf. 98-558288.
POUL ANDERSEN, gårdejer,
født i 1944, søn af Ragna og Sø
ren Andersen.
P.A. har været på Malling Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-1.-1971 fra sin far, nuvæ
rende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal
76 ha., heraf 20 ha. skov og bak
ker.
Stuehuset er opført i 1895 og
restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1973, en gammel
kvægstald som er indrettet til svinestald i 1974 og nyrenoveret i 1990, lade fra 1914,
maskinhus fra 1946 og foderhus fra 1982, desuden er der 2 gylletanke. Gården drives
med en kvægproduktion på 48 årskøer, 50 ungdyr og 24 slagtekalve af racen SDM, des
uden er der en slagtesvineproduktion på 900 stk. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo med varm og kold luft samt brændefyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
P.A. ejer og driver desuden Barsbølvej 3.

BARSBØLVEJ 3, BARSBØL, 9560
HADSUND.
POUL ANDERSEN, gårdejer, om
tales under Barsbølvej 2.
P.A. overtog gården d. 1.-7.-1989
fra Kristian Andersen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal
37,4 ha., heraf 9,5 ha. skov og
bakker.
Stuehuset er opført omkring
1915. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1953 og hestestald
og lade begge fra 1915. Gården

drives sammen med Barsbølvej 2.

BLAAKILDEVEJ 49, "HJORTHØJ", 9510 ARDEN, tlf. 98-561392.
HANS LAURSEN, gårdejer, født d. 18.-4.-1923, søn af Karen og Anders Laursen, gift
d. 16.-5.-1948 med Inga Andersen, husmor, født d. 7.-1.-1927, datter af Metha og Mar
tinus Andersen. Parret har børnene: Tove, født d. 15.-8.-1949, Erik, født d. 23.-2.1951 og Anders, født d. 3.-10.-1956.
H.L. overtog gården d. 2.-3.-1948 fra Jens Jepsen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 8,2 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og restaureret og tilbygget flere gange, senest i
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stald er bygget i 1951, lade fra 1962 og maskinhus fra 1968. Gården drives udelukken
de med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo, kold lufts tørreri og træfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

BLAAKILDEVEJ 50, "HEGNSKOVGÅRD",
HOLTHUSE, 9510 ARDEN, tlf. 98561677.
KARIN OG FRANK JENSEN.
F.J. er møbelhandler og født d. 4.-6.1939, søn af Mary Margrethe og Karl
Ikast Jensen, gift d. 25.-1.-1964 med Ka
rin Marie Back Nielsen, damefrisør, født
d. 5.-4.-1942, datter af Anna Martha og
Jacob Nielsen. Parret har børnene: Jea
nette, født d. 4.-5.-1965, Thomas, født
d. 8.-11.-1967 og Lise, født d. 20.-3.1986.
F.J. driver møbelforretning i Arden. Ægteparret overtog gården i september 1974 fra
Tage Buus.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha. eng, der er ialt 6,5 ha.
eng. 20 ha. er udlejet.
Alle bygningerne fra 1932 er opført efter en brand. Stuehuset er fra dette år og blev
restaureret i 1974 og 1990/91. Avlsbygningerne består af kostald fra 1922, som er æn
dret til hestestald i 1974/75, fyrrum og værksted fra 1922 og lade fra 1932. Gårdens
besætning er på 3 heste af racen Dansk Varmblod og desuden er der brevduer. Der er
1 traktor og halmfyr.
BLAAKILDEVEJ 51, "UDLÆGSGAARDEN", 9510 ARDEN, tlf.
98-561072.
ORLA LANGDAHL, gårdejer,
født d. 13.-1.-1938, søn af Dag
mar og Marius Langdahl, gift d.
9.-11.-1963 med Annie Morten
sen, medhjælpende hustru, født
d. 3.-3.-1941, datter af Jensine
og Jakob Mortensen. Parret har
børnene: Inge, født d. 27.-8.-1964,
Karsten, født d. 23.-12.-1966,
Mogens, født d. 12.-2.-1970 og Torben, født d. 16.-8.-1974.
A.M. afløser som ringer og graver ved Arden Kirke og er formand for Menighedsrådet.
O.L. har været på Haslev Landbrugsskole, han har været i kredsledelsen for DLG og
været medlem af Menighedsrådet. Han overtog gården i november 1963 fra Lars
Stubberup.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 26,5 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha., der er 3 ha. eng.
Derudover er der forpagtet 14,5 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1930, som er ombygget i 1968, ungdyrstald og foderhus fra 1970, lade
fra 1930 og maskinhus fra 1984, desuden er der udendørs køresilo og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 26 årskøer, 40 ungdyr og 13 slagtekalve af racen
SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 200 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo, varm
lufts tørreri samt brændefyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BORGERVEJ 30, "LUNDSGAARD", 9500 HOBRO, tlf. 98-558285.
NIELS LUND, biavler og gårdejer, født d. 24.-11.-1939, søn af Othilie og Janus Lund,
gift d. 28.-3.-1991 med Silvana Claudia Parpinello, veterinærkonsulent, født d.
27.-6.-1958, datter af Juan og Nives Parpinello.
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land Landbrugsskole og derefter
en del år i udlandet. Han overtog
gården d. 15.-9.-1974 fra sine
forældre, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som fik sit
navn i 1947.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
40,3 ha.
Stuehuset er opført i 1902 og re
staureret og ombygget flere gan
ge, senest i 1974/75. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald, som
er ombygget til honninghus og lager, svinestald, som er ombygget til snedkeri for træ
dele til bihuse, samt lade fra 1989, som nu bruges til honninglager. På gården er der 1
traktor, halmfyr og vindmølle. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Der
drives erhversbiavl i de ombyggede landbrugsbygninger og der er ca. 600 bifamilier,
det er en af landets meget få af den størrelse.

BORGERVEJ 34, "THOSTRUPGAARD", OUE, 9500 HOBRO, tlf. 98-558291.
KAJ THOSTRUP, gårdejer, født d. 14.-6.-1941, søn af Jenny og Svend Thostrup, bor
sammen med Else Marie Mortensen, kontorassistent, født d. 5.-5.-1945, datter af Kir
sten og Henry Mortensen. Parret har børnene: Morten, født d. 28.-11.-1973 og Mette,
født d. 5.-5.-1979.
K.T. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1973 fra sin
far, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 1,5 ha. eng. Derud
over er der lejet 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1966, svinestald fra 1936, lade fra 1937 og maskinhus fra 1983. Gårdens besætning
er på 2 årssøer, der produceres ca. 40 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 2 mejetærskere, 1 rendegraver, 1 skårlæg
ger, plansilo, kold lufts tørreri samt anparter i vindmøllelaug. Gården drives uden
fremmed arbejdskraft.

BORUPVEJ 11, "SALVADHUS", BORUP, 9510 ARDEN, tlf. 98-565015.
KENNETH THOFT-MADSEN, ungdomsskoleinspektør, født d. 19.-7.-1949, søn af Mie
og Holger Thoft-Madsen, gift d. 29.-4.-1977 med Marianne Milthers, lærer, født d.
17.-12.-1953, datter af Tinne og Sigurd Milthers. Parret har børnene: Mikkel, født d.
5.-11.-1977 og Rasmus, født d. 19.-4.-1982.
K.T.M. er medlem af skolebestyrelsen i Astrup. Han overtog gården d. 1.-10.-1984 fra
Poul Erik Poulsen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 10 ha., heraf 4 ha. eng og 1 ha. juletræer. Desuden er
der lejet 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af ko- og svi
nestald fra 1951, som er ombygget til hestestald i 1980, staklade fra 1990, lade fra
1951, som er ombygget til løsdriftsstald i 1990, samt maskinhus fra 1930. Gårdens be
sætning er på 7 ammekøer, 5 ungdyr og 4 slagtekalve af racen Charolais, desuden er
der 2 heste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps
og ærter. Der er 1 traktor, plansilo og halmfyr. Maskinstation bruges til markarbejdet.
BORUPVEJ 13, "SAALVADGAARD", ASTRUP, 9510 ARDEN, tlf. 98-565063.
NIELS RASK, gårdejer, født d. 12.-6.-1912, søn af Dorthea og Marinus Rask, gift med
Ellen Larsen, datter af Katrine og Laurids Larsen. E.L. døde i 1954. N.R. bor nu
sammen med Edith Nymann, husmor, født d. 27.-3.-1931, datter af Inga og Niels
Jensen. Parret har børnene: Niels Jørgen, født d. 29.-12.-1952, Helle, født d.
17.-11.-1959 og Ole, født d. 25.-4.-1963.
N.R. har været på St. Restrup Husmandsskole og har været i bestyrelsen for Astrup
Mejeri samt for Jydsk Andel. Han overtog gården i oktober 1950 fra Karl Andersen.
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Ejendomsskyld 750.000. Areal 22
ha., heraf 4 ha. mose og skov.
"Saalvadgaard"s stuehus er opført
omkring 1870 og restaureret og
tilbygget i 1928. Avlsbygningerne
består af ko- og svinestald fra
ca. 1870, ko- og svinestald fra
1938, samt en lade. Gården dri
ves udelukkende med plantepro
duktion bestående af korn, raps
og ærter. Der er 1 traktor og
plansilo. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

BRAMSLEV BAKKER 1, BRAM
SLEV, 9500 HOBRO, tlf. 98522247.
MARTHA PEDERSEN, gårdejer,
født d. 25.-12.-1904, datter af
Anne Marie og Henrik Behrndtz,
gift d. 8.-4.-1927 med Henry
Pedersen, født d. 18.-4.-1899,
søn af Marie og Christian Peder
sen. Parret har børnene: Christi
an, født d. 25.-1.-1929, Karen
Margrethe, født d. 11.-8.-1931,
Else Marie, født d. 31.-12.-1934,
Elisa, født d. 16.-1.-1938 og Kirsten, født d. 22.-5.-1940.
H.P. døde i 1979.
M.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. Gården blev overtaget i 1976 fra Harald
Sørensen, den blev opført som statshusmandsbrug i 1948.
Areal 9,5 ha., som er udlejet.
Stuehuset er opført i 1948 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1948 og lade fra 1948, som er ombygget i 1976. På gården er der 1
traktor.
BRAMSLEV BAKKER 4, "BRAMSLEVGAARD", BRAMSLEV, 9500
HOBRO, tlf. 98-512030.
JØRGEN OG LENE BIDSTRUP,
gårdejere.
J.B. er født d. 20.-6.-1955, søn
af Aase og Hans Bidstrup, gift d.
2.-10.-1982 med Lene Vang-Pedersen, restauratør, født d. 28.-6.1955, datter af Ellen og Knud
Vang-Pedersen. Parret har børne
ne: Anders, født d. 23.-7.-1983,
Jakob, født d. 16.-4.-1985 og
Søren, født d. 21.-6.-1987. J.B. er medejer af B.H.V.-byg i Hobro. Parret overtog
gården d. 31.-3.-1990 fra Hans Bidstrup, nuværende ejere er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 64 ha., heraf 28 ha. skov og bakker, som er fredet.
Jorden er delvis bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1700 og gennemrestaureret i 1959 og 1990/91. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1898, ungdyrstald fra 1956, hønsehus fra 1938, svinestald fra
1898 og anneks, som er bygget til familielejligheder i 1990, samt lade fra 1898. Går
den drives som herregårdspension og kursusvirksomhed, der er indrettet aktivitetshus
med kæledyr til børn. Der er 1 traktor og der er ansat 1 deltidsmedhjælp.
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BREDMOSEVEJ 1, "ØRNEBJERGGAARD", 0. DOENSE, 9500 HO
BRO, tlf. 98-554115.
SVEND PETER NØRLEM, gård
ejer, født d. 1.-10.-1927, søn af
Agnes og Jens Nørlem, gift d.
16.-3.-1955 med Gudrun Krestine
Madsen, medhjælpende hustru,
født d. 25.-2.-1935, datter af
Hilda og Kristian Madsen. Parret
har børnene: Lisbeth, født d. 10.12.-1955, Martha, født d. 30.-4.1957, Anne Marie, født d. 13.-8.1960, Jens Kristian, født d. 14.-10.-1965, og Vibeke, født d. 22.-2.-1977.
S.P.N. overtog gården d. 12.-4.-1955 fra Niels Laie Jensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 22 ha. og der er lejet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1969/70. Avlsbygningerne består af en ældre ko- og svinestald,
som er tilbygget i 1963, det gamle stuehus er ombygget til svinestald i 1969/70, lade
fra 1945, maskinhus fra 1971, desuden er der gylletank og udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 40 ungdyr og 14 slagtekalve af blandet
race og desuden er der en slagtesvineproduktion på 350 stk. årligt. Der er 2 traktorer,
halvpart i mejetærsker, lagersilo, varm lufts tørreri, anparter i vindmøllelaug og der
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
BREDMOSEVEJ 3, 0. DOENSE,
9500 HOBRO, tlf. 98-554282.
CARSTEN EBDRUP, gårdejer,
født d. 7.-12.-1963, søn af Edith
og Leo Ebdrup, bor sammen med
Iben Bisgaard Jensen, specialar
bejder, født d. 21.-11.-1968, dat
ter af Wanda og Christian Bis
gaard Jensen.
C.E. arbejder på Rockwool og
har været på Lundbæk og Vejlby
landbrugsskoler. Han overtog
gården d. 1.-8.-1989 fra Ingvard Christiansen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 10,5 ha., jorden er delvis udlejet.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1875, svinestalde fra 1925 og 1959, garage fra 1964, lade fra 1910 og
maskinhuse fra 1973 og 1979. Gårdens besætning er på 3 ungdyr af racen Simmentaler
og desuden er der 2 rideheste. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo med varm
lufts tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
BREDMOSEVEJ 5, "SOMMER
LYST", 0. DOENSE, 9500 HO
BRO, tlf. 98-554155.
JØRN KROGH, gårdejer, født d.
18.-8.-1933, søn af Agnethe og
Karl Krogh, gift d. 17.-7.-1955
med Theodora Asmussen, med
hjælpende hustru, født d. 21.-3.1937, datter af Agnethe og The
odor Asmussen. Parret har bør
nene: Anette, født d. 14.-4.-1956
og Birthe, født d. 24.-5.-1959,
død i 1977.
J.K. driver entreprenørvirksomhed fra ejendommen, han er uddannet som smed. Han

overtog gården i 1966 fra sin svoger, Per Asmussen, som købte den i 1955.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 32,5 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 5 ha. grusgrav. 16
ha. er udlejet.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret i 1969 og tilbygget i 1990. Avlsbygningerne
består af ko- og svinestald samt lade fra 1904. Der udvindes grus på ejendommen og
der udlejes maskiner, der er 3 gummigede og grussorteringsanlæg samt knuser.
BRÆNDSØVEJ 13, GANDRUP, 9610 ARDEN, tlf. 98-554481.
AGNER NYMANN, gårdejer, født d. 21.-5.-1926, søn af Agnes og Viggo Nymann. A.N.
har børnene: Kjeld, født d. 14.-4.-1951 og Irene, født d. 24.-6.-1954.
A.N. overtog gården i juni 1971 fra Børge Hansen.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 18 ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1943 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1942, svinestald fra 1961 og lade fra 1932. På gården er der 1 traktor.

BÆKVEJ 1, "IVERGAARD", ST.
ARDEN MARK, 9510 ARDEN,
tlf. 98-562092.
VAGN SPANGSEGE, gårdejer,
født d. 20.-2.-1950, søn af Inga
og Anker Pedersen Spangsege,
gift d. 11.-8.-1979 med Hanne
Provst Kristensen, kontorassistent,
født d. 24.-3.-1956, datter af
Nanna og Jens Provst Kristensen.
Parret har sønnen Jacob, født d.
30.-11.-1985.
V.S. har været på Nordisk Land
brugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 1.-9.-1980 fra Kristian Tved.
Ejendomsskyld 2.130.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 7,5 ha. eng.
Stuehuset er af ældre dato og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1979, svinestald fra 1969, lade fra 1979, ældre maskinhus og kostald, og desuden
er der 2 gylletanke og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 68
årskøer, 80 ungdyr og 35 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er hvede og rug. Der er 2 traktorer, 1 malkestald, automatisk kraft- og grovfoderan
læg, plansilo, kold lufts tørreri, anparter i vindmølle og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 medhjælper og maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

BÆKVEJ 2, "NIELSMINDE", ST.
ARDEN MARK, 9510 ARDEN,
tlf. 98-561730.
ANTON PETERSEN, gårdejer,
født d. 29.-3.-1955, søn af Ma
ren og Søren Petersen, gift d.
4.-4.-1981 med Lene Riisz, kon
torassistent, født d. 27.-9.-1959,
datter af Aase og Harry Riisz.
Parret har børnene: Michael,
født d. 28.-1.-1981, Morten, født
d. 20.-2.-1982, Maria, født d.
1.-3.-1986 og død samme år, samt Anne Katrine, født d. 1.-1.-1989.
A.P. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. l.-ll.1986 fra Niels Ove Smed.
Areal 100 ha., heraf tilkøbt 52 ha., der er 10 ha. mose og skov og 10 ha. eng. Derud
over er der forpagtet 60 ha.
Stuehuset er opført i 1887 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1978, som er tilbygget i 1987 og 1990 efter en brand, kalvestald fra 1976, foder
hus fra 1987, desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 130
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årskøer og 200 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
er 2 traktorer, 1 gummiged, 1 roeoptager med tank. På gården er ansat 2 med
hjælpere.
BÆKVEJ 6, LUNDGÅRD, 9510
ARDEN, tlf. 98-566209.
KURT ERLING OLESEN, vogn
mand, født d. 23.-4.-1956, søn af
Ninna Lissy og Aage Christian
Olesen, gift d. 19.-12.-1987 med
Annie Jacobsen, medhjælpende
hustru, født d. 1.-10.-1958, dat
ter af Elly Margit og Orla Ja
cobsen. Parret har børnene: Mar
tin, født d. 13.-5.-1980, Majbritt,
født d. 29.-7.-1983 og Morten,
født d. 5.-11.-1989.
K.E.O. driver vognmandsforretning fra ejendommen, som han overtog d. 1.-2.-1982 fra
sin far, som købte den i 1961.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 7 ha. Jorden er delvis udlejet.
Stuehuset nedbrændte d. 1.-8.-1984 og blev genopbygget og indvidet d. 1.-1.-1985.
Avlsbygningerne består af hestestald fra 1985, 6 2-rækket rævehaller bygget fra 1983
til 1988 og 1 4-rækket fra 1984. Gårdens bestand er på 75 ræve og desuden er der 2
heste. Der er 1 truck og 1 fodermaskine.
BÆKVEJ 8, LUNDGÅRD HEDE,
9510 ARDEN, tlf. 98-566158.
GEORG OLESEN, gårdejer, født
d. 15.-3.-1919, søn af Martha og
Rasmus Olesen, gift d. 4.-11.-1944
med Elly Johanne Madsen, med
hjælpende hustru, født d. 4.-11.1926, datter af Juliane og Mari
us Madsen., Parret har børnene:
Aage, født d. 27.-2.-1945, Lis,
født d. 27.-8.-1949, Kurt, født d.
28.-11.-1951, og Arne, født d.
1.-8.-1953.
G.O. overtog gården d. 1.-3.-1950 fra Søren Bolle.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 14,9 ha., heraf 1,5 ha. mose og skov.
Stuehuset er opført i 1958. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra 1965, lade,
som er genopført i 1968 efter brand, og maskinhus fra 1968. Gården drives udelukken
de med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 1 traktor, plansilo
og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BØNFELDTVEJ 4, "EGEBJERGGAARD", ASTRUP, 9510 ARDEN, tlf. 98-565074.
NIELS EJDRUP, reder, født d. 28.-1.-1962, søn af Inge og Karl Erik Ejdrup, bor sam
men med Mona Larsen, indkøbsassistent, født d. 22.-10.-1961, datter af Linda og Vagn
Larsen. Parret har sønnen Mark, født d. 13.-11.-1989.
N.E. overtog gården d. 1.-9.-1987 fra Jørgen Lund.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 17 ha., heraf 3 ha. skov og 0,5 ha. eng. Der er udlejet
11 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1990/91. Avlsbygningerne består af kostald
og lade fra 1960, og svinestald fra 1870, som anvendes til andet formål. På gården er
der 2 traktorer, lagersilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.

BØNFELDTVEJ 6, ASTRUP, 9510 ARDEN, tlf. 98-565294.
METTE ANTONSEN OG ALLAN BUSK.
M.A. er tjener og født d. 20.-5.-1965, datter af Britta Herskind og Niels Antonsen,
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bor sammen med Allan Busk, mu
rer, født d. 2.-8.-1966, søn af
Ruth og Erik Nielsen Busk.
Mette og Allan Busk overtog går
den d. 1.-3.-1991 fra Hans Frede
rik Nielsen.
Ejendomsskyld 430.000. Areal 5
ha. Jorden er delvis udlejet.
Stuehuset er opført i 1873 og re
staureret og ombygget senest i
1991. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1965, maskinhus og
garage fra samme år. Gårdens
besætning er pä 2 moderfår og 2 geder. Der er 1 traktor.

BØNFELDTVEJ 8, ASTRUP,
9510 ARDEN, tlf. 98-565166.
KARL FLEMMING HANSEN,
født d. 15.-9.-1936, søn af Karla
og Ole Hansen, gift med Allmuth
Nielsen, født d. 11.-11.-1936.
K.F.H. overtog gården i 1987 fra
Frits Hermandsen.
Ejendomsskyld 360.000. Areal
5,5 ha., heraf 0,5 ha. mose.
Jorden er forpagtet ud.
Stuehuset er opført i 1858 og
restaureret og tilbygget i 1965.
Avlsbygningerne består af kostald fra 1858 og lade fra ca. 1960. Gårdens besætning er
på 2 moderfår og 2 geder. Der er .l traktor.

BØNFELDTVEJ 10, "SKOVDALSHUS", ASTRUP, 9510 ARDEN, tlf. 98-565156.
BØRGE CHRISTENSEN, landmand, født d. 14.-7.-1926, søn åf Margrethe og Harold
Christensen, gift d. 29.-9.-1956 med Lis Inga Lauersen, medhjælpende hustru, født d.
29.-3.-1938, datter af Dagny og Peter Lauersen. Parret har børnene: Gerda, født d.
19.-8.-1958, Karl Bjarne, født d. 12.-12.-1961, og Svend Erik, født d. 10.-4.-1965.
B.C. arbejder ved forskellige skovdistrikter. Han overtog gården d. 1.-4.-1973 fra Chri
stian Christensen.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 11 ha., heraf 1 ha. skov. Der er udlejet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1926, som er tilbygget i 1976, lade fra 1926 og maskinhus fra 1976. Der
produceres 70 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, lagersilo og træfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

BØNFELDTVEJ 12, "GREVEHØJGAARD", DE TI STEDER, 9510 ARDEN, tlf. 98565259.
KAJ OTTE, gårdejer, født d. 8.-11.-1936, søn af Astrid og Johan Otte.
K.O. overtog gården d. 1.-6.-1969 fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1970. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra 1969, lade
fra 1971, maskinhus fra 1972 og garage fra 1980. Gården drives med en svineprodukti
on på 12 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er græsfrø, raps, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
varm lufts tørreri, halmfyr og vindmølle. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
BØNFELDTVEJ 14, "LYNGMOSEGAARD", DE TI STEDER, 9510 ARDEN, tlf. 98565258.
AKSEL K. SIMONSEN, gårdejer, født d. 18.-1.-1922, søn af Ella og Frederik N.K.
Simonsen, gift d. 16.-3.-1957 med Asta Jensen, sygehjælper, født d. 1.-8.-1938, datter
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14.-7.-1957, Marianne, født d. 8.-9.-1960 og Henrik Wilhelm, født d. 14.-3.-1966.
A.J. har været i bestyrelsen for Husmandsforeningen og medlem af Skolenævnet.
A.K.S. har været formand for Astrup Husmandsforening. Han overtog gården d. 1.10.-1963 fra Henry Jensen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 1 ha. mose og skov.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kostald og lade fra 1951, det
gamle stuehus, som er ca. 200 år gammelt, anvendes nu som værksted, maskinhus fra
1980. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 20 ungdyr og 12 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps og maltbyg. Der
er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BØNFELDTVEJ 16, DE TI STEDER, 9510 ARDEN, tlf. 98-565197.
NIELS OLE NIELSEN, specialarbejder, født d. 7.-4.-1949, søn af Astrid Marie og Niels
Johnsen Nielsen, bor sammen med Susanne Langhoff, landmand, født d. 24.-6.-1961,
datter af Tove og Villy Jensen. Parret har børnene: Jesper, født d. 20.-1.-1975,
Dorthe, født d. 27.-9.-1979 og Tanja, født d. 21.-10.-1987.
S.L. har været på Try og Lundbæk landbrugsskoler.
N.O.N. overtog gården d. 13.-7.-1988 fra Tage Frederiksen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 2 ha.
Stuehuset er opført i 1957. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1900 og 1964
samt maskinhus fra 1920. Gårdens besætning er på 2 heste, 1 føl og fjerkræ. Der er 1
traktor. På ejendommen drives desuden hundepension, med navnet "Tajedo".

BØNFELDTVEJ 22, "GREVEHU
SET", DE TI STEDER, 9510 AR
DEN, tlf. 98-565221.
EGIL BARTHOLOMÆUSSEN, gård
ejer, født d. 27.-10.-1937, søn af
Karen og Otto Bartholomæussen,
bor sammen med Annelise Poul
sen, butiksassistent, født d. 14.9.-1936, datter af Inga Neergaard
Sørensen. E.B. har børnene: Kar
sten, født d. 6.-6.-1961, Jørn,
født d. 27.-4.-1962 og død i
1989, samt Per, født d. 3.-9.-1965.
A.P. har børnene: Jonna, født d. 4.-10.-1955, Bjarne, født d. 1.-11.-1957 og Jørn, født
d. 23.-12.-1965.
E.B. overtog gården d. 1.-11.-1960 fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 33,5 ha., der er 3 ha. mose og
skov.
Stuehuset er opført i 1937, til- og ombygget i 1989. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1937, som er tilbygget i 1964 og 1969, lade, som er tilbygget i 1967, og
maskinhus fra 1974. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri.
BØNFELDTVEJ 23, "LANGAGERGAARD", ASTRUP, 9510 ARDEN, tlf. 98-565242.
ERIK VILHOLM HENRIKSEN, gårdejer, født d. 11.-9.-1941, søn af Edel og Hans Hen
riksen, gift d. 22.-4.-1967 med Ellen Ramskov Lund Hansen, sygeplejerske, født d.
25.-3.-1942, datter af Anne Kristine og Niels Lund Hansen. Parret har børnene: Dor
the, født d. 26.-5.-1968, Mogens, født d. 12.-2.-1971, og Morten, født d. 12.-2.-1973.
E.V.H. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for
MD-Foods samt Ålborg Landboforening. Han overtog gården d. 1.-8.-1973 fra Inga og
Arnold Olesen.
Ejendomsskyld 1.480.000. Areal 27 ha. og der er forpagtet 75 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1906, som er tilbygget i 1976, ungdyrstald og kostald, kalvestald fra 1952,
svinestald og lade fra 1906, maskinhus fra 1986 og foderhus fra 1976, desuden er der

-16gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer,
90 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på
200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er frøgræs, ærter, raps, rug og
hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri. På
gården er ansat 1 medhjælper.

BØNFELDTVEJ 24, "KATRINE
HOLM", DE TI STEDER, 9510
ARDEN, tlf. 98-565435.
KNUD ERIK KRISTENSEN, land
mand, født d. 7.-2.-1958, søn af
Gerda og Frode Kristensen, bor
sammen med Gitte Markmann
Kjær, husmor, født d. 19.-8.1959, datter af Ingrid og Harald
Kjær. Parret har børnene: Johan,
født d. 12.-10.-1980, Anja, født
d. 22.-1.-1987, og Anders, født d.
27.-9.-1989.
K.E.K. arbejder på Terndrup Maskinstation og har været på Lægård Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 1.-2.-1979 fra Chr. Ottesen Berthelsen og Søren Kjeld Nielsen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 7,2 ha., heraf 0,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret efter brand i 1936. Avlsbygningerne består
af ko- og svinestald samt lade fra 1900. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af korn, raps og ærter. Der er træfyr, maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
BØNFELDTVEJ 33, "KILDALSGAARD", DE TI STEDER, 9510
ARDEN, tlf. 98-525218.
CHRISTIAN CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 2.-3.-1936, søn af
Nelly og Niels Christensen, gift
d. 31.-3.-1962 med Sonja Lillian
Ladefoged Nielsen, medhjælpen
de hustru, født d. 25.-9.-1938,
datter af Hilda og Kresten La
defoged Nielsen. Parret har bør
nene: Niels, født d. 27.-9.-1966
og Tinna, født d. 11.-7.-1970.
C.C. driver entreprenørvirksomhed med sprøjtning i skovbrug og er i bestyrelsen for
Hobroegnens Familiebrug. Han overtog gården d. 9.-7.-1972 fra Mie Nielsen. På går
dens marker er der en gravhøj med gravkammer samt en udgravning af en bronchealdergrav.
Ejendomsskyld 1.340.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 3,5 ha. eng. Der
udover er der lejet 14 ha.
Gården brændte i 1952 og der blev derefter opført nyt stuehus, som er restaureret og
tilbygget i 1982. Avlsbygningerne består af kostald og svinestald fra 1952, samt ma
skinhus fra 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 35 ungdyr og
13 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og
raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 skovsprøjter, 1 skovgødningsspreder, 1
roetankmaskine, plansilo og varm lufts tørreri samt træfyr.
EGEBAKKEVEJ 4, "TRADSMOSEGAARD", LL. ARDEN, 9510 ARDEN, tlf. 98-561287.
AKSEL JESPERSEN, gårdejer, født d. 27.-6.-1934, søn af Tora og Adolf Jespersen,
gift d. 17.-8.-1963 med Henny Margrethe Larsen, hjemmehjælper, født d. 7.-6.-1945,
datter af Edith og Sofus Larsen. Parret har børnene: Frank, født d. 13.-1.-1964, Jan,
født d. 14.-2.-1966, Peter Ingo, født d. 9.-10.-1968, Helle, født d. 21.-3.-1973 og Lene,
født d. 19.-5.-1982.
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december 1963 fra sin far, nuvæ
rende ejer er 3. generation på
gården, som i 1883 blev frikøbt
fra "Villestrup" af bedstefaderen,
Laust Jespersen.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal
32 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha., der
er 3 ha. eng.
Stuehuset er restaureret i 1973.
Avlsbygningerne består af kostald
fra 1965, lade fra 1919, som er
tilbygget i 1940, foderhus fra
1973 og maskinhus fra 1975, desuden er der indendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 25 årskøer, 35 ungdyr og 12 slagtekalve af blandet race, desuden
produceres 300 slagtesvin årligt. Der er 6 ammekøer, 6 ungdyr, 4 slagtekalve og 1 tyr,
alle af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der
er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

EGEBAKKEVEJ 6, "EGEBAKKEGAARD", LL. ARDEN MARK, 9510 ARDEN, tlf. 98561369.
HOLGER SØRENSEN, gårdejer, født d. 28.-2.-1936, søn af Marie og Niels Chr. Søren
sen, gift d. 27.-7.-1963 med Ketty Kristensen, medhjælpende hustru, født d. 22.-9.1943, datter af Karen og Richard Kristensen. Parret har børnene: Christian, født d.
20.-4.- 1965, Flemming, født d. 8.-6.-1967 og Lisbeth, født d. 16.-3.-1976.
H.S. har været på Malling Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for Danish
Crown. Han overtog gården d. 1.-7.-1963 fra Peder Nielsen.
Ejendomsskyld 1.430.000. Areal 42,5 ha., heraf tilkøbt 27 ha., der er 5 ha. skov og
eng. Stuehuset er opført i 1948 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af koog svinestald fra 1938, som er ombygget i 1970, svinestald fra 1971, foderhus fra 1976
og maskinhus fra 1983, desuden er der indendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 18 årskøer, 27 ungdyr og 9 slagtekalve af racen SDM, derudover er der
en slagtesvineproduktion på 800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter
og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roetankmaskine, plansilo og kold lufts
tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
EGEBAKKEVEJ 8, 9510 ARDEN, tlf. 98-561992.
BENT O. JENSEN, gårdejer, født d. 13.-8.-1938, søn af Dorthea og Marius Jensen.
B.O.J. er chauffør ved Farm Æg. Han overtog gården i 1982 fra Børge Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 13,5 ha.
Stuehuset er af ældre dato, men er restaureret og tilbygget i 1975, desuden er der
bygget et nyt stuehus i 1972. Avlsbygningerne består af en ældre svinestald og en fra
1978 samt maskinhus fra 1979. Gårdens besætning er på 10 moderfår af racen Shropshire. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer,
lagersilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
EGELUNDSVEJ 2, ROSTRUP,
9510 ARDEN, tlf. 98-566008.
SØREN SØRENSEN, gårdejer,
født d. 21.-10.-1937, søn af Sig
ne og Karsten Sørensen, gift d.
7.-7.-1962 med Bente Madsen,
medhjælpende hustru, født d. 5.1.-1942, datter af Krestine og
Kristian Madsen. Parret har bør
nene: Susanne, født d. 19.-11.1962, Vibeke, født d. 6.-11.-1963,
Charlotte, født d. 20.-5.-1966
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og Merete, født d. 21.-4.-1970.
S.S. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-2.-1968 fra sin
far.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 37,4 ha., heraf 2 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1845 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1918, som er moderniseret i 1960 og tilbygget i 1974, svinestald, som er moder
niseret i 1953 og ombygget i 1977, lade fra 1918 og maskinhus fra 1976. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 30 årskøer og 45 ungdyr af racen SDM. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 gummiged, lagersilo og varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

EGELUNDSVEJ 4, ROSTRUP, 9510 ARDEN, tlf. 98-566001.
HANS WILHELM JOCHOUMSEN, gårdejer, født d. 16.-9.-1942, søn af Helga og Aage
Jochoumsen, gift d. 23.-5.-1963 med Lillian Hjorth, medhjælpende hustru, født d.
1.-3.-1943, datter af Elna Margrethe og Jens Hjorth. Parret har børnene: Gitte, født
d. 1.-9.-1963, Henning, født d. 9.-12.-1966, Helle, født d. 16.-7.-1969 og Lars, født d.
11.-1.-1974.
H.W.J. arbejder ved Farm Æg. Han overtog gården d. 1.-11.-1967 fra sin far, nuværen
de ejer er 4. generation på gården, som kom i familiens eje i 1867.
Ejendomdomsskyld 1.300.000. Areal 33 ha., der er frasolgt 17 ha. skov og eng.
Stuehuset er ca. 300 år gammelt, det er delvis bindingsværk og er restaureret i 1990.
Avlsbygningerne består af en gammel staldbygning, som er ændret til høns og kyllin
ger i 1970, hønsehus fra 1969, lade og maskinhus fra 1986. Gården drives med kyllingeopdræt på 18.000 kyllinger, og desuden produceres konsumæg. Planteproduktionens
salgsafgrøder er hvede, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rende
graver, automatisk fodringsanlæg og halmfyr.
EGELUNDSVEJ 21, "GL. "DAMSTEDGÅRD", ROSTRUP, 9510 ARDEN, tlf. 98-566358.
TROELS BRATH JENSEN, landmand, født d. 31.-8.-1959, søn af Marie og Erik Brath
Jensen, bor sammen med Birthe Christensen, medhjælpende hustru, født d. 3.-9.-1963,
datter af Gudrun og Henning Christensen. Parret har børnene: Martin, født d. 17.9.-1983 og Thomas, født d. 14.-6.-1986.
T.B.J. har taget grønt bevis på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d.
20.-8.-1985 fra DLR.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 30 ha., heraf 3 ha. eng og skov. Derudover er der forpagtet 6 ha.
Gården drives med en kvægproduktion på 58 årskøer og 60 ungdyr af racerne RDM og
SDM, det er en avlsbesætning, hvorfra der udstilles på dyrskuer og ungskuer. Der er 4
traktorer og 1 vandingsmaskine.
EGELUNDSVEJ 22, "SOLHØJ", FREMBJERG, 9510 ARDEN, tlf. 98-566094.
HANS LAUERSEN, gårdejer, født d. 11.-3.-1944, søn af Dagny og Peter Lauersen, gift
d. 24.-10.-1965 med Minna Andersen, medhjælpende hustru, født d. 16.-8.-1947, datter
af Helga og Bernhard Andersen. Parret har børnene: Dorte, født d. 4.-1.-1966 og Jan,
født d. 8.-6.-1968.
H.L. overtog gården d. 18.-7.-1972 fra Ejvind Gustavsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1911, som er tilbygget i 1973 og 1982, svinestald fra 1974, maskinhus fra 1981 og
foderhus fra 1978, desuden er der gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med
en kvægproduktion på 40 årskøer og 45 ungdyr af racen SDM, samt en svineproduktion
på 55 årssøer, der produceres ca. 1.000 smågrise årligt. Der er 3 traktorer, maskinsta
tion bruges til markarbejdet.
EGELUNDSVEJ 23, "NY DAMSTEDGAARD", FREMBJERG, 9510 ARDEN, tlf. 98566373.
KAI HANSEN, gårdejer, født d. 20.-1.-1946, søn af Lilly og Lars Hansen, gift d. 31.5.-1966 med Jytte Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 22.-12.-1944, datter af Em
ma og Anton Nielsen. Parret har børnene: Lone, født d. 31.-1.-1966, og Lotte, født d.
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15.-1.-1971. K.H. er uddannet mekaniker. Han overtog gården d. 20.-10.-1990 fra Vagn
Petersen. Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 46 ha., heraf 2 ha. eng og plantage.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1969, svinestalde fra 1930 og 1978, lade fra 1975 og maskinhus fra 1979, desuden
er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer og 75 ungdyr af
racen SDM, desuden produceres der 1.100 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, maskin
station bruges til markarbejdet.
EGELUNDSVEJ 25, "SMEDEBAKKEN", FREMBJERG, 9510 ARDEN, tlf. 98-566151.
JENS ERIK KRISTENSEN, gårdejer, født d. 21.-11.-1955, søn af Elly og Otto Kristen
sen, gift d. 12.-9.-1981 med Lillian Raymaekers, medhjælpende hustru, født d. 30.6.-1961, datter af Fransle og Jas Raymaekers, Holland. Parret har datteren Randi,
født d. 4.-3.-1989.
L.R. har været på landbrugsskole i Holland. J.E.K. har været på Lundbæk Landbrugs
skole 2 gange. Han overtog gården d. 8.-7.-1979 fra Aksel Larsen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 26,4 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Derudover er der forpagtet 50 ha.
Stuehuset er af ældre dato, men er restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af ko
stald, som er tilbygget flere gange, ungdyrstald og maskinhus fra 1974, en gammel
lade, foderhus fra 1990, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 56 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og rug. Der er 4 trak
torer, 1 vandingsmaskine, lagersilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet og der er 1 skolepige til hjælp.

EGERNVEJ 6, "IVERSLYST", TISTED, 9510 ARDEN, tlf. 98335854.
STEEN HAUGÄRD, gårdejer,
født d. 9.-10.-1952, søn af Inga
Haugård, bor sammen med Else
Hansen, født d. 2.-5.-1957, dat
ter af Anna og Knud Hansen.
Parret har børnene: Allan, født
d. 22.-3.-1982, og Anita, født d.
4.-2.-1989.
S.H. overtog gården d. 31.-12.1977 fra sin mor.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 27,8 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 3 ha. eng. Der
udover er der lejet 62 ha.
Stuehuset er af ældre dato, men er restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af svi
nestalde fra 1973, 1975, 1985 og 1989, gammel lade, som er ombygget til svinestald i
1982, foderhus fra 1979 og maskinhus fra 1991, desuden er der gylletank. Gården dri
ves med en svineproduktion på 170 årssøer, der produceres ca. 3.300 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker
og gastæt silo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
EGERNVEJ 8, TISTED, 9510 AR
DEN, tlf. 98-335678.
LEON PEJS JENSEN, maskinme
ster, født d. 15.-6.-1950, søn af
Dagmar og Villy Pejs Jensen,
gift d. 16.-6.-1978 med Eva Bød
ker, dagplejemor, født d. 9.-3.1951, datter af Inge Marie og Ar
thur Bødker. Parret har børnene:
Rasmus, født d. 17.-8.-1976, og
Anne, født d. 5.-8.-1980.
L.P.J. overtog gården i somme-
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ren 1978 fra Valdemar Mikkelsen. Ejendomsskyld 280.000. Areal 3,9 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 2 huse
fra 1900. På gården er der 1 traktor og 1 mejetærsker.

EGERNVEJ 9, "STENSGAARD", TISTED, 9510 ARDEN, tlf. 98-565150.
CARSTEN NIELSEN, gårdejer, født d. 26.-10.-1940, søn af Astrid og Karl Nielsen, gift
d. 24.-10.-1970 med Bodil Andersen, lærer, født d. 28.-2.-1943, datter af Karen og
Aage Andersen. Parret har børnene: Peter, født d. 3.-8.-1971, og Lisbeth, født d.
29.-1.-1975.
C.N. overtog gården d. 2.-1.-1971 fra sin far, som købte den i 1933.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 28,5 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 3,5 ha. eng. Der
er lejet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret i 1975/76. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1963, svinestald fra 1939, som er ombygget i 1976, 1 lukket minkhal fra 1984,
lade fra 1885 og maskinhus fra 1975, desuden er der gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på ca. 50 årssøer, der produceres ca. 700 slagtesvin årligt, resten
sælges som torvegrise, derudover er der 12 ammekøer, 9 ungdyr og 9 slagtekalve af
racen Simmentaler og krydsninger og der er 100 minktæver på gården. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandings
maskine, 1 rundballepresser, gastæt silo.

EGERNVEJ 19, TISTED, 9510 AR
DEN, tlf. 98-335314.
BJARNE SØRENSEN, landmand,
født d. 30.-12.-1933, søn af Ag
nes og Arne Sørensen, gift d.
28.-3.-1959 med Ingrid Andersen,
husmor, født d. 20.-4.-1937, dat
ter af Hansine og Karl Andersen.
Parret har børnene: Bente, født
d. 19.-12.-1963, Leif, født d. 11.11.-1966, og Gitte, født d. 15.9.-1969.
B.S. er skovarbejder i Lindenborg Skov. Han overtog gården i 1959, da den blev udstykket fra "Iverslys" som
statshusmandsbrug. B.S. byggede selv gården.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 8 ha., der er frasolgt 1 ha. eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1959 og tilbygget i 1976. Avlsbygningerne består af ko- og svi
nestald fra 1959, som er ombygget til svinestald i 1975, garage fra 1972 og lade fra
1959. På gården er der 1 traktor og træfyr.
FOGEDGÅRDSVEJ 1, "MØLLEGAARDEN", ROLD, 9510 AR
DEN, tlf. 98-561337.
HENNING HARBO OVERGAARD,
gårdejer, født d. 10.-12.-1937,
søn af Olga og Anker Overgaard,
gift d. 12.-12.-1964 med Aase
Bøgh, medhjælpende hustru, født
d. 15.-7.-1943, datter af Bertha
og Jørgen Bøgh. Parret har bør
nene: Jørgen, født d. 9.-7.-1966,
og Susanne, født d. 16.-3.-1970.
H.H.O. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-11.-1964 fra
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 28,5 ha., heraf tilkøbt
skov. Derudover er der lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret og tilbygget i
af kvægstald fra 1970, som blev genopført efter brand

Kresten Kvist Andersen.
14 ha., der er 2 ha. eng og
1974. Avlsbygningerne består
i 1988, svinestalde fra 1980,
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samt en ældre, som er renoveret i 1980, en ældre lade genopført efter brand i 1988
og maskinhus fra 1973, desuden er der gylletank og køresilo. Gården drives som al
sidigt landbrug med en kvægproduktion på 36 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af
racen SDM, og en svineproduktion på 20 årssøer, der produceres 450 slagtesvin årligt.
Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
FRAGDRUP HEDEVEJ 3, HVORRE, 9500 HOBRO, tlf. 98-554325.
HARRY JENSEN, gårdejer, født
d. 1.-3.-1941, søn af Anne Marie
og Kresten Jensen, gift d. 28.3.-1964 med Ingrid Roed, hjem
mehjælper, født d. 12.-7.-1942,
datter af Mette og Hans Roed.
Parret har børnene: Finn, født d.
1.-9.-1964, Jan, født d. 8.-1.-1967,
og Frank, født d. 15.-8.-1972.
H.J. har været på Lundbæk Land
brugsskole og været i bestyrelsen for Vibbestrup Mejeri. Han overtog gården d. 10.-11.-1964 fra Erik Lassen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 18 ha. og der er lejet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1940, restaureret og tilbygget i 1980. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1975, lade fra 1983 og maskinhus fra 1960, der er gylletank. Går
den drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 25 ungdyr og 12 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der 5 årssøer og der produceres 100 slagtesvin. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer og lagersilo. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
FRAGDRUP HEDEVEJ 5, FRAGDRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-554404.
HANS RØRBÆK, gårdejer, født d. 29.-12.-1945, søn af Kirsten og Kristian Rørbæk.
H.R. overtog gården i 1972 fra Bruno Andersen.
Ejendomsskyld 975.000. Areal 24,7 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1965, ældre kostald, som er renoveret i 1973, samt en ældre lade. Gården drives
med en kvægproduktion på 18 årskøer, 10 ungdyr og 9 slagtekalve af racen Jersey.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og frøgræs. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, træfyr og anparter i vindmøllelaug. Gården drives
uden fremmed arbejdskraft.

FRAGDRUPVEJ 8, "CHARLOTTENDAL", FRAGDRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-554448.
JENS NØRGAARD, vicekontorchef, født d. 27.-5.-1952, søn af Gerda og Svend Nør
gaard, gift d. 30.-6.-1990 med Lissy Andersen, børnehavepædagog, født d. 26.-3.-1955,
datter af Gudrun og Anders Chr. Andersen. Parret har børnene: Mads, født d. 23.-4.1981, og Rasmus, født d. 8.-5.-1984.
J.N. overtog første halvdel af gården i 1977 fra Tage Krogshave og resten blev købt i
1989 fra faderen, Svend Nørgård.
jendomsskyld 1.300.000. Areal 52 ha., heraf 20 ha. gammel grusgrav, som delvis er
beplantet. Jorden er delvis udlejet.
Stuehuset er opført i 1962. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald samt lade fra
1960, derudover er der garage, værksted og fyrrum. Gårdens besætning er på 3 ammekøer og 4 slagtekalve af blandet race. Der er 4 traktorer og 1 markvandingsanlæg
med boring, samt halmfyr.
FRAGDRUPVEJ 9, STENSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-554067.
KURT MOURIDTSEN, smed, født d. 1.-4.-1964, søn af Rosa og Egon Mouridtsen, bor
sammen med Marianne Larsen, syerske.
K.M. arbejder som smed. Han overtog gården d. 1.-8.-1990 fra Jens Peter Jensen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 13 ha.
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Stuehuset er opført i 1927, restaureret og tilbygget i 1975. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1927, som er tilbygget i 1964 og lade fra 1927. Der produceres
ca. 20 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2
traktorer ogplansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FRISDALSVEJ 13, FRISDAL,
9500 HOBRO, tlf. 98-521459.
SIGURD BAGGER, gårdejer, født
d. 13.-10.-1929, søn af Nikoline
og Kristian Bagger, gift d. 25.4.-1956 med Lilly Kjær Pedersen,
hjemmesygeplejerske, født d.
16.-3.-1929, datter af Jensine og
Ekkart Pedersen. Parret har bør
nene: Henrik, født d. 9.-9.-1957,
Ellen, født d. 2.-8.-1961, og Ul
rik, født d. 15.-5.-1967.
S.B. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 6.-4.-1956 fra Otto
Boel Nielsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1919 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kostald og
svinestald fra 1966, lader fra 1966 g!973, o maskinhus fra 1973, som er tilbygget i
1980. Gårdens besætning er på 10 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo og varm lufts
tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

FRISDALSVEJ 16, "LANGMOSEGAARD", VOLSGÄRD, 9500 HOBRO, tlf. 98-523091.
JØRGEN ANDERSEN, lærer, født d. 2.-7.-1942, søn af Edith og Jes Andersen, gift d.
26.-12.-1963 med Karen-Lise Kau, lærer, født d. 16.-1.-1940, datter af Viola og Tho
mas Kau. Parret har børnene: Jes, født d. 16.-2.-1965, Lotte, født d. 20.-9.-1966,
Tine, født d. 28.-5.-1969, og Lone, født d. 16.-12.-1973.
J.A. overtog gården d. 1.-7.-1973 fra Frederik Neergaard Pedersen.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 5,5 ha., heraf en del bakker.
Stuehuset er opført i 1938 og restaureret flere gange, senest i 1985. Gården brændte i
1938 og blev genopført med kostald, svinestald og lade.

FRISDALSVEJ 19, FRISDAL,
9500 HOBRO, tlf. 98-525764.
SIGFRED PEDERSEN, gårdejer,
født d. 9.-8.-1919, søn af Magda
og Marinus Pedersen, gift d. 17.12.-1944 med Edel Vestergaard,
medhjælpende hustru, født d.
31.-8.-1923, datter af Karoline
og Poul Vestergaard. Parret har
børnene: Hans, født d. 19.-12.1945, og Poul, født d. 9.-6.-1958.
S.P. har drevet murermesterfor
retning fra ejendommen og væ
ret på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i september 1949 fra sin mor, nu
værende ejer er 3. generation. Sønnen Poul har lejet ejendommen, både bygninger og
jord. Han driver smedeforretningen "Frisdal Smede- og Maskinværksted". P.P. blev gift
d. 4.-6.-1988 med Jette Ettrup Jensen, dekoratør, født d. 30.-4.-1962, datter af
Grethe og Herluf Jensen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 13,8 ha., heraf 5,5 ha. skov, eng og bakker.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret i 1990. De gamle staldbygninger er ændret
og ombygget i perioden 1983-91 og der er lavet værkstedshal i 1985. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn raps og ærter. Der er 8 traktorer, 1 gummiged, 1 grave
maskine og halmfyr. På smedeværkstedet er ansat 9 mand.
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FRISDALSVEJ 21, "FRISDALGAARD", FRISDAL, 9500 HO
BRO, tlf. 98-524187.
JACOB STENSGAARD, gårdejer,
født d. 16.-1.-1953, søn af Inge
og Bent Stensgaard, gift d. 12.9.-1981 med Lone Jacobsen, advo
katsekretær, født d. 26.-5.-1960,
datter af Sanny og Vagner Jacob
sen. Parret har børnene: Maria,
født d. 6.-7.-1981, og Malene,
født d. 11.-5.-1984.
J.S. arbejder som tømrer. Han
overtog gården d. 1.-10.-1981 fra Hedeman Kristensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 28,5 ha., heraf 12 ha. eng, bakker og skov. Der er
forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1919 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1961, svinestald, som er ombygget i 1961 og senere ombygget til åledambrug i
1985, lade fra 1919 og maskinhus fra 1990. Der produceres ca. 10 tons ål årligt, ialt
ca. 90.000 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2
traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FRUERLUNDSVEJ 3, "FLINTBJERGGAARD", ROLD, 9510
ARDEN, tlf. 98-561343.
KNUD MEIER SØRENSEN, gård
ejer, født d. 14.-2.-1934, søn af
Frida og Johan Sørensen, gift d.
31.-8.-1958 med Rita Nielsen,
medhjælpende hustru, født d.
27.-4.-1940, datter af Helga og
Søren Nielsen. Parret har børne
ne: Lene, født d. 30.-11.-1958,
Hanne, født d. 14.-3.-1960, Finn,
født d. 4.-3.-1962, Carsten, født
d. 3.-7.-1963, Vivi, født d. 10.-1.-1967, og Rikke, født d. 24.-6.-1970. K.M.S. har væ
ret på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården 9.-4.-1966 fra Søren Sørensen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 2 ha. skov og 4 ha.
eng. Derudover er der forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kostald fra 1904, som er om
bygget i 1962 og 1973, hestestald fra 1904, som er ændret til tørreri og garage i
1987, lade fra 1904, maskinhus fra 1978 og foderhus fra 1976, desuden er der gylle
tank og 2 indendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer,
50 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 heste. Der er 2 trakto
rer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Gården drives uden frem
med arbejdskraft.

FUGLEGÅRDSVEJ 1, "TINGHØJGAARD", BORUP BY, 9510 AR
DEN, tlf. 98-565325.
BØJE NEDERGAARD PEDERSEN,
gårdejer, født d. 17.-12.-1953,
søn af Inga Bodil og Karl Nedergaard Pedersen, gift d. 25.-7.1977 med Karen Niss, økonoma,
født d. 6.-6.-1954, datter af Elna
og Ejnar Niss. Parret har børne
ne: Karl, født d. 3.-3.-1980, Kri
stian, født d. 7.-12.-1981, og
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Krestine, født d. 14.-2.-1987.
B.N.P. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han er i kredsrepræsentantskabet for
MD-Foods, i repræsentantskabet for Ålborg Landboforening og medlem af husdyrbrugs
udvalget. Han overtog gården d. 1.-7.-1977 fra sin far, nuværende ejer er 3. gene
ration.
Ejendomsskyld 4.400.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er 2 ha. skov. Der
udover er der forpagtet 144 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret og tilbygget i 1986. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1961, ungdyrstald fra 1974, løsdriftsstald fra 1979, kalvestalde fra 1930
og 1978, lade fra 1950, maskinhus fra 1975, som er tilbygget i 1979, nyt maskinhus
fra 1987, foderhus fra 1985, som er tilbygget i 1989, desuden er der 2 gylletanke og
indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 160 årskøer, 240 ungdyr
og 100 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 7 ammekøer, 7 ungdyr og 5 slagtekalve af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, frøgræs, hvede,
raps og rug. Der er 5 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 gummiged, 1 skivehøster, 1 mal
kestald, automatisk kraftfoderanlæg, plansilo og varm lufts tørreri. På gården er ansat
2 medhjælpere og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FUGLEGÅRDSVEJ 5, "GRØNHØJGAARD", DE TI STEDER, 9510
ARDEN, tlf. 98-589040.
FREDE HØGH, gårdejer, født d.
15.-3.-1943, søn af Astrid og Ove
Høgh, gift d. 11.-11.-1967 med
Karen Marie Nielsen, medhjælpen
de hustru, født d. 25.-9.-1943,
datter af Kirsten og Ellemann
Nielsen. Parret har børnene:
Svend, født d. 3.-2.-1969, Erik,
født d. 19.-3.-1970, Martin, født

d. 25.-5.-1971 og Jørn, født 2.-2.-1977.
F.H. har været formand for Astrup Husmandsskole og for Hobrokredsens Husmandsfor
ening samt været skyldsrådsmedlem i Arden Kommune. Han overtog gården d. 1.-7.1967 fra Knud Grønhøj.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 43,5 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 6 ha. mose og
skov. Derudover er der forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1971, ungdyrstald og maskinhus fra 1975, lade fra 1977, der er 2 gylletanke og 2
indendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer, 62 ungdyr
og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 heste af racen Oldenborger. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine, 1 roetankmaskine, kornsilo og proprionssyretørreri samt anparter i
vindmølle. Der er 1 skoledreng til hjælp.
F.H. ejer og driver også Søndermarksvej 9 og Langmosevej 26.
FUGLEGÅRDSVEJ 8, "FUGLEGAARDEN", DE TI STEDER,
9510 ARDEN, tlf. 98-589003.
FRANK OVE JENSEN, gårdejer,
født d. 11.-4.-1940, søn af Mag
da og Knud Jensen, gift d. 10.4.-1971 med Birthe Simonsen,
husmor og dagplejemor, født d.
4.-6.-1939, datter af Benthine og
Carl Simonsen. Parret har søn
nen Lars, født d. 11.-6.-1982.
F.O.J. er lagerarbejder ved KFK
i Bælum og har været på Vinding
Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 11.-9.-1970 fra Alfred Jensen.
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Ejendomsskyld 950.000. Areal 21,8 ha., heraf 1,5 ha. skov og 3 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret i 1971. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1935, ældre lade, som er tilbygget, maskinhus fra 1953 samt ældre maskinhus.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 2
traktorer, lagersilo og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FUGLEGÅRDSVEJ 11, "LERBÆKGAARD", DE TI STEDER, 9510 ARDEN, tlf. 98589005.
ANETTE LARSEN, gårdejer, født d. 14.-9.-1954, datter af Inger og Arne Serup, gift d.
30.-12.-1990 med Jens Peter Larsen, landmand, født d. 1.-3.-1958, søn af Inger og
Egon Larsen.
A.L. er sygeplejerske. Hun overtog gården i november 1988 fra Knud Jellesen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 22 ha., heraf 4,5 ha. mose og skov. Derudover er der
lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1919 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt lade fra 1955, svinestald fra 1978 og maskinhus fra 1960. Gårdens
besætning er på 8 ammekøer, 3 ungdyr, 120 slagtekalve, alle af blandet race, samt 10
avls vildsvin + opdræt og 10 moderfår, alle krydsninger. Der er hundekennel "Birkebo"
på ejendommen, ialt 3 racer Goldenretriver, Flotcoatedretriver og Beagle. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, lagersilo og halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FUGLEGÅRDSVEJ 12, "ENGHOLT",
DE TI STEDER, 9510 ARDEN,
tlf. 98-589091.
METHINE CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 26.-11.-1914, datter
af Mette Kirstine og Laurids
Christensen, gift d. 15.-1.-1947
med Harald Richard Christensen,
født d. 17.-12.-1908, søn af Au
gusta og Kresten Christensen.
Parret har børnene: Erik, født d.
24.-9.-1943, Kresten Ejvind, født
d. 15.- 1.-1950, Ellen Margith,
født d. 11.-6.-1951, og Christian Egon, født d. 24.-6.-1955.
H.R.C. døde i 1989. Han overtog gården i oktober 1946 fra sin far, han var 5. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 43 ha., heraf 5,5 ha. skov og hede og 4 ha. eng. Jorden
er delvis udlejet.
Stuehuset er opført i 1911 efter brand og løbende restaureret. Avlsbygningerne brænd
te også i 1911, men blev genopført med svinestald og hestestald samt lade og maskin
hus, laden er tilbygget i 1955. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo og varm lufts tørreri. En
søn udfører markarbejdet.

GL. MØLDRUPVEJ 2, "MØLDRUPGAARD", MØLDRUP, 9510 AR
DEN, tlf. 98-565091.
SØREN PINSTRUP, gårdejer,
født d. 18.-7.-1943, søn af Rig
mor og Svend Pinstrup, gift d.
8.-11.-1969 med Henny Pedersen,
medhjælpende hustru, født d.
26.-9.-1944, datter af Sonja og
Anker Pedersen. Parret har bør
nene: Elise, født d. 16.-5.-1971,
Inge, født d. 2.- 12.-1973, og
Anette, født d. 25.- 5.-1975.
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S.P. har været på Lundbæk Landbrugsskole og er i kredsledelsen for DLG. Han overtog
gården i januar 1978 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 35 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1850 og restaureret og ombygget i 1953. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1935, som er ombygget til svinestald fra 1983, svinestalde fra
1976 og 1984 og maskinhus fra 1979, der er gylletank. Gården drives med en svine
produktion på 120 årssøer, der produceres 2.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og
halmfyr.
S.P. ejer og driver desuden Møldrupvej 10.
GRANGÅRDSVE3 3, "GRANGAARDEN", 0. DOENSE, 9500 HOBRO, tlf. 98-554561.
CHRESTEN SØRENSEN, gårdejer, født d. 9.-2.-1946, søn af Mary og Niels Sørensen,
bor sammen med Rita Petersen, sygehjælper, født d. 31.-7.-1946, datter af Stine og
Viggo Knudsen. Parret har børnene: Liselotte, født d. 10.-7.-1965, og Anne, født d.
21.-8.-1970.
C.S. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1977
fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og restaureret og tilbygget flere gange. Avlsbygnin
gerne består af kostald fra 1969, ungdyrstald fra 1930, kostald fra 1900, som er æn
dret til foderrum i 1983, svinestald fra 1980, garage, vaskehus og værksted fra 1984,
lader fra 1900 og 1974, maskinhus fra 1900 og desuden er der foderhus, gylletank og
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 60 ungdyr og
20 slagtekalve af racen RDM, desunden produceres der 1.400 slagtesvin årligt. Der er
3 traktorer og automatisk kraftfodringsanlæg. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

GRENVE3EN 2, STENSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-566062.
KARL INGVARD OLESEN, gårdejer, født d. 12.-4.-1924, søn af Hansine og Andreas
Olesen, gift d. 18.-2.-1948 med Karen Faber, medhjælpende hustru, født d. 10.-8.1924, datter af Petra og Laurits Faber. Parret har børnene: 3onna, født d. 31.-1.1949, og Finn, født d. 29.-1.-1961.
K.I.O. overtog gården d. 1.-10.-1958 fra sin far, som købte den i 1911.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 10,4 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret og tilbygget 1942 og 1973. Avlsbygningerne
består af ko- og svinestald fra 1942, som er restaureret og tilbygget i 1968, garage og
lignende fra 1942, lade, som er tilbygget og restaureret i 1942 og maskinhus fra 1985,
der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer, 18 ung
dyr og 7 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der 300 slagtesvin årligt. Der
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rundballepresser, plansilo og varm lufts tørreri. Går
den drives uden fremmed arbejdskraft.
GRENVE3EN 3, ROSTRUP, 9500
HOBRO, tlf. 98-566212.
HEINE PEDERSEN, gårdejer,
født d. 27.-5.-1933, søn af Agnes
og 3ens Peder Pedersen.
H.P. har været på Fyns Stifts
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-1.-1959 fra sin far.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 9,3
ha.
Stuehuset er opført omkring
1900, restaureret og tilbygget i
1945. Avlsbygningerne består af
ældre kostald, som er tilbygget i 1963, svinestald fra 1929, som er ombygget i 1963,
lade og maskinhus fra 1953. Gården drives med en kvægproduktion på 12 årskøer, 18
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ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 7 årssøer, der produceres 70
slagtesvin årligt og resten sælges som torvegrise. Der er 1 traktor, maskinstation
bruges til markarbejdet.
GRENVEJEN 4, MOUSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-566126.
LISSY MADSEN, gårdejer, født d. 23.-9.-1945, datter af Anna og Gustav Jensen, gift
d. 31.-10.-1964 med Erik Madsen, indkøbsassistent, født d. 6.-3.-1942, søn af Marie og
Marius Madsen. Parret har børnene: Tue, født d. 6.-1.-1971, og Bo, født d. 24.-1.1978. Begge ægtefæller arbejder på Rockwool. L.M. overtog gården d. 1.-8.-1982 fra
Bjarne Pedersen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 12,5 ha., der er frasolgt 5,5 ha., der er 10 ha. med jule
træer og 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1981/82. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt lade fra 1960. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af juletræer. Der er 1 traktor og træfyr.
GRENVEJEN 7, STUBBERUP, 9500 HOBRO, tlf. 98566253.
SVEND BØRGE POULSEN, husmand, født d. 16.-12.-1931, søn af Mathilda og Kresten
Poulsen, gift d. 6.-6.-1956 med Tove Gravesen, medhjælpende hustru, født d. 22.-6.1934, datter af Viola og Adolf Gravesen. Parret har børnene: John Georg, født d.
13.-10.-1955, Jan, født d. 22.-8.-1960, og Hanne, født d. 6.-2.-1963.
S.B.P. har været ansat ved Arden Kommune. Han overtog gården d. 1.-5.-1956 fra
Jens Chr. Andersen.
Ejendomsskyld 370.000. Areal 10,1 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1981. Gården brændte i 1912 og blev gen
opbygget med en ko- og svinestald, som er ændret til svinestald i 1979, og maskinhus
fra 1965. Gården drives med en kvægproduktion på 8 årssøer, smågrisene sælges. Der
er 1 traktor, 1 mejetærsker og plansilo. Gården drives uden fremmd arbejdskraft.
HADSUND VEJ 12, "MOSEHUSET",
BORUP, 9510 ARDEN, tlf. 98565389.
ORLA JACOBSEN, arbejdsmand,
født d. 31.-7.-1933, søn af Mar
tine og Kristian Jacobsen, gift d.
30.-8.-1953 med Elly Pedersen,
rengøringsassistent, født d. 21.10.-1933, datter af Sigrid og
Thorvald Pedersen. Parret har
børnene: Kurt, født d. 20.-7.-1953,
Karsten, født d. 2.-12.-1955, An
ni, født d. 1.-10.-1958, og Kjeld, født d. 9.-5.-1962. O.J. arbejder deltids i Barokhaven
i Villestrup. Han overtog gården d. 1.-4.-1960 fra Niels Andreasen. Areal 5 ha.
Stuehuset er opført i 1954 efter brand, det er løbende restaureret, staldbygningen er
ombygget til beboelse. Den eneste udbygning er en garage fra 1980. Gårdens besæt
ning er på 3 ammekøer + opdræt af racen Limousine. Der er 1 traktor og brændefyr.

HADSUNDVEJ 14, BORUP, 9510
ARDEN, tlf. 98-565016.
CARSTEN MØJBÆK, gårdejer,
født d. 3.-8.-1960, søn af Inga
og Aksel Møjbæk, gift d. 4.-6.1988 med Lone Boldt, hjemmesy
geplejerske, født d. 14.-7.-1959,
datter af Gertrud og Julius
Boldt. Parret har børnene: Las
se, født d. 20.-3.-1986, og Chri
stian, født d. 24.-3.-1989.
C.M. er pedel ved Blå Kors og
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har været på Lundbæk og Asmildkloster landbrugsskoler samt på Vejlby Landbrugssko
le. Han overtog gården d. 1.-9.-1984 fra Anker Nymann.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 15,5 ha., heraf 3 ha. eng, sø og mose.
Stuehuset er opført i 1941 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1884, som er til- og ombygget flere gange, lade og løsdriftsstald fra
1987. Gårdens besætning er på 10 ammekøer, 10 ungdyr og 5 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps og ærter. Der er 1 trak
tor og træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HADSUNDVEJ 17, "SKALREBEGAARD", BORUP, 9510 ARDEN,
tlf. 98-565041.
AKSEL MØJBÆK, ingeniør, født
d. 8.-3.-1930, søn af Anna og An
ders Møjbæk, gift d. 17.-10.-1953
med Inga Højgaard, husmor, født
d. 7.-5.-1931, datter af Ottomine
og Steffen Højgaard. Parret har
børnene: Bente, født d. 20.-3.1954, Lene, født d. 11.-5.-1957,
og Carsten, født d. 3.-8.-1960.
A.M. arbejder ved Ålborg Universitetscenter. Han overtog gården i februar 1970 fra
Viggo Christensen. Ejendomsskyld 850.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 5
ha. skov og 5 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1890, som blev delvis ombygget til løsdriftsstald i 1970-72, hestestald
fra 1890, garage, lade og maskinhus fra 1920. Gårdens besætning er på 10 ammekøer
+ opdræt, det er en avlsbesætning af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HADSUNDVEJ 18, "BARSMOSEGAARD", ASTRUP, 9560 HAD
SUND, tlf. 98-565032.
SØREN MØLLER HENRIKSEN,
gårdejer, født d. 26.-4.-1953, søn
af Niels Henriksen.
S.M.H. er konsulent. Han over
tog gården d. 1.-7.-1986 fra sin
far, nuværende ejer er 4. gene
ration.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
65 ha., heraf 10 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1908. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1975, lader fra
1908 og 1957 samt maskinhus fra 1974. Gårdens besætning er på 20 ammekøer, 15 ung
dyr og 15 slagtekalve af racerne SDM og Simmentaler. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn, raps, ærter og frø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandings
anlæg, varm lufts tørreri og halmfyr.

HADSUNDVEJ 25, "DRAGSMOSEGAARD", DE TI STEDER, 9510
ARDEN, tlf. 98-565137.
VAGN HJORTSHØJ JENSEN,
gårdejer, født i 1935, søn af
Magdalene og Johannes Jensen,
gift i 1964 med Karen Foghsgaard,
sundhedsplejerske, født i 1931,
datter af Anna Margrethe Foghs
gaard. Parret har børnene: Mar
tin, født i 1965, og Poul, født i
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1967. V.H.J. overtog gården d. 5.-11.-1964 fra Henning Hansen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 29 ha., heraf 2 ha. mose og plantage. Derudover er
der lejet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1930, som er ombygget til svinestald i 1982, løsdriftsstald fra 1984, svinestald fra
1894, svinestald fra 1938, som er ombygget i 1966, lade fra 1900 og maskinhus fra
1985. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der sælges ca. 600 smågrise årligt, desuden er der 8 ammekøer, 4 ungdyr og 4 slagtekalve af racen Hereford.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HARHØJVEJ 1, "HAREHØJGAARD", VRÄ, 9560 HADSUND.
LAURIDS LAURSEN, gårdejer,
omtales under Storkedamsvej 3.
L.L. overtog gården i 1978 fra
Gunner Slemming, den var i fa
miliens eje fra omkring 1900 til
1952, den var L.N.s barndoms
hjem.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
60 ha., heraf 10 ha. plantage til
juletræer og pyntegrønt.
Stuehuset er af ældre dato, men ombygget og restaureret flere gange, senest i 1980.
Avlsbygningerne består af ko- og svinestald af ældre dato samt lade. Gården drives
sammen med Storkedamsvej 3.

HARHØJVEJ 2, VRÅ MARK,
9560 HADSUND, tlf. 98-566197.
HERLUF NIELSEN, husmand,
født d. 18.-4.-1911, søn af Ane
og Peder Nielsen, gift d. 1.-1.-1933
med Karen Christensen, medhjæl
pende hustru, født d. 14.-8.-1914,
datter af Nielsine og Niels Chri
stensen. Parret har børnene: Ni
els Peter, født d. 20.-8.-1931,
Dagny, født d. 4.-2.-1933, Aage,
født d. 28.-6.-1934, Ellen, født
d. 25.-9.-1935, Herdis, født d. 21.-7.-1942, og Anna, født d. 14.-8.-1943.
H.N. overtog gården d. 1.-5.-1938 fra sin far.
Ejendomsskyld 430.000. Areal 8,4 ha. Jorden er udlejet fra 1991.
Stuehuset er opført i 1909, restaureret og tilbygget i 1954. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald, som er ombygget i 1909, lade og maskinhus fra 1948. Gården drives
med en svineproduktion på 5 årssøer, der produceres ca. 80 slagtesvin årligt. Der er 1
traktor, lagersilo og kold lufts tørreri.
HARHØJVEJ 3, "FREDENSLUND",
VRÅ, 9560 HADSUND, tlf. 98565131.
KRISTEN ANDERSEN, gårdejer,
født d. 27.-3.-1922, søn af Ane
og Kristian Andersen, gift d. 28.10.-1944 med Jenny Pedersen,
medhjælpende hustru, født d.
9.-9.- 1923, datter af Karen og
Kristian Pedersen. Parret har
børnene: Frits, født d. 10.-9.-1945,
og Henny, født d. 23.-10.-1948.
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Ejendomsskyld 790.000. Areal 31 ha., heraf 8 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1931, som er ombygget i 1980, en ældre svinestald, lade fra 1926 og
maskinhus fra 1978. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, der pro
duceres ca. 250 slagtesvin årligt, derudover er der 11 dådyr og 2 kronhjorte. Plante
produktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo og varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HAVERSLEVVEJ 12, "HYLDGAARD", ROLD, 9510 ARDEN, tlf. 98-561368.
IBEN HYLDGAARD OLESEN, gårdejer, født d. 20.-5.-1952, søn af Rita og Kresten
Olesen, gift d. 14.-12.-1974 med Tove Vibeke Skriver, slagteriarbejder, født d. 13.11.-1955, datter af Ruth og Knud Skriver. Parret har børnene: Helene, født d. 18.-6.1976, og Klaus, født d. 25.-6.-1980.
I.H.O. arbejder som klejnsmed. Han overtog gården d. 1.-7.-1977 fra sin mor, nuvæ
rende ejer er 4. generation på gården, som har været i familiens eje siden 1902.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført i 1902, restaureret og tilbygget flere gange, senest i 1978. Avls
bygningerne består af ko- og svinestald, som er ombygget i 1955 og ændret til svine
stald i 1979, ny svinestald fra 1979 og lade fra 1948. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn. Der er 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tør
reri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HEDEGÅRDSVEJ 1, "OUE NØR
GAARD", OUE, 9500 HOBRO,
tlf. 98-558213.
OLE MOURITSEN, gårdejer, født
d. 5.-5.-1941, søn af Ellen Mar
grethe og Niels Vilhelm Mourit
sen, gift d. 12.-10.-1963 med
Birgit Nielsen, køkkenassistent,
født d. 12.-5.-1942, datter af
Mette og Jens Peter Nielsen.
Parret har børnene: Claus, født
d. 14.-6.-1965, Per, født d. 10.-

2.-1968, og Brian, født d. 31.-10.-1974.
O.M. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1 .-8.-1963 fra
Niels Andersen. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 24,5 ha. og der er lejet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1931, som er ombygget til svinestald i 1970, løsdriftsstald fra 1968, som er ændret
til svinestald og lade, og maskinhus i 1970, svinestalde er opført i 1968 og 1977, lade
fra 1931, som er ændret til svin i 1970, der er gylletank. Gården drives med en opfor
meringsbesætning på 60 LY-årssøer. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er
2 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

HEDEGÅRDSVEJ 2, "KARLSHÅB",
OUE, 9500 HOBRO, tlf. 98558252.
NIELS SVEISTRUP, gårdejer,
født d. 4.-1.-1944, søn af Anna
Margrethe og Herman Sveistrup,
gift d. 17.-12.-1977 med Nelly
Skou Andersen, hjemmehjælper,
født d. 17.-12.-1946, datter af
Agnes og Peder Andersen. Par
ret har børnene: Vinni, født d.
29.-6. 1967, og Steffen, født d.
20.-9.-1978.
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N.S. har været på Asmildkloster Landbrugsskole og været medlem af Ligningskommis
sionen i en årrække, er medlem af kvægavlsudvalget i Hobro Landboforening og har
været formand for RDM Avlsforeningen for Himmerland. Han overtog gården d. 31.12.-1977 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 4 ha. eng og
bakker. Derudover er der lejet 8 ha. eng og bakker.
Stuehuset er opført i 1859 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1980, ungdyrstald fra 1983, svinestald fra 1929, foderhus og garage fra 1970, lade
fra 1859 og maskinhus fra 1974, der er inden- og udendørs køresiloer. Gården drives
med en kvægproduktion på 46 årskøer, 70 ungdyr og 25 slagtekalve af racen RDM, der
produceres ca. 1.000 slagtesvin årligt, der er 5 heste af racen Dansk Varmblod. På
gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roetankmaskine, plansilo, kold lufts
tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er 1 fast med
hjælper og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

HEDEGÅRDSVEJ 3, "HJORTHØJS
MINDE", HEDEGÅRDE, 9560
HADSUND, tlf. 98-566208.
SØREN MICHAEL SØRENSEN,
gårdejer, født d. 1.-4.-1950, søn
af Inger og Karl Emil Sørensen,
gift d. 26.-5.-1973 med Jonna Pe
dersen, pædagogmedhjælper, født
d. 13.-10.-1951, datter af Else og
Laurids Pedersen. Parret børne
ne: Vibeke, født d. 5.-10.-1972,
og Britta, født d. 13.-3.-1974.
S.M.S. er uddannet landbrugssmed og har været på Vejlby Risskov Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.1977 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 43,5 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 3,5 ha. eng. Der
udover er der forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1977, gi. kostald fra 1935, svinestald fra 1943, lader fra 1947 og 1990, maskinhus
fra 1989, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 55 årskøer, 80 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der er 4 traktorer, 1 græsopsamlervogn og malkestald. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er
1 skoledreng til hjælp.

HEDEGÅRDSVEJ 4, "FEMMERS
DAL", OUE, 9500 HOBRO, tlf.
98-558235.
NIELS GUNNER ANDERSEN,
gårdejer, født d. 17.-12.-1926,
søn af Jenny Birgitte og Jens
Peter Andersen, gift d. 29.-10.-1960
med Ida Kerstine Christiansen
Koch, medhjælpende hustru, født
d. 16.-3. -1936, datter af Maren
Ladefoged og Martinus Christi
ansen Koch. Parret har datteren
Marne Birgitte, født d. 12.-4.-1973.
I.K.C.K. har været på Fyns Stifts Husmandsskole.
N.G.A. overtog gården i 1959 fra sin far.
Areal 41,5 ha., heraf 8 ha. eng og skov.
Stuehuset er af ældre dato, men er restaureret i 1980/81. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1931, hestestald og garage fra 1946, ældre lade, maskinhus fra
1964 og foderhus fra 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 35
ungdyr og 12 slagtekalve af blandet race, desuden er der 8 årssøer og der produceres
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1 mejetærsker og lagersilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er
1 deltids medhjælper.
HEDEGÅRDSVE3 7, "ØRVADGAARD", VRÅ, 9560 HADSUND,
tlf. 98-566380.
3OHNNI NIELSEN, gårdejer, født
d. 29.-7.-1961, søn af Inga og
Arne Nielsen.
3.N. har datteren Ninette, født
d. 7.-8.-1989.
3.N. er traktorfører ved Vrå Møl
le Maskinstation og er udddannet
mekaniker. Han overtog gården
d. 1.-4.-1983 fra Rigmor Larsen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal

15,5 ha., heraf 2 ha. eng. 3orden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1984. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald samt lade fra
1952. På gården er der lagersilo.

HEDEGÅRDSVE3 8, "ROSTRUP HEDEGÅRD", 9560 HADSUND, tlf. 98-566233.
CHRISTIAN 3ANNER OLESEN, direktør, født d. 22.-3.-1954, søn af Arne B. Olesen,
gift d. 26.-3.-1983 med Ruth Povlsen, lærer, født d. 29.-3.-1951, datter af Helge
Povlsen.
C.3.0, overtog gården d. 1.-7.-1989 fra 3ørgen Leif Ladefoged.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 70 ha., heraf 2 ha. marginaljord.
Stuehuset er restaureret i 1991/92. Fodermesterboligen er restaureret på samme tid.
Gården drives udelukkende med planteproduktionens salgsafgrøder, som er vinterraps,
vinterhvede og ærter. Der er 2 traktorer og plansilo med varm lufts tørreri.
HEDEGÅRDSVE3 12, HEDEGÅR
DE, 9560 HADSUND, tlf. 98566166.
BØRGE HANSEN, gårdejer, født
d. 16.-12.-1922, søn af Krestine
og Peter Hansen, gift d. 14.-6.1953 med Ragnhild Ladefoged,
medhjælpende hustru, født d. 7.3.-1926, datter af Maren og Ni
els Ladefoged. Parret har børne
ne: Finn, født d. 12.-4.-1955, og
Inge, født d. 15.-3.-1963.
B.H. overtog gården d. 11.-6.1953 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 39,6 ha., heraf 17 ha. eng, skov og bakker.
Stuehuset er opført i 1964. Avlbygningerne består af kostald fra 1957, garage og ma
skinhus fra 1928 samt lade fra 1925. Gårdens besætning er på 13 ammekøer, 5 ungdyr
og 7 slagtekalve af racen Angus. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og
raps. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
H3EDSVE3 3, H3EDS, 9500 HOBRO, tlf. 98-554198.
K3ELD TINDAL 3ENSEN, banebetjent, født d. 16.-1.-1932, søn af 3ensine og Chresten
F. 3ensen, gift d. 24.-1.-1953 med Linda Aase Asmussen, husmor, født d. 22.-11.-1932,
datter af Anne og Hans Holger Asmussen. Parret har datteren Vita, født d. 3.-6.-1953.
K.T.3. overtog gården d. 1.-9.-1956 fra DSB.
Areal 0,5 ha. og der er lejet 1,5 ha.
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Hjedsvej 3's stuehus er opført i
1944, restaureret og tilbygget i
1975. Avlsbygningerne består af
svinestald, fra 1960, som er til
bygget i 1970, og lade fra 1975.
Gården drives med en SPF-svineproduktion på 30 årssøer, der sæl
ges ca. 600 smågrise årligt. Der
er 1 traktor og lagersilo til korn.

HJEDSVEJ 4, "HJEDSGAARD",
HJEDS, 9500 HOBRO, tlf. 98554172.
SØREN HOLM PEDERSEN, gård
ejer, født d. 12.-2.-1961, søn af
Anne Sofie og Niels Ingvard Pe
dersen, gift d. 29.-4.-1989 med
Bente Poulsen, revisorassistent,
født d. 9.-5.-1962, datter af Ir
ma og Hans Jørgen Poulsen.
Parret har sønnen Anders, født
d. 21.- 5.-1990.
S.H.P. har været på Kalø Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 20.-5.-1989
fra Poul Due Lorentzen.
Ejendomsskyld 2.560.000. Areal 74,5 ha., heraf 2 ha. skov og 3,9 ha. mose. Derudover
er der lejet 4,4 ha.
Stuehuset er opført i 1827 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af staldbyg
ninger fra 1925, maskinhus fra 1954, kostald fra 1965, som er tilbygget i 1976, spalte
stald fra 1974 og kørelade fra 1880, der er gastæt silo, gylletank og køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 101 årskøer, 100 ungdyr og 60 slagtekalve af racen
Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, 1 vandingsma
skine og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er ansat 1
fodermester og 1 medhjælper.
HJEDSVEJ 6, "HJEDSNYGAARD", HJEDS, 9500 HOBRO, tlf. 98-554287.
SØREN KRISTIAN PILGAARD PEDERSEN, gårdejer, født d. 8.-4.-1954, søn af Anne
og Aksel Pedersen, bor sammen med Grethe Jørgensen, chauffør, født d. 2.-11.-1952,
datter af Sonja og Johannes Jørgensen. Parret har datteren Malene, født 20.-5.-1976.
S.K.P.P. arbejder som chauffør. Han overtog gården d. 1.-8.-1989 fra sin far, nuvæ
rende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 22 ha., heraf 2 ha. mose. Derudover er der forpagtet 13
ha.
Stuehuset er af ældre dato, men restaureret og ombygget i 1990. Avlsbygningerne
består af kostald, svinestald og lade, alle ældre bygninger, som er ombygget flere
gange, maskinhus fra 1970 og gylletank. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af raps, hvede, rug og byg. Der er 2 traktorer, plansilo, varm lufts
tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HJERRITSDALVEJ 1, HJERRITSDAL, 9500 HOBRO, tlf. 98-520475.
JENS ØSTERGAARD, gårdejer, født d. 22.-2.-1961, søn af Karen Elise og Martin
Østergaard.
J.Ø. er uddannet automekaniker. Han overtog gården d. 1.-3.-1989 fra sin far,
nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 33 ha. og der er lejet 16,5 ha.
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Hjerritsdalvej l's stuehus er op
ført i 1886 og restaureret i 1982.
Avlsbygningerne består af kostald
fra 1960, som er ombygget i
1987, værksted fra 1960, lade fra
samme år og maskinhus fra 1985.
Gården drives med en kvægpro
duktion på 45 årskøer, 60 ungdyr
og 25 slagtekalve af racen DRK.
Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 roetankmaskine, 1 kartof
feloptager, 1 Bobeat og gastæt
silo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HJERRITSDALVEJ 2, HJERRITSDAL, 9500 HOBRO, tlf. 98521448.
SØREN ANDERSEN, gårdejer,
født d. 11.-7.-1929, søn af Ane
Marie og Peter Andersen, gift d.
5.-10.-1957 med Olga Pallesen,
medhjælpende hustru, født d.
14.-1.-1934, datter af Krestine
og Hans Pallesen. Parret har
børnene: Karen-Margrethe, født
d. 1.-4.-1958, Kristian, født d.
8.-9.-1960, Hans-Peter, født d. 20.-1.-1964, og Knud Børge, født d. 16.-7.-1965.
S.A. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1957
fra Niels Kristiansen.
Ejendomsskyld 1.580.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 5,5 ha. eng, bakker
og skov.
Stuehuset er opført i 1893 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1968, som er ombygget i 1987, lade er fra samme år og også tilbygget i
1987, værksted og garage fra 1893, der er indendørs køresilo og gylletank. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 25 årskøer, 40 ungdyr og 13 slagtekalve af racen SDM,
desuden produceres 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roetankmaskine, lagersilo til korn og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HJERRITSDALVEJ 5, "UGLEGAARD", SØNDERGÅRDE, 9500 HOBRO, tlf. 98-521245.
HENNING CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 24.-5.-1958, søn af Anna og Niels Chri
stensen, bor sammen med Anne Ahrenst, superweiser, født d. 22.-12.-1965.
H.C. har været på Borris og Asmildkloster landbrugsskoler, han er i bestyrelsen for
kvægavlsforeningen "Nordjyden" og i repræsentantskabet for MD-Foods. Han overtog
gården i august 1984 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 48 ha., heraf 15 ha. skov, bakker og eng. Derudover er
der forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1925, ungdyrstald fra 1976, lade fra 1958, maskinhuse fra 1952 og 1982, foderhus
fra 1990 og desuden er der 2 indendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 56 årskøer, 75 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, det er en
avlsbesætning og der sælges ca. 10 tyrekalve til avl årligt, desuden udstilles der på
dyrskuer og ungskue. Der er 1 traktor, 1 vandingsmaskine, 1 minilæsser, automatisk
grov- og kraftfodringsanlæg og gastæt silo, der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
HOBROVEJ 1, "TVEDGAARDEN", TVEDEN, 9510 ARDEN, tlf. 98-561689.
HARALD MARKMANN KJÆR, forpagter, født d. 31.-3.-1933, søn af Lilly og Svend
Kjær, gift d. 9.-11.-1957 med Ingrid Thomsen, husmor, født d. 9.-5.-1938, datter af
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Kirstine og Christian Ulrik Thom
sen. Parret har børnene: Finn
Gernie, født d. 27.-2.-1958, Lene
Gitte, født d. 19.-8.-1959, Bir
the, født d. 10.-5.-1962, og Jan
ni, født d. 20.-9.-1964.
Harald M. Kjær overtog gården i
forpagtning i august 1981, den
ejes af lensgrevinde Birthe Schimmelmann - Lindenborg.
Areal 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og
løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra 1928, som er ændret til hestestald i 1981, lade
fra 1935 og desuden er der maskinhus. Gårdens besætning er på 6 Belgiske heste, de
bruges til avl og skovbrug og udstilles på ungskue og dyrskuer. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo og træfyr.
HOBROVEJ 4, "FAARESØHØJGAARD", ROLD, 9510 ARDEN, tlf. 98-561389.
ANDERS NIELSEN, gårdejer, født d. 17.-9.-1933, søn af Olga og Emil Nielsen, gift d.
11.-11.-1961 med Grethe Østergaard, medhjælpende hustru, født d. 16.-12.-1934, dat
ter af Stense og Hans Østergaard. Parret har børnene: Kirsten, født d. 26.-3.-1962,
Merete, født d. 16.-7.-1966, Inger, født d. 12.-9.-1968, og Lene, født d. 9.-4.-1975.
A.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1965 fra sin
far, gården har været i familiens eje gennem flere generationer.
Ejendomsskyld 3.620.000. Areal 45,5 ha., heraf tilkøbt 28 ha., der er forpagtet 26 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af kalvestald fra 1975, ungdyrstald
fra 1972, kostald fra 1966, svinestald fra 1986, farestalde fra 1979 og 1989, goldsostalde fra 1934, 1958 og 1970, lade fra 1932, maskinhus fra 1975, foderhus fra 1987,
der er gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 70
årskøer, 100 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 225 års
søer, der sælges ca. 5.000 torvegrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps.
Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roetankmaskine, 1 finsnitter, 1 skårlægger, 1
rendegraver, 1 automatisk kraftfoderanlæg og gastæt silo. På gården er ansat 2 foder
mestre og 1 fast medhjælp.
Ejendommen drives sammen med Roldvej 1.

HOBROVEJ 30, ROLD, 9510 ARDEN, tlf. 98-561319.
HARRY PEDERSEN, gårdejer, født d. 17.-5.-1926, søn af Agnes og Hans Pedersen,
bor sammen med Ritha Olesen, husmor, født d. 24.-12.-1927, datter af Helene og
Kristian Justesen. Parret har børnene: Vibeke, født d. 14.-3.-1949, Iben, født d.
20.-5.-1952, og Helle Marie, født d. 7.-10.-1962.
H.P. overtog gården i oktober 1971 fra sin far, som byggede ejendommen, da den blev
udstykket fra præstegården i 1925.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 10 ha., heraf 2,5 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført i 1925, og løbende restaureret. Ko- og svinestald fra 1925, som er
ændret til svin i 1980, svinestald fra 1978, lade fra 1925, som er tilbygget i 1936, og
maskinhus fra 1955. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der produ
ceres 350 slagtesvin årligt, desuden er der 2 heste af racen Oldenborger. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor, halvpart i mejetærsker, plansilo og
kold lufts tørreri.

HOBROVEJ 31, "HOFMANDSLUND", ROLD, 9510 ARDEN, tlf. 98-561329.
SVEND ØSTERGAARD, gårdejer, født d. 26.-11.-1919, søn af Kirsten Marie og Peder
Østergaard, gift d. 4.-6.-1944 med Hedis Jensen, medhjælpende hustru, født d.
24.-4.-1925, datter af Marie og Jens Peter Jensen. Parret har børnene: Hans Ole, født
d. 5.-6.-1943, Lis, født d. 7.-1.-1946, Per, født d. 19.-1.-1951, Jytte, født d. 4.-3.-1952
og død i 1967, Hans Jørgen, født d. 1.-5.-1953, Holger, født d. 16.-10.-1954, og Jens
Aage, født d. 7.-8.-1964.
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Svend Østergaard har været for
mand for Rold Andelsmejeri. Han
overtog gården d. 22.-5.-1945 fra
sin far.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 20
ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er
13,5 ha. skov med juletræer.
Stuehuset er opført i 1908, re
staureret og ombygget i 1948 og
derefter løbende vedligeholdt.
Gården brændte i 1964 og blev
genopført med ko- og svinestald
samt lade, desuden er der garage
og stald fra 1951. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af jule
træer, korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo og varm lufts
tørreri.
S.Ø. ejer og driver også 4,5 ha. skov i Thorup Hedegaard, ejendomsværdien er 130.000.
HOBROVEJ 32, "SØNDERVANG",
ROLD, 9510 ARDEN, tlf. 98561330.
KJELD SØRENSEN, gårdejer,
født d. 23.-6.-1931, søn af Edith
og Poul Sørensen, gift d. 30.-8.1958 med Kirsten Bech, farma
ceut, født d. 5.-5.-1936, datter
af Signe og Aage Bech. Parret
har børnene: Poul, født d. 12.9.-1960, og Ole, født d. 25.-1.1965.
K.S. har været i bestyrelsen for
Hobroegnens Landboforening. Han overtog gården d. 1.-11.-1965 fra sin far, nuværende
ejer er 3. generation på gården, som blev bygget af bedstefaderen i 1908.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Derudover er der lejet 28
ha.
Stuehuset er opført i 1908, restaureret og ombygget i 1977. Avlsbygningerne består af
kostald og foderhus fra 1979, kostald fra 1908, som er ombygget til ungdyrstald i
1979, kalvestald fra 1973, svinestald fra 1970, lade fra 1908 og maskinhus fra 1974,
der er gylletank og køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og
80 ungdyr af racen SDM, desuden produceres der 500 slagtesvin årligt, der er 4 ammekøer og 4 slagtekalve af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og ærter. Der er 3 traktorer, malkestald, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til høst og der er ansat 1 fast medhjælper.

HOBROVEJ 38, "HEDEVANG",
ROLD, 9510 ARDEN, tlf. 98569139.
JOHANNES PILGAARD, husmand,
født d. 26.-6.-1937, søn af Bir
gitte Marie og Harald Pilgaard,
gift d. 1.-12.-1962 med Tyra Fre
deriksen, rengøringsassistent,
født d. 11.-4.-1939, datter af
Dagny og Thøger Frederiksen.
Parret har børnene: Jacob, født
d. 31.-1.-1964, Anders, født d.
25.- 4.-1966, og Inger, født d.
9.-8.1970. J.P. arbejder som vægter i Ålborg og har været på Lundbæk Landbrugsskole.
Han overtog gården i august 1962 fra Kristian Nielsen. Areal 16 ha.
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Stuehuset er opført i 1920 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt lade af ældre dato. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn og raps. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
HOBROVEJ 41, "GANDRUPGAARD", GANDRUP, 9510 AR
DEN, tlf. 98-554093.
KRISTIAN PETER NIELSEN,
gårdejer, født d. 19.-11.-1928,
søn af Margrethe og Elmer Oskar
Nielsen, gift d. 2.-7.-1960 med
Ingrid Gammelby Jensen, med
hjælpende hustru, født d. 30.-6.1941, datter af Martha og Kristi
an Gammelby Jensen. Parret har
børnene: Helle, født d. 28.-3.1960, Jan, født d. 27.-5.-1961,

Pia, født d. 23.-2.-1965, og Lars, født d. 5.-9.-1970.
K.P.N. arbejder som chauffør. Han overtog gården i august 1964 fra sine svigerforæl
dre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1926.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 47 ha., heraf 11 ha., som består af Gandrup Sø og
moser. Ved søen ligger resterne af en gammel vikingborg som er fredet. Jorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er af ældre dato og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald af ældre dato, som er ombygget i 1946, hestestald, hønsehus og garage fra
1948, og lade fra 1869. Gårdens besætning er på 30 moderfår, alle krydsninger. Der er
1 traktor og halmfyr.
HOBROVEJ 67, "GRØNDALSGAARD", ØSTER DOENSE, 9500
HOBRO, tlf. 98-554063.
THORKILD SØRENSEN, gårdejer,
født d. 6.-1.-1942, søn af Anna
og Karl Sørensen, gift d. 17.-5.1969 med Esther Rask, rengørings
assistent, født d. 24.-3.-1949,
datter af Marianne og Charles
Rask. Parret har børnene: Dor
the, født d. 3.-2.-1972, og An
ders, født d. 13.-9.-1974.
T.S. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1972 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 34,6 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostalde
fra 1932 og 1976, 2 svinestalde og lade fra 1932, maskinhus og foderhus fra 1979,
maskinhus og garage fra 1974, der er gylletank og indendørs køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 32 årskøer, 35 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM, des
uden er der 9 årssøer og der produceres ca. 180 slagtesvin. Planteproduktionens salgs
afgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo, varm lufts tørreri og
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HOBROVEJ 71, "TVILLINGNYGAARD", 0. DOENSE, 9500 HOBRO, tlf. 98-554104.
KARL GEORG MOGENSEN, gårdejer, født d. 21.-4.-1922, søn af Emma Petra og Fro
de Mogensen, gift d. 28.-12.-1949 med Inga Vestergaard Andersen, medhjælpende hu
stru, født d. 25.-6.-1929, datter af Mary Helene og Ejner Andreas Andersen. Parret
har børnene: Niels Gert, født d. 25.-10.-1949 og Lis, født d. 6.-5.-1953.
K.G.M. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1954 fra sin
mor, faderen byggede den i 1923.
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Areal 33 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Derudover er der forpagtet 19
ha.
"Tvillingnygaard"s stuehus er op
ført i 1923 og restaureret i 1975.
Avlsbygningerne består af kostald
fra 1923, som er tilbygget i
1959, ungdyrstald fra 1969, svinestalde fra 1961 og 1980, lade
fra 1923, som er tilbygget i 1972
og maskinhus fra 1975, der er
udendørs køresilo og gylletank.
Gården drives som alsidigt land
brug med en kvægproduktion på 33 årskøer, 45 ungdyr og 16 slagtekalve, af racen
SDM, og en svineproduktion på 40 årssøer, der produceres 800 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer og gastæt silo. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet og der er ansat 1 fast medhjælper.
HOBROVEJ 73, "TVILLINGHØJGAARD", 0. DOENSE, 9500 HO
BRO, tlf. 98-554237.
JENS HYBERTZ PEDERSEN,
gårdejer, født d. 11.-3.-1937, søn
af Inger og Niels Pedersen, gift
d. 17.-8.-1963 med Tove Jensen,
husmor, født d. 26.-3.-1941, dat
ter af Grethe og Karl Jensen.
Parret har børnene: Vinnie, født
d. 1.-6.-1963, og Linette, født d.
6.-6.-1968.
J.H.P. har været på Lyngby
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-3.-1972 fra Georg Olsen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 48 ha.
Stuehuset er af ældre dato og restaureret i 1968. Avlsbygningerne består af kostald,
som er restaureret i 1935 og 1972, svinestald fra 1928, som er restaureret i 1972,
lade fra 1879, som senere er restaureret, og foderhuse fra 1980 og 1981, der er inden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer og 70 ungdyr af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer og kornsilo
samt varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HOBROVEJ 77, HJEDS, 9500 HOBRO, tlf. 98-554009.
HERLUF NIELSEN, gårdejer, født d. 30.-3.-1948, søn af Edith og Oskar Nielsen, gift
d. 27.-5.-1972 med Pia Frederiksen, bankassistent, født d. 18.-3.-1950, datter af
Metha og Oluf Frederiksen. Parret har børnene: Brian, født d. 17.-2.-1974, Thomas,
født d. 11.-10.-1977, og Anders, født d. 30.-5.-1986.
H.N. er uddannet smed og maskintekniker. Han overtog gården d. 1.-3.-1973 fra Fre
derik Neergaard Pedersen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 13,7 ha. og der er lejet 66 ha.
Stuehuset er opført i 1933, restaureret og tilbygget i 1975. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1933, svinestald fra 1976, som er ombygget til løsdriftsstald i 1988, lade
fra 1976 og maskinhus fra 1986. Gårdens besætning er på 30 ammekøer, 30 ungdyr og
15 slagtekalve af racen Simmentaler, desuden er der 2 årssøer og der produceres 40
slagtesvin, der er 2 heste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn, ærter og raps. Der er 5 traktorer, 2 mejetærskere, plansilo og kold lufts
tørreri. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper.

HOBROVEJ 79, HJEDS, 9500 HOBRO, tlf. 98-554123.
KNUD JØRGEN MOGENSEN, gårdejer, født d. 29.-1.-1947, søn af Anne og Hilmer Mo
gensen, gift d. 22.-12.-1970 med Rita Larsen, teknisk assistent, født d. 31.-10.-1949,
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datter af Rosa og Richard Larsen. Parret har børnene: Finn, født d. 21.-8.-1972,
Helle, født d. 10.-3.-1978, og Mette, født d. 26.-4.-1979.
K.J.M. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han er domsmand. Han overtog gården
d. 1.-4.-1968 fra sin far. Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1934, som er ombygget til svinestald i 1984, svinestalde fra 1964 og 1987, lader
fra 1934 og 1986 samt maskinhus fra 1958. Gården drives med en svineproduktion på
75 SPF-årssøer, smågrisene sælges. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1
traktor, 2 mejetærskere, plansilo, varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet og der er ansat 1 deltids medhjælper.
HOBROVEJ 81, HJEDS, 9500 HOBRO, tlf. 98-554336.
PREBEN WULFF ANDERSEN, mekaniker, født d. 11.-1.-1959, søn af Anna og Børge
Wulff Andersen, gift d. 17.-9.-1983 med Bodil Kirstine Jensen, kontorassistent, født d.
23.-9.-1959, datter af Valborg og Hans Jensen. Parret har børnene: Mette, født d.
9.-4.-1986, og Dan, født d. 8.-10.-1989.
P.W.A. overtog gården d. 1.-5.-1989 fra Hjalmer Christensen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 14 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1970 og 1989. Avlsbygningerne består af
hestestald fra 1931, som er delvis ombygget til fyrrum, lade og maskinhus fra 1931.
På gården er der 1 traktor og halmfyr.
HOBROVEJ 110, "LANGAGERGAARD", HJEDS, 9500 HOBRO, tlf. 98-554119.
UFFE KOKHAUGE, gårdejer, født d. 5.-6.-1957, søn af Helga og Jens Chr. Kokhauge.
U.K. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården i 1980 fra sin
far. Ejendomsskyld 970.000. Areal 26 ha. og der er lejet 65 ha.
Stuehuset er af ældre dato, men løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svi
nestald, som er tilbygget i 1962, kornhus fra 1962 og ældre lade, der er gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 160 årssøer, der sælges smågrise. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, hvede, vinterbyg og læggekartofler. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Gården drives uden frem
med arbejdskraft.

HOBROVEJ 114, HJEDS, 9500
HOBRO.
ERIK HAMMER SØRENSEN.
E.H.S. overtog gården d. l.-ll.1990 fra Børge Christensen.
Ejendomsskyld 730.000. Areal
16,5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1900 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne består af svinestald fra 1964,
lade fra 1900 og maskinhus fra
1950. På gården er der lagersilo
og varm lufts tørreri. Gården er under sammenlægning med Høndrupgaardsvej 7 og 12.
HOBROVEJ 122, "ULSTRUPGAARD", ULSTRUP, 9500 HO
BRO, tlf. 98-521152.
NIELS BJERRE NIELSEN, gård
ejer, født d. 8.-1.-1926, søn af
Petra og Martin Nielsen, gift d.
5.-2.-1950 med Grethe Bach,
medhjælpende hustru, født d.
11.-4.-1929, datter af Marie og
Kresten Bach. Parret har sønnen
Martin, født d. 5.-6.-1958.
N.B.N. overtog gården d. 11.-9.-
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1959 fra Kresten Jensen. Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 26 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1900, som er ombygget til svinestald i 1979, svinestalde fra 1976, 1979 og
1990, lade fra 1976 og maskinhus fra 1985. Gården drives med en svineproduktion på
75 årssøer, der produceres ca. 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts
tørreri samt halmfyr. Sønnen er medhjælper på gården.

HOUTVEDBAKKEN 6, "LUNDGAARD", STINESMINDE, 9500
HOBRO, tlf. 98-815557.
EJNER ROSENBERG, husmand,
født d. 28.-6.-1906, søn af Sorine
og Laurids Rosenberg, gift d.
13.-11.-1931 med Karen Margre
the Larsen, medhjælpende hustru,
født d. 23.-1.-1908, datter af
Anne Kirstine og Lars Peter Lar
sen. Parret har børnene: Anny,
født d. 2.-11.-1934, og Else, født
d. 14.-7.-1944.
E.R. overtog gården d. 26.-5.-1931 fra Niels Iversen.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 8,2 ha., heraf 0,5 ha. med juletræer.
Stuehuset er af ældre dato, men er løbende restaureret. Avlsbygningerne består af koog svinestald samt lade fra 1950 og hønsehus, som er ombygget omkring 1970. Går
dens besætning er på 1 årsso, der produceres ca. 20 slagtesvin, og der er 60-70 høns.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
HOUTVEDBAKKEN 9, "RAUNHOLTHUS", HOUTVED MARK,
9500 HOBRO, tlf. 98-558480.
ANNELISE CHRISTIANSEN, cand.
pharm.provisor, født d. 7.-9.1948, datter af Gerd og Tage Hø
lund, gift d. 17.-10.-1970 med
Thomas Peter Christiansen,
direktør og civilingeniør, født d.
4.-2.-1947, søn af Ruth Marie og
Robert Ivan Christiansen. Parret
har børnene: Caroline, født d.
24.-1.-1975, Mathilde, født d.
18.-6.-1977, og tvillingerne Mads Peter og Marie, født d. 1.-9.-1979.
A.C. overtog gården d. 1.-12.-1976 fra Niels Nielsen.
Areal 7 ha., heraf 1 ha. med Normansgraner. Jorden er udlejet.
Stuehuset er restaureret i foråret 1979.

HOUTVEDVEJ 3, "W1NHØV",
HOUTVED MARK, 9500 HOBRO,
tlf. 98-558199.
EJNER OTTE, gårdejer, født d.
30.-5.-1913, søn af Sissel Marie
og Anders Otte, bor sammen
med Elna Kristensen, husmor,
født d. 15.-7.-1911, datter af
Marie og Niels Nielsen. E.O. har
fra 1. ægteskab børnene: Anders
Christian, født d. 15.-4.-1943,
Niels Næsby, født d. 10.-10.-
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1950, og Aksel Tranekær, født d. 10.-2.-1955.
E.O. overtog gården i oktober 1949 fra Aage Slot Faber.
Ejendomsskyld 370.000. Areal 5,5 ha., der er frasolgt 5,5 ha., der er 2 ha. plantage.
3,5 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret og tilbygget i 1974. Avlsbygningerne består
af ko- og svinestald fra 1915, som er tilbygget flere gange, lade fra 1924 og maskin
hus fra 1952 og 1960. På gården er der 1 traktor og desuden en del biavl.

HOUTVEDVEJ 5, "KARLSEJE",
HOUTVED, 9500 HOBRO, tlf.
98-558212.
POUL LARSEN, gårdejer, født d.
12.-7.-1954, søn af Ella og Aage
Larsen, bor sammen med Gitte
Jespersen, født d. 7.-3.-1961, dat
ter af Ingrid og Hardy Jespersen.
Parret har børnene: Henrik, født
d. 11.-6.-1981, og Mette, født d.
13.-7.-1982.
P.L. har været på Kalø Land
brugsskole. Han overtog gården i
august 1988 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 84 ha., heraf tilkøbt 15 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og løbende restaureret. Avlsbygningerne brændte i 1986 og
blev genopført med kostald, lade og maskinhus, foderhus fra 1982, der er gylletank og
indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 69 årskøer, 100 ungdyr og
35 slagtekalve af blandet racen, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsaf
grøde er korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roetankmaskine, plansilo og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng
til hjælp.
HOUTVEDVEJ 6, "TANEBÆK", KIELSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-558021.
KRISTIAN FAURSKOV JENSEN, landmand, født d. 9.-11.-1920, søn af Karen og Jens
Peter Jensen, gift d. 20.-8.-1960 med Gerda Møller, født d. 28.-4.-1932, datter af
Margrethe og Edvin Møller. Parret har datteren Gitte, født d. 26.-10.-1963.
G.M. døde i 1987.
K.F.J. var tidligere gift med Annelise Rømer, født d. 4.-4.-1928, datter af Sorine og
Niels Rømer. A.R. døde i 1955.
K.F.J. overtog gården d. 19.-1.-1951 fra Kristian Faber Hansen.
Ejendomsskyld 430.000. Areal 16,3 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 8 ha. eng, skov og
bakker.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af en ældre
ko- og svinestald, ældre lade og garage. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af korn og raps. På gården er der 1 traktor og træfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
HOUTVEDVEJ 8, "LANGBAKKEGAARD", HOUTVED MARK,
9500 HOBRO, tlf. 98-558055.
EDDIE JENSEN, skovejer, født
d. 21.-4.-1959, søn af Birthe og
Torben Jensen, gift d. 10.-8.-1985
med Bente Marion Larsen, kon
torassistent, født d. 4.-4.-1958,
datter af Rigmor og Kristian
Larsen. Parret har datteren Tan
ja Kim, født d. 18.-1.-1989.
E.J. er slagtermester og medejer af "Torben Jensens Fødevarefabrik", han er uddannet
murer og er næstformand i Alborg og Thisted Skovforening. Han overtog gården d.
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15.-6.-1987 fra Karen Margrethe Hansen. Gården har tidligere hørt ind under "Løvdal".
Areal 20,8 ha., heraf 16 ha. med skov, juletræer og pyntegrønt, samt delvis fredskov.
Stuehuset er opført i 1897, restaureret og tilbygget i 1989. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1937, maskinhus fra 1988 og sommerhus fra 1968. Gårdens be
sætning er på 13 moderfår, af racen Shropshire, og 2 heste af racen Fjordheste, der
er desuden en del biavl. Der er 2 traktorer, 1 gummiged, diverse skovmaskiner, bræn
deovn og anparter i vindmølle. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
HOUTVEDVEJ 9, HOUTVED,
9500 HOBRO, tlf. 98-558126.
AAGE KRISTENSEN, gårdejer,
født d. 28.-8.-1930, søn af Anna
og Marius Kristensen.
Aa.K. overtog gården d. 1.-6.-1967
fra sin far. Indtil 1960 var der
cementstøberi på gården.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 7
ha., heraf 0,5 ha. med juletræer.
Stuehuset er af ældre dato, men
løbende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af ko- og svinestald,
som er ombygget i 1981, svinestald fra 1950, lade fra 1924, og maskinhus fra 1986.
Gårdens besætning er på 20 slagtekalve årligt af blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøde er juletræer. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
HOUTVEDVEJ 16, HOUTVED,
9500 HOBRO, tlf. 98-558309.
BENDIX SØRENSEN, gårdejer,
født d. 19.-2.-1917, søn af Mathilda og Anders Sørensen, gift
d. 28.-5.-1944 med Anna Krestine Jensen, medhjælpende hustru,
født d. 23.-9.-1923, datter af
Mette og Søren Jensen. Parret
har børnene: Hans Jørgen, født
d. 2.-12.-1944, og Ketty, født d.
24.-10.-1946.
B.S. overtog gården d. 23.-10.-1945 fra Karl Jensen.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 9,5 ha.
Stuehuset er opført i 1918 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1958, en ombygget lade fra 1965, og maskinhus fra 1945. Gårdens besæt
ning er på 1 årsso, der produceres ca. 20 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøde er korn. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HOUTVEDVEJ 18, HOUTVED, 9500 HOBRO.
BJARNE GRØN, gårdejer, født d. 20.-5.-1962, søn af Bente og Arne Grøn, bor sam
men med Gitte Dorti Andersen, specialarbejder, født d. 29.-9.-1965, datter af Frida
og Folmer Andersen. Parret har datteren Louise, født d. 2.-8.-1990.
B.G. overtog gården d. 15.-4.-1986 fra Chr. Pedersen.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 12 ha. og der er lejet 15 ha.
Stuehuset er af ældre dato, men løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af koog svinestald, lade og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 15 årskøer,
22 ungdyr og 8 slagtekalve af blandet race, der er 1 årsso og der produceres 20 slag
tesvin årligt, derudover er der 4 moderfår, krydsninger. Planteproduktionens salgsaf
grøder er hvede og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og vindmølleanparter. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

-ItfHOUTVEDVEJ 28, "BJØRNKÆR",
OUE, 9500 HOBRO, tlf. 98558176.
HARRY GRØN, gårdejer, født d.
7.-9.-1937, søn af Hansine og
Jens Grøn, gift d. 20.-5.-1965
med Birthe Nielsen, medhjælpen
de hustru, født d. 23.-5.-1942,
datter af Elisabeth og Niels Au
gust Nielsen. Parret har børnene:
Jens, født d. 10.-12.-1962, Eva,
født d. 18.-10.-1964, Henrik, født

d. 9.-1.-1971, og Thomas, født d. 5.-10.-1975.
H.G. overtog gården i november 1972 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 1.940.000. Areal 64 ha., heraf tilkøbt 27,5 ha., der er 5,5 ha. skov og 2
ha. eng og mose. Derudover er der forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af kostald fra 1973, kalvestald fra
1978, samme år blev laden ombygget, maskinhus fra 1979, foderhus fra 1985, der er 2
gylletanke og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 49 årskøer,
70 ungdyr 25 slagtekalve af blandet race, desuden er der 2 Fjordheste. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine,
roetankmaskine, automatisk kraftfoderanlæg og plansilo med kold lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
HULEMOSEVEJ 2, ROLD, 9510
ARDEN, tlf. 98-561736.
MOGENS PEDERSEN, landmand,
født d. 5.-7.-1960, søn af Gerda
og Anders Jacob Pedersen, bor
sammen med Jette Jensen, hus
mor, født d. 15.-8.-1959, datter
fa Ellen og Aage Jensen. Parret
har datteren Vibeke, født d. 18.8.-1989.
M.P. er skovarbejder og været
på Lundbæk Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-8.-1990 fra
sin far, der byggede den som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 8,8 ha.
Stuehuset er opført i 1950. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1950, som er til
bygget i 1967, lade fra 1950 og maskinhus fra 1970. Gården drives med en svineproduk
tion på 15 årssøer, der sælges ca. 150 smågrise og 150 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, lagersilo og kold lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

HULEMOSEVEJ 5, "MYLENBERG
AVLSGAARD", ROLD, 9510 AR
DEN, tlf. 98-561314.
CHRESTEN PETERSEN, gård
ejer, født d. 11.-11.-1944, søn af
Kathe og Peter Petersen, gift d.
29.-5.-1971 med Elly Andersen,
medhjælpende hustru, født d.
30.-5.-1946, datter af Anna og
Aage Andersen. Parret har bør
nene: Klaus, født d. 2.-8.-1973,
og Lene, født d. 9.-7.-1977.
C.P. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1971 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 39 ha., heraf 3 ha. skov.

-MStuehuset er af ældre dato, men løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1972, som er tilbygget i 1979, sostald fra 1980 og maskinhus fra 1975.
Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der produceres ca. 1.200 slagte
svin årligt. Der er 2 traktorer, lagersilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
HVARREGÅRDSVEJ 2, HVARRE,
9500 HOBRO, tlf. 98-554126.
KIRSTEN DUUS, gårdejer, født
d. 4.-8.-1932, datter af Mie og
Niels Thomsen, gift d. 2.-3.-1957
med Egon Duus, født d. 27.-6.1928, søn af Karen og Jens Duus.
Parret har børnene: Trine, født
d. 30.-6.-1957, Dorthe, født d.
19.-9.-1958, Jesper, født d. 22.7.-1961, og Klaus, født d. 4.-10.1962.
E.D. døde i 1987. Han var uddannet agronom og var kvægbrugskonsulent i Ålborg Amt. Han overtog gården d. 1.2.-1959 fra Oskar Svendsen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 8 ha., og der er lejet 4 ha.
Stuehuset er opført omkring 1914 og restaureret i 1968. Avlsbygningerne brændte del
vis i 1973 og blev genopført med kostald, en ældre svinestald og lade blev delvis op
ført, og maskinhuset er fra 1978, der er gylletank og indendørs køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 30 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve, af racen Jersey,
desuden er der 6 årssøer og der produceres 120 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr. På
ejendommen er 1 bestyrer og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
HVARREGÅRDSVEJ 3, "LANGMOSEGAARD",
FRAGDRUP,
9500 HOBRO, tlf. 98-554041.
KELD SVENDSEN, gårdejer, født
d. 5.-3.-1951, søn af Ellen og
Aage Svendsen, gift d. 30.-4.-1988
med Annegrethe Hammer, med
hjælpende hustru, født d. 4.-10.1957, datter af Anne Marie og
Villy Hammer. Parret har bør
nene: Anne Karina, født d. 13.8.-1981, og Martin, født d. 17.11.-1988.
K.S. har været på Asmildkloster Landbrugsskole og været i bestyrelsen for Vebbestrup
Mejeri og er revisor ved samme. Han overtog første halvdel af gården i 1977 og re
sten i 1985 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som blev købt af
oldefaderen i 1879.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha., der er 5 ha. mose og
græsarealer. Derudover er der forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1943 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostalde
fra 1956 og 1990, ungdyrstald fra 1981, svinestald fra 1926, lade fra 1930, foderhus
fra 1978, maskinhus fra 1990, der er både inden- og udendørs køresiloer og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 64 årskøer, 90 ungdyr og 32 slagtekalve af
racen SDM, desuden produceres der 360 slagtesvin årligt, der er 1 pony. På gården er
der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 minidoser, 1 roetankmaskine, 1
finsnitter, automatisk kraftfodringsanlæg, plansilo og varm og kold lufts tørreri. På
gården er 1 fast medhjælper.
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HVARRE HEDEVEJ 1, HVARRE
HEDE, 9510 ARDEN, tlf. 98561365.
VIGGO AGGERHOLM, gårdejer,
født d. 27.-4.-1931, søn af Anna
og Kresten Aggerholm, gift d.
2.-12.-1955 med Johanne Baunsgaard, husmor, født d. 6.-8.-1933,
datter af Marie og Jens Baunsgaard. Parret har børnene: Anna
Marie, født d. 13.-5.-1957, Per,
født d. 18.-12.-1959, og Bente,
født d. 11.-6.-1965.
V.A. er uddannet landbrugstekniker og været på Lægård og Vejlby landbrugsskoler.
Han overtog gården i december 1967 fra Anker Andersen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 9 ha.
Stuehuset er opført i 1917, restaureret og tilbygget i 1974. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1952, som er ombygget til svin i 1972, svinestald fra 1979 og
lade fra 1952. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og
raps. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HVARRE HEDEVEJ 2, HVARRE
MARK, 9510 ARDEN, tlf. 98554075.
BENT OG BRUNO ANDERSEN,
pelsdyrfarmere.
Bruno Andersen er født d. 5.-9.1925, søn af Andrea og Jens
Chr. Andersen, gift d. 3.-12.1963 med Grethe Christensen,
køkkenassistent, født d. 1.-8.-1937,
datter af Jenny og Chresten
Christensen. Parret har børnene:
Poul Erik, født d. 14.-6.-1954,
Claus, født d. 2.-2.-1957, Jens, født d. 17.-11.-1964, Bent, født d. 12.-11.-1967, og
Per, født d. 24.-6.-1971.
B.A. overtog gården d. 28.-7.-1981 fra Leif Sørensen. I 1988 købte sønnen Bent halv
part i gården, han er specialarbejder.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 10 ha.
Gården brændte i 1954 og blev genopført med stuehus, ko- og svinestald samt lade.
Desuden er der 6 minkhaller, som er bygget i perioden 1982-88. Gården drives som
minkfarm med en bestand på 600 minktæver, desuden er der 7 ammekøer og 20 slagtekalve, af racen Jersey, og der produceres ca. 30 slagtesvin årligt, derudover er der 25
moderfår af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor,
1 mejetærsker, lagersilo og varm lufts tørreri. Gården drives uden fremmed arbejds
kraft.
HVARRE HEDEVEJ 5, "LYKKENSPRØVE", HVARRE HEDE, 9510 ARDEN, tlf. 98561627.
AAGE B. RASMUSSEN, landmand, født d. 29.-4.-1947, søn af Gerda og Kristian Ras
mussen, gift d. 11.-12.-1976 med Hanne Birgit Jensen, kontor- og butiksmedhjælper,
født d. 21.-4.-1955, datter af Ida og Niels Jensen. Parret har børnene: Jani, født d.
25.-9.-1974, Heidi, født d. 10.-8.-1976, og Pia, født d. 3.-4.-1984.
Aa.B.R. driver entreprenørvirksomhed fra ejendommen, som han overtog i april 1979
fra sin far.
Areal 15,5 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 1 ha. mose. Desuden er der lejet 11 ha.
græs.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret senest i 1983. Avlsbygningerne består af ko
stald fra 1926, som er ombygget til hestestald i 1984, fyrrum og lager fra 1954, lade
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borger og 12 heste af racen Dansk Varmblod, det er avlsbesætninger, som bliver ud
stillet og kåret årligt, desuden er der 2 ammekøer og 2 slagtekalve af racen DRK.
Der er 2 traktorer, 2 rendegravere, plansilo, kold lufts tørreri og træfyr. På gården er
ansat 2 deltids medhjælpere.

HVARRE HEDEVEJ 9, HVARRE MARK, 9510 ARDEN, tlf. 98-554579.
FINN NIELSEN, gårdejer, født d. 18.-11.-1953, søn af Karen og Ove Nielsen, gift d.
18.-7.-1981 med Hannemie Christensen, kontorassistent, født d. 27.-5.-1959, datter af
Jytte og Knud Christensen. Parret har børnene: Dorthe, født d. 1.-4.-1980, og Klaus,
født d. 3.-6.-1982.
F.N. er uddannet mejerist og arbejder som procesarbejder. Han overtog gården d.
1.-12.-1988 fra Henry Østergaard.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 9,4 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og senere restaureret og ombygget. Avlsbygningerne består
af ko- og svinestald fra 1953, som delvis er ændret til beboelse i 1991, lade fra 1955
og maskinhus fra 1963. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo og halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

HVARRE HEDEVEJ 11, "HVARREGAARDEN", HVARRE MARK, 9510 ARDEN, tlf.
98-554259.
LAU LAURSEN, gårdejer, født d. 26.-1.-1970, søn af Lene og Laurids Laursen, bor
sammen med Jette Christensen, fabriksarbejder, født d. 7.-1.-1971, datter af Bodil og
Tony Christensen.
L.L. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-9.-1989 fra Bent
Christensen. Faderen Laurids Laursen har halvpart i gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført omkring 1928 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1984 og lade fra 1987. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn og ærter.
Ejendommen drives sammen med faderens ejendom på Storkedamsvej 3.
HVARRE HEDEVEJ 13, "BAKKELY", HVARRE MARK, 9510 AR
DEN, tlf. 98-554262.
NIELS SØRENSEN, gårdejer, født
d. 26.-7.-1931, søn af Elna og
Peter Sørensen, gift d. 31.-10.1954 med Else Sørensen, husmor,
født d. 5.-5.-1932, datter af Met
te og Valdemar Sørensen. Parret
har børnene: Bent, født d. 24.1.-1955, Jonna, født d. 3.-2.1956, Svend, født d. 27.-5.-1957,
Britta, født d. 23.-12.-1958,
Finn, født d. 20.-8.-1961, Bjarne, født d. 24.-9.-1963, Marianne, født d. 21.-4.-1966, og
Henrik, født d. 28.-10.-1967.
N.S. overtog gården d. 1.-10.-1954 fra Lars Bentson.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 10 ha. og der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1927, restaureret og tilbygget i 1972. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1964, maskinhus fra 1980, lade fra 1979, maskinhus, garage og
værksted fra 1972 og maskinhus fra 1979, desuden er der udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 10 årskøer, 15 ungdyr og 5 slagtekalve, af racen
SDM, desuden er der 6 årssøer og der produceres 120 slagtesvin årligt. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, lagersilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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HEDE, 9510 ARDEN, tlf. 98554023.
BENT TOFTGAARD, gårdejer,
født d. 31.-10.-1952, søn af An
nelise og Aage Toftgaard, bor
sammen med Annette Nielsen,
overkontrollør, født d. 3.-6.-1956,
datter af Rita og Viggo Nielsen.
Parret har datteren Line, født d.
18.- 11.-1983.
B.T. er pedel ved Rostrup Skole.
Han overtog gården d. 1.-4.-1990
fra Ejvind Nielsen. Ejendomsskyld 800.000. Areal 11 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1897 og restaureret og ombygget i 1967 og 1990. Avlsbygninger
ne består af ko- og svinestald samt lade fra 1974 og maskinhus fra 1897, der er gylle
tank. Gårdens besætning er på 4 årssøer, der produceres ca. 80 slagtesvin årligt, 5
ammekøer, 16 ungdyr og 3 slagtekalve af racen Simmentaler. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
HVARREVEJ 16, "VEJRHOLTHUS", VEJRHOLT, 9510 ARDEN, tlf. 98-562357.
JETTE GAHMS HENRIKSEN OG JENS PETER ELLEFSEN.
J.P.E. er ungdomsskoleinspektør og født d. 5.-2.-1948, søn af Ditte og Bernhard Ellefsen, gift d. 18.-5.-1978 med J.G.H., overlærer, født d. 13.-1.-1950, datter af Tove
Jensen og Mogens Gahms Henriksen. Parret har børnene: Rasmus, født d. 19.-4.-1977,
og Mikkel, født d. 15.-6.-1984.
J.P.E. er medlem af amtsrådet. Parret overtog gården i 1986 fra Else Christensen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført i 1987. Avlsbygningerne består af kostald, lade og maskinhus, alle
i et hus fra 1991. Gårdens besætning er på 10 ammekøer og 5 slagtekalve af racen
DRK, 10 moderfår af racen Lester og 2 heste af racen Dansk Varmblod. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, plansilo, varm
lufts tørreri og træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HVARREVEJ 18, "VEJRHOLTSMINDE", VEJRHOLT, 9510 ARDEN, tlf. 98-561646.
STEEN LISBERG, gårdejer, født d. 6.-3.-1955, søn af Anne Marie Lisberg og Carl
Nielsen, gift d. 6.-3.-1982 med Lotte Nielsen, rengøringsassistent, født d. 19.-12.1960, datter af Else og Alfred Poulsen. Parret har børnene: Thomas, født d. 15.-9.1981, og Troels, født d. 19.-2.-1988.
S.L. driver forretning med pelsdyrartikler, "Lisberg Trådvare- og Maskinfabrik", som
drives fra ejendommen, han har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-3.-1977 fra Lis og Frede Jakobsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 12,5 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1971/72. Avlsbygningerne består af de gamle stalde fra 1959-65,
de er ombygget til fabrik og lager i 1985, desuden er der 11 rævehaller, som er opført
i tiden 1981-86. Gårdens besætning er på 130 rævetæver af både sølv- og blåræv.
HVARREVEJ 21, "STAGHØJ", 9510 ARDEN, tlf. 98-561275.
SVEND BECH, gårdejer, født d. 8.-9.-1930, søn af Kartrine og Loge Bech, gift d.
3.-8.-1957 med Herdis Blicher, husmor, født d. 1.-12.-1933, datter af Frida og Emil
Blicher. Parret har børnene: Conny, født d. 28.-5.-1958, og Mogens, født d. 7.-6.-1963.
S.B. overtog gården d. 1.-10.-1957 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 8,8 ha., heraf 0,8 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1902 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1936, som er ombygget til svin i 1979, lade fra 1930 og maskinhus fra
1946. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 400 stk. årligt, desuden er
der 3 ponyer. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor, maskinsta
tion bruges til markarbejdet.
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HVARREVEJ 29, VEJRHOLT, 9510 ARDEN, tlf. 98-562398.
VILLY MADSEN, skoventreprenør, født d. 30.-4.-1956, søn af Jørgine og Kristian
Madsen, gift d. 4.-7.-1987 med Anitta Andersen, sygehjælper, født d. 17.-12.-1959,
datter af Gerda og Anders Andersen. Parret har børnene: Charlotte, født d. 16.-12.1980, og Liselotte, født d. 1.-12.-1986.
V.M. overtog gården d. 1.-7.-1988 fra Robert Varre.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 13 ha., heraf 3 ha. skov og mose. Oorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1954 og løbende restaureret. Avlsbygningerne brændte i 1968 og
blev genopbygget med svinestald og lade, desuden er der maskinhus fra 1976. På går
den er der 3 traktorer, lagersilo, varm lufts tørreri og træfyr.
HVARREVEJ 31, ST. ARDEN
MARK, 9510 ARDEN, tlf. 98561174.
LEIF JENSEN, gårdejer, født d.
6.-4.-1950, søn af Jenny og Os
vald Jensen, gift d. 14.-10.-1978
med Birthe Slotki, rengøringsas
sistent, født d. 30.-8.-1953, dat
ter af Johanne og Kildeberg Slot
ki. Parret har børnene: Ulla, født
d. 17.-5.-1975, og Tina, født d.
27.-3.-1978.
L.J. er postarbejder og har været
på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1985 fra Peder Pe
dersen.
Areal 19,3 ha., heraf 0,5 ha. mose. Der er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1955 og 1968, lade fra 1954 og maskinhus fra 1976. Gårdens besætning er
på 200 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er grøntsager, korn, raps og ærter. Der
er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

HVARREVEJ 33, 9510 ARDEN, tlf. 98-562376.
BJARNE HAAGEN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 27.-9.-1965, søn af Lisbeth og
Hugo Christensen, gift d. 10.-6.-1988 med Gitte Kannegaard, butiksassistent, født d.
12.-3.-1963, datter af Kirsten og Peter Kannegaard. Parret har datteren Krestina,
født d. 8.-4.-1988.
B.H.C. er kølerumsarbejder. Han overtog gården i november 1986.
Areal 14,5 ha., heraf 5,5 ha. skov med juletræer og pyntegrønt.
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt lade fra 1933 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en kvægpro
duktion på 6 ammekøer, 2 ungdyr og 6 slagtekalve af racen Limousine. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er hvede, byg, juletræer og pyntegrønt. Der er 1 traktor, lager
silo, kold lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HVARREVEJ 39, "ØSTERVANG", HVARRE, 9510 ARDEN, tlf. 98-554054.
HANS JØRN JENSEN, gårdejer, født d. 19.-12.-1956, søn af Irene og Poul Jensen,
Vebbestrup, bor sammen med Audrey Martha Elisabeth Bix, buschauffør, født d. 21.5.-1963, datter af Ella Lund Pedersen og Clarence R. Bix.
H.J.J. er lastbilchauffør. Han overtog gården d. 1.-6.-1986 fra sin bedstemor, Krestine
Gregersen. Gården har været i bedsteforældrenes eje siden 1933.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 29 ha., heraf 3 ha. mose og skov. Der er udlejet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1939/40 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af koog svinestald samt lade fra 1937 og maskinhuse fra 1971 og 1978. Gårdens besætning
er på 3 geder og 1 hest af racen Oldenborger. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, lager
silo, varm lufts tørreri og træfyr.
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PER NEDERGÅRD, gårdejer, født d. 15.-12.-1930, søn af Marie og Chresten Nedergaard, gift d. 4.-7.-1959 med Birtha Hedegaard, medhjælpende hustru, født d. 27.-2.1938, datter af Else og Johan Hedegaard. Parret har børnene: Kurt, født d. 1.-2.-1962,
Kent, født d. 25.-3.-1963, Annette, født d. 16.-2.-1966, og Tina, født d. 28.-3.-1969.
P.N. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Hobro og
Østjyske Slagterier, i bestyrelsen for DAKA og har været formand for Svineproducentforeningen. Han overtog gården d. 13.-4.-1959 fra Søren Vestergaard. Gårdens tidlige
re navn var "Sognefogedgaarden", da den er bygget af en sognefoged. Gårdens navn
kommer af gravhøjen "Korshøj", som ligger på gårdens jorde.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 26,5 ha., og der er forpagtet 10
ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1974 og tilbygget 1976. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1956, som er ombygget til svinestald i 1969, svinestald fra
samme år, desuden er der svinestald fra 1975 og 1977, hestestald og lade fra 1912,
maskinhus fra 1965 og dobbelt garage fra 1990, der er 2 gylletanke. Gården drives
med en svineproduktion på 175 SPF-årssøer, der sælges ca. 400 smågrise årligt og der
produceres ca. 2.800 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo, varm lufts tørreri og fastbrændselsfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HØNDRUPGÅRDSVEJ 6, V. DO
ENSE, 9500 HOBRO, tlf. 98554209.
VILLY BRUUN, automekaniker,
født d. 30.-5.-1950, søn af Linda
og Elmar Bruun, gift d. 7.-6.-1980
med Margith Skovgaard Sørensen,
fabriksarbejder, født d. 5.-8.1950, datter af Laura Marie og
Martin Skovgaard Sørensen.
M.S.S. er i bestyrelsen for RoldVebbestrup Husmandsforening og
har været med i 4H-arbejdet.

V.B. overtog gården i 1975 fra sin far.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 12 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og tilbygget i 1970. Avlsbygningerne består af kosvinestald fra 1960, som er ombygget til svin i 1985, lade fra 1907, maskinhus
værksted fra 1964, som er tilbygget i 1970. Gården drives med en svineproduktion
10 årssøer, der produceres 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde
raps. Der er 1 traktor, plansilo, varm lufts tørreri og træfyr. Maskinstation bruges
en del af markarbejdet.
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HØNDRUPGÅRDSVEJ 7, "DOMMERGAARD", HØNDRUP, 9500
HOBRO.
ERIK HAMMER SØRENSEN,
gårdejer, omtales under Ulstrupvej 11.
E.H.S. overtog gården d. 11.-12.1969 fra Niels Chr. Gundersen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal
91 ha., heraf tilkøbt 50 ha.,
Høndrup Sø er beliggende på
ejendommen og der er grusgra
ve. Jorden er delvis bortforpagtet. Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1956, svinestald fra 1959, lade fra 1900, maskinhus fra 1967. Gården dri-

-50ves med en besætning på 100
høns. Bygningerne fra ejendommen
Høndrup Søvej 1, hører til denne
ejendom og jorden er også til
lagt. Gården drives sammen med
Ulstrupvej 11, Høndrupgårdsvej
12 og Hobrovej 114. Der er på
gårdens jord påbegyndt et vindmølleparkprojekt på 15 møller.

Høndrup Søvej 1.
HØNDRUPGÅRDSVEO 8, HØNDRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-554244.
HENNING HANSEN, gårdejer, født d. 15.-5.-1951, søn af Solveig og Christian Hansen,
gift d. 30.-7.-1977 med Jytte Larsen, medhjælpende hustru, født d. 19.-8.-1957, datter
af Dagny og Jens Larsen. Parret har børnene: Helle, født d. 25.-11.-1979, og Henrik,
født d. 21.-9.-J 982.
H.H. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1976
fra Dagmar og Herluf Madsen.
Areal 33 ha., heraf tilkøbt 19 ha., og der er lejet 30,5 ha.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af ko
stald fra 1964, lade fra 1978 og en gammel lade, der er gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 50 årskøer, 75 ungdyr og 25 slagtekalve af Racen SDM, der er 1
Fjordhest. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der er 3
traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
H.H. ejer og driver også Høndrupgårdsvej 3, som er tillagt Høndrupgårdsvej 8, der er
stuehus fra 1930, lade fra 1964, kostald fra 1955 og maskinhus fra 1962.
HØNDRUPGÅRDSVEO 10, HØN
DRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98554364.
ERLAND ANDERSEN, husmand,
født d. 21.-5.-1922, søn af Inger
og Christian Andersen, gift d.
20.-6.-1954 med Mary Jakobsen,
medhjælpende hustru, født d. 3.11.-1932, datter af Karen og Ja
kob Chr. Jakobsen. Parret har
børnene: Christian, født d. 9.-6.1964, og Torben, født d. 11.-3.1968. E.A. overtog gården d. 1.-6.-1954 fra Karl Georg Magnussen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret og tilbygget i 1974. Avlsbygningerne består
af ko- og svinestald fra 1965, garage og værksted fra 1962, hønsehus fra 1958 og lade
fra 1960. På gården er der 2 traktorer og lagersilo.

HØNDRUPGÅRDSVEJ 11, "BRO
MARK", HØNDRUP, 9500 HO
BRO, tlf. 98-554021.
KATRINE LUND, gårdejer, født
d. 12.-7.-1918, datter af Kirstine
og Ole Steenild, gift d. 1.-7.-1941
med Hans Lund, født d. 27.-4.-1908,
søn af Nikoline og Johan Lund.
Parret har sønnen Karl Ole, født
d. 12.-10.-1942.
H.L. døde i 1982. Han overtog

gården i 1966 fra Kristian Hansen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 25 ha. Oorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1914. Avlsbygningerne består af kostald, som er ca. 200 år gam
mel, desuden er der svinestald, lade og maskinhus. Der er 1 traktor og kornlager.
HØNDRUPGÅRDSVEJ 12, "HØNDRUPGAARD", HØNDRUP, 9500
HOBRO.
ERIK HAMMER SØRENSEN,
gårdejer, er bosat Ulstrupvej 11.
E.H.S. overtog gården d. 1.-7.1966 fra Elmer Jensen.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal
33 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1911 og re
staureret i 1975. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1958, svinestald fra 1959 og lade fra 1960.
Gårdens besætning er på 10 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt, desuden
er der 10 ammekøer, 10 ungdyr og 5 slagtekalve af racen DRK, der 10 heste og 150
høns. Der er 5 traktorer, 2 mejetærskere, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr.
E.H.S. ejer også Ulstrupvej 11, Høndrupgårdsvej 7 og Hobrovej 114.

HØNDRUPGÅRDSVEJ 14, "HØN
DRUP VESTERGAARD", HØN
DRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98554132.
SKALBORG JENSEN FROULUND,
landmand, født d. 25.-9.-1921,
søn af Johanne Jensen Froulund,
gift d. 9.-11.-1958 med Jenny
Hyldgaard, husmor, født d. 21.1.-1935, datter af Marie og Jens
Hyldgaard. Parret har børnene:
Inge, født d. 26.-12.-1959 og
Jens Christian, født d. 6.-11.-1963.
S.J.F. har været i repræsentantskabet for Hobro Landboforening. Han overtog gården i
1959 fra sin mor, nuværend ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje i
1897. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 28 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført efter brand i 1911 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1954, som er ombygget til svinestald i 1978, samme år blev der bygget
ny svinestald og en mindre lade, samt maskinhus fra 1986. Gårdens besætning er på 2
Fjordheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, lagersilo og varm lufts tørreri. Sønnen er fast medhjælper på gården og
der bruges maskinstation til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med Smedehøjvej 6.

HØNDRUP SØVEJ 3, "MOSEGAARD", HØNDRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-554118.
FREDDY KRISTIANSEN, gårdejer, født d. 16.-9.-1939, søn af Asta og Niels Kristian
sen, gift d. 19.-1.-1964 med Lizzy Sommer Jensen, medhjælpende hustru, født d. 12.11.-1945, datter af Jenny og Karl Sommer Jensen. Parret har børnene: Tony og Tina.
F.K. overtog gården i februar 1964 fra Kristian Sørensen.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført omkring 1930, tilbygget og restaureret i 1984. Avlsbygningerne
består af svinestald fra 1930, som er renoveret i 1972, lade fra 1930, som er ombyg
get til svinestald i 1972, og maskinhus fra 1970. Gården drives med en svineproduktion
på 80 årssøer, der sælges ca. 1.500 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde
er raps. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KARLSMØLLEVEJ 2, "BROKHØJ",
KIELSTRUP, 9500 HOBRO, tlf.
98-558017.
ANDERS PREBEN ANDERSEN,
gårdejer, født d. 4.-2.-1959, søn
af Johanne og Ernst Andersen,
gift d. 11.-4.-1987 med Lene
Lyngholm Christensen, husassistent,
født d. 2.-5.-1962, datter af Krista og Hans Christensen.
A.P.A. arbejder i Karlshøjstenle
je. Han overtog gården i oktober
1983 fra sin mor. Gårdens navn
stammer fra 7 gravhøje på gården, som kaldes "Brokhøje".
Ejendomsskyld 540.000. Areal 17 ha.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt og restaureret i 1949. Avlsbygningerne består af koog svinestald fra ca. 1915, lade fra 1946, som er tilbygget i 1966, og maskinhus fra
1955. Gårdens besætning er på 2 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn
og raps. Der er 2 traktorer, lagersilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
KARLSMØLLEVEJ 3, "KARLSGAARD", KARLS, 9500 HOBRO, tlf. 98-558013.
JENS CHRISTIAN CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 18.-9.-1945, søn af Petra og Jens
Christiansen, gift d. 6.-1.-1968 med Inge Lis Jul, mejeriarbejder, født d. 15.-5.-1949,
datter af Herdis og Richard Jul. Parret har børnene: Charlotte, født d. 6.-3.-1969, Birgite, født d. 27.-2.-1970, og Jesper, født d. 5.-7.-1973.
J.C.C. overtog gården d. 1.-3.-1968 fra sin far, nuværende ejer er 6. generation. Ejen
domsskyld 1.900.000. Areal 72 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., der er 20 ha. bakker og eng.
Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1932, som er ændret til hønsehold i 1987, ungdyrstald fra 1976, svinestald fra
1974, lade fra 1906 og desuden er der et ældre maskinhus og gylletank. Gården drives
med en produktion på 3.000 æglæggende høns, desuden er der 25 ungkreaturer og 50
slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter.
Der er 2 traktorer, 1 sprinklervandingsanlæg, lagersilo og varm lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
KARLSMØLLEVEJ 4, "KARLS
MØLLE", KARLS, 9500 HOBRO,
tlf. 98-558012.
CHRISTIAN PEDERSEN, gårdejer,
født d. 25.-1.-1929, søn af Mar
tha og Henry Pedersen, gift d.
15.-6.-1957 med Ruth Johnsen,
medhjælpende hustru, født d.
30.- 9.-1936, datter af Elna og
Jens Johnsen. Parret har børne
ne: Per, født d. 4.-10.-1958, og
Susanne, født d. 5.-11.-1966.
C.P. har været på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1969 fra sin far. Gården var en gammel
vandmølle med mølleri indtil 1953, desuden var der elværk i 25 år til eget forbrug.
Bag gården findes stadig mølledam.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 39 ha., heraf 7 ha. eng, bakker og skov. Der er forpagtet 9,5 ha.
Møllen brændte i 1933 og blev genopført med stuehus, som løbende er restaureret.
Avlsbygningerne bestod af ko- og svinestald, som blev genopført i 1933 og ombygget
til svinestald i 1974, løsdriftsstald fra 1973, lade og maskinhus er fra efter branden i
1933, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der pro
duceres 600 slagtesvin årligt, desuden er der 27 ammekøer + opdræt af racen Limou-
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sine, det er en avls- og brugsbesætning, hvorfra der sælges avlsdyr, og der er 3 ride
heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, lager
silo, varm lufts tørreri, varmen fra stuehuset kommer fra en generator, der drives fra
mølledammen. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KARLSMØLLEVEJ 8, "KROGEN",
9500 HOBRO, tlf. 98-558061.
REGNAR NIELSEN, landmand,
født d. 10.-1.-1927, søn af Mary
og Anton Nielsen.
R.N. er tidligere vognmand. Han
overtog gården i 1989 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 3
ha.
Stuehuset er opført i 1814 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1814,
som er restaureret flere gange, lade fra 1950 og maskinhus fra 1959. Gårdens besæt
ning er på 10 moderfår af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
er 1 traktor, maskinstation bruges til markrbejdet.
KARLSMØLLEVEJ 9, "LL. KARLS
EJE", KARLS, 9500 HOBRO, tlf.
98-558015.
KNUD BYRIALSEN, gårdejer,
født d. 8.-4.-1925, søn af Else
Kirstine og Kresten Byrialsen,
gift d. 14.-5.-1955 med Linda
Lassen, medhjælpende hustru,
født d. 11.-2.-1931, datter af
Jensine og Marinus Lassen. Par
ret har børnene: Alex, født d.
28.-1.-1956, Britta, født d. 6.-2.1957, og Hanne, født d. 7.-7.-1963.
K.B. overtog gården i foråret 1955 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 3 ha. skov og bak
ker. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1933, som er tilbygget i 1975, svinestald fra 1960, lade fra 1929 og
maskinhus fra 1985, der er udendørs køresilo og gylletank. Gårdens besætning er på 12
ungkreaturer og 20 slagtekalve af racen Jersey, desuden er der 7 Mohaiergeder. Der
er 2 traktorer, lagersilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed
arbejdskraft.

KARLSMØLLEVEJ 10, KROGEN, 9500 HOBRO, tlf. 98-558415.
THORKIL NIELSEN, gårdejer, født d. 15.-10.-1947, søn af Magda og Ejner Nielsen,
bor sammen med Grethe Weibrecht, servetrice, født d. 13.-4.-1936, datter af Eva og
Peder Andersen. Parret har børnene: Jan, født d. 23.-12.-1961, og Eva, født d. 29.9.-1964.
T.N. er uddannet klovbeskærer. Han overtog gården i august 1986 fra Niels Juul.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og restaureret og tilbygget i 1979. Avlsbygningerne består
af ko- og svinestald fra 1969, lade fra 1970 og maskinhus fra 1950. Gårdens besætning
er på 9 heste af racen Oldenborger, det er dels avls- og brugsheste, som ofte udstil
les. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor, plansilo og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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9500 HOBRO, tlf. 98-558048.
ARLY RASMUSSEN, tømrerme
ster, født d. 5.-12.-1929, søn af
Ane Margrethe og Oluf Rasmus
sen, gift d. 7.-9.-1950 med Kir
sten Bay, husassistent, født d.
13.-9.-1932, datter af Annine og
Laust Bay. Parret har børnene:
Eva, født d. 28.-11.-1950, Lilli,
født d. 13.-4.-1952, Jan, født d.
17.-12.-1958, Jette, født d. 11.4.-1963, Lene, født d. 28.-12.-

1964, og Tina, født d. 10.-10.-1968.
A.R. er montagearbejder. Han overtog gården d. 28.-3.-1956 fra Kristian Rasmussen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 7,5 ha., heraf 2 ha. med juletræer. 5,5 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1961-68, der er et gammelt stuehus fra 1900, som idag anvendes
til lager. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald med en ældre tilbygning, des
uden er der maskinhus fra 1965.

KARLSMØLLEVEJ 13, KROGEN, 9500 HOBRO, tlf. 98-558088.
VALTHER LAGERMANN, værktøjsmager, født d. 31.-12.-1922, søn af Oda og Karl
Lagermann, gift d. 26.-6.-1943 med Mimi Kristensen, direktør, født d. 11.-6.-1926,
datter af Helga og Hagbart Kristensen. Parret har børnene: Sonja, født d. 7.-5.-1942,
og Jette, født d. 1.-6.-1943.
V.L. driver sprøjtestøbning og værktøjsfremstilling på en virksomhed på ejendommen.
Han overtog gården d. 1.-8.-1967 fra Jens Jensen.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 11 ha., en del er tilplantet med juletræer.
Stuehuset er opført i 1961 og løbende restaureret. Alle staldbygningerne er ombygget
til værksted i perioden 1967-70. Der er ansat 3 værktøjsmagere i virksomheden.
KARLMØLLEVEJ 15, KROGEN, 9500 HOBRO, tlf. 98-558111.
MORTEN GRØN, ingeniør, født d. 8.-2.-1957, søn af Helga og Niels Peter Grøn, gift
d. 14.-5.-1988 med Linda Brøndum, teknisk assistent, født d. 30.-10.-1961, datter af
Sonja og Juno Brøndum. Parret har børnene: Maria, født d. 6.-2.-1988, og Kamilla,
født d. 16.-10.-1989.
M.G. er uddannet agroingeniør. Han overtog gården d. 1.-5.-1986 fra Gerda Kristen
sen. Ejendomsskyld 650.000. Areal 17,9 ha., heraf 6 ha. skov og 6,5 ha. bakker til
græsning. Stuehuset er opført i 1900, restaureret og tilbygget i 1990. Avlsbygningerne
består af ko- og svinetald fra 1960, kostald fra 1930 og maskinhus fra 1960. Gårdens
besætning er på 3 heste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KARLSMØLLEVEJ 17, "BODALSGAARD", KROGEN, 9500 HOBRO,
tlf. 98-558024.
OVE OVERGAARD, gårdejer,
født d. 15.-9.-1946, søn af Jo
hanne og Martin Overgaard, gift
d. 8.-6.-1974 med Aase Peder
sen, pædagogmedhjælper, født d.
31.-8.-1952, datter af Kirstine
og Kristian Pedersen. Parret har
børnene: Peder, født d. 11.-7.1975, og Mette, født d. 31.-12.1978.
O.O. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1973 fra
sin far.
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afgræsning. Desuden er der lejet 33 ha.
Stuehuset er opført i 1898 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1975, kalvestald fra 1925, svinestald fra 1963, og lade fra 1899, desuden er der
gylletank og køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer og 75 ung
dyr af racen SDM. Der er 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
KARLSVEJ 18, BRAMSLEV, 9500
HOBRO, tlf. 98-520581.
KNUD HANSEN, gårdejer, født
d. 7.-4.-1922, søn af Amalia og
Søren Hansen, gift d. 16.-10.1954 med Anna Sørensen, med
hjælpende hustru, født d. 17.-1.1934, datter af Marie og Christi
an Sørensen. Parret har børnene:
Else, født d. 2.-5.-1957, Ruth,
født d. 21.-1.-1959, Ida, født d.
11.-3.-1960, Henrik, født d. 8.1.-1962, Ellen, født d. 19.-1.1964, og Hans Jørgen, født d. 29.-3.-1967.
K.H. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-9.-1954 fra Niels
0. Nielsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er lejet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og senere tilbygget flere gange, senest i 1976. Avlsbygnin
gerne består af kostald fra 1960, svinestald fra 1970 og lade fra 1978. Gården drives
med en kvægproduktion på 26 årskøer, 35 ungdyr og 13 slagtekalve af racen SDM, des
uden produceres 430 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der
er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

KARLSVEJ 19, "MOSEGAARD",
SKOVBO, 9500 HOBRO, tlf. 98523789.
FINN OPPELSTRUP STEVNHOVED, gårdejer, født d. 2.-9.-1964,
søn af Ellen og Jens Peter Stevnhoved, bor sammen med Char
lotte Bak, kontorassistent, født
d. 7.-4.-1966, datter af Esther
og Svend Bak. Parret har børne
ne: Henrik, født d. 3.-11.-1988,
og Dan, født d. 30.-7.-1990.
F.O.S. er landbrugsvikar under
Hobro Vikarordning, han har været på Try Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.9.-1985 fra sine bedsteforældre, Anna og Kristian Oppelstrup Jensen. Gården har
været i familiens eje gennem flere generationer.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 15 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1923 og restaureret i 1986-88. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1900, som er ombygget i 1987, og lade fra 1900, som er tilbygget i
1928. Gårdens besætning er på 6 årssøer, der produceres ca. 120 slagtesvin, der er 14
slagtekalve af racen RDM og der er 4 moder får af racen Leister. Planteproduktionens
salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, 2 lagersiloer og
kold lufts tørreri.
KARLSVEJ 20, "LL. DALSGAARD", RØKKENDAL, 9500 HOBRO, tlf. 98-520579.
HENNING SØRENSEN, gårdejer, født d. 16.-1.-1934, søn af Marthilda og Anders Søren
sen, gift d. 14.-7.-1956 med Linda Jensen, sygehjælper, født d. 31.-10.-1935, datter af
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har børnene: Torben, født d. 14.1.-1958, og Janni, født d. 25.11.-1960.
Henning Sørensen overtog gården
d. 1.-10.-1959 fra sin far, nuvæ
rende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 20
ha., heraf 1,5 ha. mose og grus
grav. Der er udlejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne består af kostald fra 1916,
som er ombygget i 1967, desuden er der en ældre svinestald og garage, samt en lade
fra 1916, som senere er tilbygget. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 450
stk. årligt, og der er 7 ungkreaturer af racen SDM. Der er 1 traktor, lagersilo og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KARLSVEJ 22, "SKOVBO", SKOV
BO, 9500 HOBRO, tlf. 98-558075.
KJELD LARSEN, husmand, født
d. 19.-11.-1940, søn af Dagmar
og Morten Larsen, gift d. 1.-8.1970 med Jonna Østergaard,
medhjælpende hustru, født d. 5.11.-1940, datter af Søster og
Jens Østergaard. Parret har bør
nene: Morten, født d. 6.-1.-1963,
og Tina, født d. 10.-7.-1965.
K.L. har været på Kalø Land
brugsskole. Han er vurderingsin 
spektør for DLR, næstformand i Danske Husmandsforeninger, medlem af Landbrugsrå
det, medlem af økonomiskpolitiskudvalg, i bestyrelsen for finansieringsfonden, i
bestyrel- sen for LEG, formand for Ålborg Amts Familiebrug, i bestyrelsen for
Kaløskolerne og i repræsentantskabet for Nationalbanken. Han overtog gården d.
1.-11.-1963 fra sin far. Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 30,2 ha., heraf tilkøbt 11 ha.,
og der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og tilbygget i 1978, det er løbende restaureret. Avlsbyg
ningerne består af kostald fra 1952, som er ombygget til svinestald i 1972, svinestalde
fra 1961, 1974, 1976, som er tilbygget i 1980, klimastald fra 1978, lade og kornlager
fra 1974, foderhus fra samme år og maskinhus fra 1991, der er 3 gylletanke. Gården
drives med en svineproduktion på 225 årssøer, der sælges ca. 2.200 smågrise og 2.200
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 me
jetærsker, 1 slamsuger, plansilo, gastæt silo, kold lufts tørreri, kulfyr og anparter i
vindmølle. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.

KIELSTRUPVEJ 1, KIELSTRUP,
9500 HOBRO.
MARIUS PALLESEN, gårdejer,
omtales under Kielstrupvej 10.
M.P. overtog gården i sommeren
1989 fra Gudrun Jensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
29 ha., heraf 7 ha. bakker og
søenge.
Stuehuset er af ældre dato, men
restaureret flere gange. Avlsbyg
ningerne består af ko- og svine
stald fra 1961, som er moderni-
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varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Gården
drives sammen med Kielstrupvej 10.
KIELSTRUPVEJ 2, "HOLMGAARD",
KIELSTRUP, 9500 HOBRO, tlf.
98-558022.
KRISTIAN MIKKELSEN, gårdejer,
født d. 3.-9.-1941, søn af Grethe
og Theodor Mikkelsen, gift d.
4.-6.-1966 med Hanne Jensen,
plejer, født d. 25.-5.-1948, datter
af Aase og Børge Jensen. Parret
har børnene: Kristian Ulrik, født
d. 31.-7.-1968, og Dorthe, født d.
3.-3.-1973.
K.M. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for MD-Foods.
Han overtog gården i 1972 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 50 ha., heraf 4 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført i 1884 og restaureret senest i 1982. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1932, som er om- og tilbygget senest i 1977, svinestald fra 1979, lade og
maskinhus fra 1932 og foderhus fra 1985, der er udendørs køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 40 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden
produceres der 1.000 slagtesvin årligt, og der er 10 moderfår af blandet race. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet og der er 1 fast medhjælper.

KIELSTRUPVEJ 10, "PALLESGAARD", KIELSTRUP, 9500
HOBRO, tlf. 98-558398.
MARIUS PALLESEN, gårdejer,
født d. 14.-7.-1943, søn af Dor
thea og Marius Pallesen, gift d.
5.-4.-1969 med Jonna Mikkelsen,
bankassistent, født d. 17.-4.-1945,
datter af Johanne og Harly Mik
kelsen. Parret har børnene: Flem
ming, født d. 18.-8.-1969, Mari
anne, født d. 25.-2.-1971, og An
ders, født d. 26.-7.-1975.
M.P. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-3.-1978
fra Henry Poulsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 27 ha. og der er lejet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1946 og restaureret og tilbygget i 1975. Avlsbygningerne består
af kostald, som er ombygget i 1978/79, kalvestalden er indrettet i det gamle stuehus,
som er ombygget i 1979, lade fra 1901 og foderhus af ældre dato, som er ombygget i
1978/79, der er køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 66 årskøer, 90 ung
dyr og 33 slagtekalve, alle krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøder er brød
hvede, maltbyg og græs til grøntpiller. Der er 3 traktorer, 1 roetankmaskine, 1 gummi
ged, automatisk grov- og kraftfoderanlæg, der anvendes staldvarme til stuehuset og
der er anparter i vindmølle. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er
ansat 1 deltids medhjælper.
M.P. ejer og driver også Kielstrupvej 1.

KIELSTRUPVEJ 13, "KIELSTRUPGAARD", KIELSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-558009.
OTHILIE KOCH, gårdejer, født d. 25.-2.-1910, søn af Karen Marie og Jacob Larsen,
gift d. 30.-3.-1944 med Frederik Rudolf Koch, søn af Kirstine og Rudolf Koch. Parret
har datteren Ruth, født d. 2.-12.-1943.
F.R.K. døde i 1949. Han overtog gården d. 30.-12.-1939 efter sin mor.

-58Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
37,5 ha., heraf 5,5 ha. bakker og
eng. Der er lejet 4 ha.
"Kielstrupgaard"s stuehus er op
ført i 1858 og løbende restaure
ret. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1962, svinestald fra
1858, som er ombygget til gara
ge, hønsehus fra 1965, lade fra
1858 og maskinhus fra 1985.
Gården drives som alsidigt land
brug med en kvægproduktion på
29 årssøer, 40 ungdyr og 15 slagtekalve, af racen SDM, en svineproduktion på 4 årssøer, der produceres ca. 80 slagte
svin årligt, desuden er der 3 ammekøer, 3 ungdyr og 2 slagtekalve, af racen Hereford,
samt 3 heste af racen Oldenborg og 4 moderfår af racen Texel. Der er 3 traktorer,
lagersilo og varm lufts tørreri. Gården drives med hjælp fra datteren og svigersønnen.

KRAGHØJVEJ 17, "SKELMOSEGAARD", GANDRUP, 9510 AR
DEN, tlf. 98-554289.
EJNER EMIL MARCHMANN
JENSEN, maskinfører, født d.
7.-9.-1942, søn af Selma og Al
fred Jensen, gift d. 10.-5.-1963
med Johanne Esther Andersen,
medhjælpende hustru, født d.
24.- 1.-1945, datter af Anna og
Anders Kristian Andersen. Par
ret har børnene: Mona, født d.
6.-10.-1963, Lisbeth, født d. 24.9.-1965, Susanne, født d. 7.-8.-1969, og Anders, født d. 19.-12.-1978.
E.E.M.J. er maskinfører ved et entreprenørfirma. Han overtog gården i oktober 1985
fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 11,3 ha., heraf 1 ha. mose.
Stuehuset er af ældre dato, men er restaureret i 1951. Avlsbygningerne består af koog svinestald samt lade, som er ombygget i 1957 og maskinhus fra 1989. Gårdens be
sætning er på 2 årssøer, der produceres Å40 slagtesvin, der er 12 slagtekalve af racen
SDM og 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 2 meje
tærskere, 4 petroleumsmotorer, plansilo, varm lufts tørreri og træfyr.

KRAGHØJVEJ 26, "HVIDEMOSEGAARD", GANDRUP, 9510 AR
DEN, tlf. 98-554071.
LEO LUND KRISTENSEN, gård
ejer, født d. 7.-3.-1936, søn af
Katrine Lund og Kristian Kristen
sen, gift d. 11.-5.-1958 med Elin
Jensen, medhjælpende hustru,
født d. 21.-2.-1940, datter af El
len og Leonhard Jensen. Parret
har børnene: Bente, født d. 23.6.-1961, Birthe, født d. l.-l.1964, Lone, født d. 4.-10.-1966,
Dorthe, født d. 11.-8.-1969, Janne, født d. 31.-3.-1973, og Karsten, født d. 3.-5.-1979.
L.L.K. har tidligere drevet maskinstation og har været i bestyrelsen for Vebbestrup
Andelsmejeri. Han overtog gården i 1967 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 11,5 ha., desuden er der 4,5 ha.
fredskov ved Volsted. Derudover er der forpagtet 25 ha. markjord samt en del sø og
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mose. Stuehuset er opført i 1938, restaureret og tilbygget i 1972. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1930, som er tilbygget i 1968, kostald fra 1974, ungdyrstald fra
1976, svinestald fra 1974, korn- og hønsehus fra 1970, lader fra 1950 og 1974, maskin
hus fra 1985, der er 3 gylletanke og udendørs køresiloe. Gården drives med en kvæg
produktion på 50 årskøer, 75 ungdyr og 25 slagtekalve af blandet race, desuden er der
8 årssøer, der produceres 150 slagtesvin årligt og der er 1 pony. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, 1 sprink
lervandingsanlæg, 1 slamsuger, 1 roetankmaskine, 1 skårlægger, 1 skivehøster, 1 roelægger, 1 kartoffellægger, 1 rendegraver, 1 lastbil og halmfyr. Der er ansat 1 foder
mester på gården, som drives sammen med Smedehøj vej 1, V. Doense.
KRAGHØJVEJ 30, "SOLVANG",
GANDRUP, 9510 ARDEN, tlf.
98-55f4154.
ERLING ALBREKTSEN, gårdejer,
født d. 16.-9.-1932, søn af Jensine og Jens Albrektsen, gift d.
31.-1.-1960 med Inge Nielsen,
husmor, født d. 11.-1.-1942, dat
ter af Helene og Johannes Niel
sen. Parret har børnene: Susanne,
født d. 14.-3.-1960, Palle, født d.
23.-2.-1961, Mona, født d. 23.11.-1965, Lene, født d. 6.-9.-1969, og Per, født d. 18.-3.-1974.
E.A. overtog gården d. 16.-9.-1960 fra sin far, der byggede ejendommen i 1921 som
statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 16,2 ha., heraf tilkøbt if ha., der er 3 ha. opgravet
mose. Stuehuset er opført i 1921 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1975, en gammel stald fra 1921, som bruges til ungdyrstald, svinestald fra
1966, garage fra 1963, lade fra 1921 og maskinhus fra 1983, desuden er der gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer og 25 ungdyr af racen SDM, des
uden produceres 120 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til
markarbejdet.

KRAGHØJVEJ 32, "BREGENDALSGAARD", GANDRUP, 9510 ARDEN, tlf. 98-554127.
PER CHRISTIAN FREDERIKSEN, statsaut. revisor, født d. 17.-10.-1952, søn af Karen
og Aage Frederiksen, gift d. 27.-8.-1977 med Kirsten Lassen, hjemmesygeplejerske,
født d. 26.-8.-1951, datter af Elly og Kaj Lassen. Parret har børnene: Rikke, født d.
22.-4.-1975, Christoffer, født d. 2.-3.-1980, og Lasse, født d. 26.-12.-1981.
P.C.F. overtog gården d. 1.-4.-1987 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 26,7 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og restaureret fra 1987-89. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1936, svinestald og maskinhus fra 1969 samt lade fra 1948. Gårdens
besætning er på 5 ammekøer af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn og raps. Der er 2 traktorer, lagersilo, varm lufts tørreri, halmfyr samt stald
varme til stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KRIDTVEJEN 2, ROSTRUP,
9510 ARDEN, tlf. 98-566020.
PER LASSEN, gårdejer, født d.
21.-6.-1958, søn af Jytte og
Hans Lassen, bor sammen med
Anne Lisbeth Sørensen, medhjæl
pende ægtefælle, født d. 12.-3.1957, datter af Edith og Jens
Sørensen. Parret har børnene:
Lasse, født d. 31.-5.-1983, Sara,
født d. 30.- 4.-1989, og Mia,
født d. 18.-10.- 1990.
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P.L. kører tankbil for Vebbestrup Mejeri og er domsmand. Han overtog gården d.
1.-7.-1985 fra sin mor, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 47,4 ha., heraf 8 ha. eng og kridtgrav.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1920 og derefter løbende vedligeholdt.
Avlsbygningerne består af svinestald fra 1860, som er ombygget til halmlade i 1985,
lade fra 1860, som er ombygget i 1985, og maskinhus fra 1860 og 1990. Gårdens be
sætning er på 12 ammekøer, 4 ungdyr og 20 slagtekalve af racen DRK samt 1 hest af
racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter, lægge
kartofler og frøgræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri
og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til
hjælp.

LAULUNDSVEJ 1, LAULUND,
9510 ARDEN, tlf. 98-565108.
VERNER RYTTER ANDERSEN,
gårdejer, født d. 14.-9.-1929, søn
af Margrethe og Niels Andersen,
gift d. 27.-10.-1954 med Gertrud
Hansen, medhjælpende hustru,
født d. 17.-6.-1927, datter af
Karen og Christian Hansen. Par
ret har børnene: Karen, født d.
22.-3.- 1955, tvillingerne Susanne
og Per, født d. 22.-7.-1958, og
Stig, født d. 3.-5.-1968.
V.R.A. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-11.-1956 fra
Kresten Tygesen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret og tilbygget i 1978. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1964, som er ombygget til svin i 1986, svinestalde fra 1961 og 1970,
lade fra 1973 og maskinhuse fra 1973 og 1978. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.100 stk. årligt, desuden er der en slagtekalveproduktion på 60 stk. af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, lagersilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed
arbejdskraft.

LAULUNDSVEJ 2, LAULUND,
9510 ARDEN, tlf. 98-565130.
PETER ERIK BACH, landmand,
født d. 29.-8.-1936, søn af Johan
ne og Adolf Bach, gift d. 21.-3.1967 med Dagmar Andersen,
maler, født d. 10.-5.-1936, dat
ter af Valborg og Kristian An
dersen. Parret har datteren An
na Marie, født d. 26.-4.-1975.
P.E.B. er uddannet mejerist. Han
overtog gården i januar 1983 fra
Jens Andersen.
Ejendomsskyld 370.000. Areal 6,5 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret og tilbygget i 1965. Avlsbygningerne består
af ko- og svinestald fra 1911, hønsehus fra 1986, lade fra 1922, staklade og maskinhus
fra 1985. Gården drives med en svineproduktion på 5 årssøer, smågrisene sælges, der
er 2 ammekøer og 4 slagtekalve af blandet race, desuden er der 4 heste af Dansk
Varmblod. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, lagersilo og kold lufts tørreri. Gården
drives uden fremmed arbejdskraft.
LAULUNDSVEJ 4, "HAVEGAARD", LAULUND, 9510 ARDEN, tlf. 98-565162.
CHRISTIAN NIELSEN, gårdejer, født d. 11.-5.-1928, søn af Mary og Holger Nielsen,
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gift d. 3.-3.-1957 med Vera Jen
sen, medhjælpende hustru, født
d. 2.-9.-1935, datter af Asta og
Verner Jensen. Parret har sønnen
Erik, født d. 1.-7.-1959.
Vera Jensen har været på St.
Restrup Husmandsskole.
Christian Nielsen har været i be
styrelsen for Astrup og Omegns
Husmandsforening. Han overtog
gården d. 20.-5.-1965 fra sin far,
nuværende ejer er 4. generation,
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 21 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1930, som er ombygget i 1974, svinestald fra 1930, lade, som er ombygget i 1941
og maskinhus fra 4976. Gårdens produktion er på 200 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, lagersilo og varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

LAULUNDSVEJ 5, LAULUND, 9510 ARDEN, tlf. 98-565463.
KELD GERDING, gårdejer, født d. 18.-8.-1957, søn af Lilly og Henry Gerding.
K.G. er lærer. Han overtog gården i foråret 1985 fra sin far, nuværende ejer er 4.
generation.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 15 ha.
Ejendommen brændte i 1917 og blev genopbygget med stuehus, som løbende er restau
reret. Avlsbygningerne blev også genopført i 1917 med kostald, som siden er ændret
til lade og hestestald i 1989, svinestald fra 1917, som er ændret til lade i 1990 og
laden fra 1917 er ændret til løsdriftsstald i 1986. Gårdens besætning er på 10 ammekøer og 10 slagtekalve af racen Angus, desuden er der 1 hest, som er krydsning mel
lem Araber og New Forest. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

LILLEARDENVEJ 1, "KIRKEVADGAARD", ST. ARDEN, 9510
ARDEN, tlf. 98-561539.
BENT SØRENSEN, gårdejer, født
d. 4.-3.-1940, søn af Sigrid og
Peter Sørensen, gift d. 12.-12.1964 med Lissy Nielsen, medhjæl
pende hustru, født d. 4.-4.-1944,
datter af Oline og Svend Aage
Nielsen.Paret har børnene: Beti
na, født d. 21.-5.-1965, og Susan
ne, født d. 8.-5.-1969.
L.N. er bankuddannet.
B.S. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1973 fra sin
far. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 24 ha.
Stuehuset er opført i 1952. Avlsbygningerne består af kostald fra 1960, svinestald fra
1975, lade fra 1930 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt, derudover er der 80 Chinchillaalvsdyr + opdræt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, auto
matisk tørfodringsanlæg, lagersilo og kold lufts tørreri.
B.S. ejer og driver desuden Stenstrupvej 33.

LILLEARDENVEJ 7, "ROSENLUND", LL. ARDEN, 9510 ARDEN, tlf. 98-561052.
ANNA MØLLER ANDERSEN, gårdejer, født d. 4.-5.-1931, datter af Birgitte og Half
dan Møller Andersen, gift d. 14.-4.-1952 med Olav Andersen, gårdejer, født d. 24.-12.1921, søn af Karen og Svend Andersen. Parret har børnene: Da, født d. 5.-5.-1953,
Bent, født d. 13.-6.-1954, Knud, født d. 24.-8.-1955, Gunner,' født d. 3.-6.-1957, Per,
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født d. 22.-3.-1962 og død i
1989, og Erik, født d. 7.-8.-1966.
Olav Andersen døde d. 28.-12.1984. Han overtog gården i au
gust 1959 fra Niels Christiansen.
Anna M. Andersen er medlem af
Menighedsrådet. Hun overtog går
den ved mandens død.
Ejendomsskyld 3.890.000. Areal
93 ha., heraf tilkøbt 57 ha., der
er 40 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1909 og lø
bende restaureret. Avlsbygnin
gerne betå af kostald fra 1976, ungdyrstald fra 1946, kalvestald fra 1910, som er om
bygget i 1989, maskinhus fra 1989, foderhus fra 1977, der er indendørs køresilo og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 90 årskøer, 110 ungdyr og 45
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 5 trak
torer, malkestald, automatisk kraftfodringanlæg, lagersilo, varm lufts tørreri, der
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset og der er vindmølleanparter. På går
den er ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper, desuden bruges maskinstation til en
del af markarbejdet.

LILLEARDENVEJ 15, "BØGHOLTSMINDE", LL. ARDEN, 9510 AR
DEN, tlf. 98-561380.
LINDA MARIE GLISTRUP DRA
STRUP, gårdejer, født d. 5.-3.1931, datter af Dagny og Ejner
Christensen, gift i 1951 med
Hans Peter Drastrup, lokalkonsu
lent, født d. 19.-4.-1929, søn af
Emma og Marius Drastrup. Par
ret har børnene: Mogens, født d.
29.-5.-1952, og Preben, født d.
9.-3.-1956. Parret blev skilt i
1983. L.M.G.D. er hjemmehjælper. Hun overtog gården d. 11.-6.-1969 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 20 ha., heraf 2 ha. skov og 6 ha. eng. Jorden er
udlejet.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra 1955, lade
fra 1956 og maskinhus fra 1978. Der er 2 traktorer, lagersilo og træfyr.
LL. GANDRUPGÅRDSVEJ 1, "UDSIGTEN", GANDRUP, 9510 ARDEN, tlf. 98-554420.
PETER DISSING, arbejdsmand, født d. 7.-3.-1952, søn af Margrethe Dissing og Karl
Jensen, bor sammen med Henriette Ahnfeldt Kjeldsen, specialarbejder, født d. 5.-5.1962, datter af Tove og Leif Kjeldsen. Parret har sønnen Mark, født d. 19.-7.-1989.
P.D. overtog gården d. 1.-6.-1991 fra Mona og Ivan Sanco.
Ejendomsskyld 280.000. Areal 3,5 ha., heraf 2 ha. tilplantet med juletræer.
Stuehuset er opført i 1903 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af gammel
staldbygning fra 1903, som er ombygget til besboelse, desuden er der garage fra 1920.
Gårdens besætning er på 2 Fjordheste. Der er 1 traktor og træfyr.

LL. GANDRUPGÅRDSVEJ 4, GANDRUP, 9510 ARDEN, tlf. 98-554098.
BØRGE BACH, husmand, født d. 9.-10.-1921, søn af Elsine og Anton Bach, gift d.
17.-11.-1951 med Ellen Holtegaard, husmor, født d. 24.-11.-1920, datter af Magda Mar
grethe og Kristian Carl Holtegaard. Parret har børnene: Erik, født d. 22.-10.-1949,
Else Marie, født d. 28.-3.-1953, og Vagn, født d. 4.-3.-1954.
B.B. har været formand for Rold-Vebbestrup Husmandsforening og er kasserer for
Hobro Husmandskreds. Han overtog gården d. 1.-11.-1954 fra sin far, nuværende ejer
er 4. generation.
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Ejendomsskyld 800.000. Areal
12,5 ha.
LI. Gandrupgårdsvej 4's stuehus
er opført i 1930 og løbende re
staureret. Avlsbygningerne består
af ko- og svinestald fra 1959,
som senere er ændret til svine
stald, lade fra 1959 og maskinhus
fra 1966. Gårdens besætning er
på 12 moderfår og 1 Fjordhest.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps og korn. Der er 1 trak
tor, plansilo samt varm og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

LL. GANDRUPGÅRDSVEJ 7,
"LL. GANDRUPGAARD", GANDRUP, 9510 ARDEN, tlf. 98554027.
GUDRUN MUNK, gårdejer, født
d. 24.-3.-1925, datter af Elna
Agathe og Kresten Therkelsen,
gift d. 14.-4.-1946 med Ejner
Munk, født d. 16.-12.-1913, søn
af Laura og Søren Munk. Parret
har børnene: Søren, født d. 24.10.-1946, Jens, født d. 6.-7.1949, og Elsebeth, født d. 25.-4.-1953. G.M. døde i 1981. Han har været på Thune
Landbrugsskole og overtog gården d. 1.-3.-1949 fra Søren Laursen, i 1958 blev der
opdyrket 15 ha. mose. G.M. overtog ejendommen ved mandens død.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 38 ha.
Gården brændte i 1921 og blev genopført med stuehus, som løbende er restaureret.
Avlsbygningerne blev genopført i 1921 med kostald og lade, kostalden er ombygget til
svinestald i 1974, spaltestald til ungdyr fra 1974, svinestald og maskinhus fra 1956.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 400 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor, lagersilo og varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet og der er ansat 1 deltids medhjælper.

LUNDDALSVEJ 2, "BAKKEDALSGAARD", ROLD, 9510 ARDEN,
tlf. 98-561332.
BØRGE HANSEN, gårdejer, født
d. 28.-5.-1930, søn af Magda og
Marius Hansen, gift d. 12.-11.1974 med Anne-Elisa Larsen,
medhjælpende hustru, født d. 3.5.-1933, datter af Astra og Valde
mar Larsen. Parret har børnene:
Jonna, født d. 30.-7.-1956, Jør
gen, født d. 8.-8.-1959, og Vivi,
født d. 19.-5.-1969.
B.H. har været på Vinding Husmandsskole. Han overtog gården d. 10.-6.-1967 fra Ej
vind Hansen. Ejendomsskyld 800.000. Areal 11 ha., heraf 4 ha. eng og mose.
Stuehuset er ca. 150 år gammelt og blev restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af
ældre kostald, som er ændret til svinestald i 1979, hvor der også blev bygget svine
stald, gammel svinestald fra 1900 og ældre lade. Gården drives med en svineproduk
tion på 17 årssøer, der produceres ca. 300 slagtesvin årligt, desuden er der 1 pony.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor, plansilo og varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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PETER MADSEN, gårdejer, født d. 5.-7.-1966, søn af Aase og Henrik Madsen, bor sam
men med Birthe Østergaard, pædagog, født d. 26.-1.-1968, datter af Elly og Benny
Østergaard.
P.M. har været på Asmildkloster Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 23.10.-1990 fra Bent Laursen.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 67 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1972, restuareret og tilbygget i 1982. Avlsbygningerne består af
kostald og kalvestald fra 1972, lade og værksted fra 1965, maskinhus fra 1982 og
foderhus fra 1978, derudover er der gylletank og indendørs køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 100 årskøer, 120 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM.
Der er 4 traktorer, 1 vandingsmaskine, automatisk kraft- og grovfodringsanlæg, plan
silo og varm lufts tørreri. På gården er der 1 fast medhjælper og der bruges maskin
station til en del af markarbejdet.

LUNDGÅRDSVEJ 23, "BLANKMOSEGAARD", ST. ARDEN MARK,
9510 ARDEN, tlf. 98-561480.
MOGENS NIELSEN, gårdejer,
født d. 13.-7.-1949, søn af Ulla
og Henry Nielsen, gift d. 18.-10.1969 med Lisbeth Fladkjær, sy
geplejerske, født d. 24.-5.-1947,
datter af Kirstine og Niels Flad
kjær. Parret har børnene: Ann-Dorte, født d. 22.-4.-1970, Christian,
født d. 18.-10.-1972, og Vibeke,
født d. 20.-4.-1977.
M.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole og været i repræsentantskabet for Ålborg
Amtslandboforening. Han overtog gården d. 16.-6.-1972 fra Niels Peter Andreasen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 24,8 ha.
Stuehuset er opført i 1916, restaureret og tilbygget i 1979. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1960, som er ombygget til svinestald i 1977, svinestalde fra 1973, 1976 og
1977, hestestald fra 1916, som er ombygget til svinestald i 1974, 3 minkhaller fra
1986/87, lade fra 1916 og maskinhus fra 1984. Gården drives med en svineproduktion
på 220 SPF-årssøer, der sælges ca. 4.300 smågrise og 200 slagtesvin årligt, derudover
er der 70 minktæver. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet og der er ansat 1 medhjælper.
LUNDGÅRDSVEJ 24, "ELMELY",
LUNDGAARD, 9510 ARDEN,
tlf. 98-566294.
JENS MARTIN KAMSTRUP, væg
ter, født d. 6.-8.-1955, søn af
Inger og Knud Erik Kamstrup,
gift d. 29.-5.-1981 med Dorthe
Dorseheus, afdelingssygeplejerske,
født d. 9.-3.-1957, datter af Hil
da og Svend Jensen.
J.M.K. overtog gården i 1987 fra
Petra Møller.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 1,2 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1939, som er tilbygget i 1968 og siden ændret til garage, værksted og
hundestald, samt lade fra 1939. Gårdens besætning er på 5 moderfår. Der er 1 trak
tor, desuden drives der hundekennel, "Kennel Dham" med Schæferopdræt, man har Dan
marks mest vindende hund gennem de sidste 3 år, den har været med ved Verdensme
sterskabet flere gange.
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LUNDGÅRDSVEJ 28, "ULD-FARM",
LUNDGÅRD, 9510 ARDEN, tlf.
98-566304.
MONA OG LEO B. OLESEN, sy
gehjælper og forvalter.
M.O. er født d. 31.-3.-1954, dat
ter af Doris og Knud Erik Peder
sen, gift d. 24.-5.-1975 med Leo
B. Olesen, født d. 6.-3.-1953, søn
af Inge og Carlo Marinus Olesen.
Parret har børnene: Thomas, født
d. 26.-9.-1976, og Jesper, født d.
4.-4.-1980. Parret overtog gården d. 1.-11.-1986 fra Frits Schæfer.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 3 ha., der er frasolgt 2 ha. i 1973.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret 1985-87. Avlsbygningerne består af kostald,
svinestald og lade fra 1920. Gårdens besætning er på 15 moderfår af racen Texel. Der
er 1 traktor, maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

LUNDGÅRDSVEJ 32, LUNDGÅRD,
9510 ARDEN.
ERNST KRISTENSEN, gårdejer.
E.K. overtog gården d. 15.-5.1972 fra Alfred Mathiasen.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal
23 ha., heraf 3 ha. eng og plan
tage.
Stuehuset er opført i 1978. Avls
bygningerne består af svinestalde fra 1956, 1973, 1974, 1975,
1978 og 1982, lade, som er om
bygget i 1982, maskinhus fra
1974 og der er 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der
produceres ca. 3.000 slagtesvin årligt. Der er 1 gastæt silo. På gården er der 1 foder
mester til hjælp.
LUNDGAARD HEDEVEJ 9, VEBBESTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-554008.
ERNST VERNERSEN, husmand, født d. 16.-7.-1939, søn af Paula og Møller Vernersen,
gift d. 21.-9.-1963 med Frida Mikkelsen, medhjælpende hustru, født d. 4.-8.-1941,
datter af Klara og Jens Kristian Mikkelsen. Parret har børnene: Jørn, født d. 24.-4.1964, Torben, født d. 4.-7.-1966, og Søren, født d. 12.-8.-1979.
E.V. overtog gården i 1963 fra sin svigerfar. Gården blev udflyttet i 1978.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 3 ha. sø og mose.
Stuehuset er opført i 1985. Avlsbygningerne består af kostald fra 1978, ungdyrstald
fra 1986, lade fra 1978 og maskinhus fra 1986. Gården drives med en kvægproduktion
på 30 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af racen Jersey. Der er 1 traktor, maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

LUNDGAARD HEDEVEJ 11, VEB
BESTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98554031.
LEIF PETER SØRENSEN, land
mand, født d. 3.-2.-1949, søn af
Elna og Peter Sørensen, gift d.
30.-8.-1974 med Irma Sørensen,
rengøringsassistent, født d. 9.5.-1951, datter af Elly og Verner
Sørensen. Parret har børnene:
Lars, født d. 16.-7.-1973, og Ul
la, født d. 14.-6.-1974.
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L.P.S. er pladsmand ved Arden Kommune. Han overtog gården i april 1972 fra sin far,
nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 410.000. Areal 4,5 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1961, lade fra 1924 og maskinhus fra 1965. Gårdens besætning er på 6
ammekøer, 6 ungdyr og 3 slagtekalve af racen Limousine, desuden er der 2 årssøer og
produceres ca. 40 slagtesvin. Der er 2 traktorer, lagersilo, desuden er der kompostorm
og biavl på ejendommen. Maskinstation bruges til høst.

LUNDGAARD HEDEVEJ 13,
"HVARRESØGAARD", HVARRE,
9500 HOBRO, tlf. 98-552640.
JUHL HAFERBIER, gårdejer,
født d. 24.-12.-1919, søn af Birgithe og Christian Haferbier, bor
sammen med Ella Jørgensen,
husbestyrerinde, født d. 5.-9.-1934,
datter af Mette og Peder Jør
gensen. E.J. har været husbesty
rerinde på ejendommen i 30 år
og har sønnen Preben, født d.
24.-5.- 1956.
J.H. overtog gården i august 1965 fra sin far, som købte den i 1915.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 27,5 ha., heraf 5 ha. sø og mose.
Stuehuset er opført i 1915 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af ko- og svi
nestald fra 1915, som er ændret flere gange, ko- og svinestald fra 1928, som er om
bygget til svinestald i 1985, lade fra 1915 og maskinhus fra 1980. Gården drives med
en svineproduktion på 13 årssøer, der produceres 200 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LUNDGAARD HEDEVEJ 17, "NY HVARREGAARD", HVARRE, 9500 HOBRO, tlf. 98554074.
OLE KRISTIAN SMED, gårdejer, født d. 23.-1.-1908, søn af Mette og Niels Smed, gift
d. 9.-7.-1943 med Anne Marie Sørensen, husmor, født d. 11,-9.-1913, datter af Mette
og Martin Sørensen. Parret har børnene: Niels, født d. 25.-3.-1945, og Poul, født d.
27.-1.-1948.
O.K.S. har været i bestyrelsen for Vebbestrup Mejeri. Han overtog gården i 1940 fra
Severin Madsen.
Areal 35 ha., heraf 1 ha. eng, og der er lejet 8 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1925 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1960, som er genopført efter en brand, værksted og garage fra 1925, og maskinhus
fra 1960, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 33 årskøer, 50
ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, plansilo og varm lufts
tørreri. Sønnen Niels er medhjælper på ejendommen.
LUNDGAARD HEDEVEJ 21,
"VOLDLY", HVARRE, 9500 HO
BRO, tlf. 98-554169.
ASTA NIELSEN, gårdejer, født
d. 14.-1.-1921, datter af Ane og
Niels Pedersen, gift d. 21.-3.-1948
med Søren Nielsen, født d. 11.12.-1923, søn af Sotine og Kri
stian Nielsen. Parret har børne
ne: Rosa, født d. 23.-3.-1939,
Arne, født d. 21.-7.-1943, Niels,
født d. 12.-9.-1948, og Anni,
født d. 23.-6.-1958.
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Søren Nielsen døde i 1989. A.N. overtog gården i maj 1948 fra dens Grøndal.
Areal 5 ha., der er frasolgt 3 ha. i 1987, og udlejet 3 ha.
Stuehuset er af ældre dato, restaureret og ombygget flere gange, senest i 1982. Avls
bygningerne består af ældre ko- og svinestald, som er ombygget i 1950, lade fra 1955
og maskinhus fra 1965. Der produceres 20 slagtesvin årligt. På gården er der 1 trak
tor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LUNDGAARD HEDEVEJ 23,
"STENSHØJ", HVARRE, 9500 HO
BRO, tlf. 98-554428.
HENNY JENSEN, gårdejer, født
d. 6.-2.-1945, datter af Ellen og
Eleonhardt Jensen, gift d. 15.10.-1966 med Jørgen Stensballe,
terminalarbejder, født d. 14.-5.1943, søn af Kirsten og Ib Stens
balle. Parret har børnene: Jan,
født d. 14.-5.-1967, Brian, født
d. 24.-9.-1968, Allan, født d. 9.11.-1970, Peter, født d. 11.-9.-

1972, og Preben, født d. 8.-6.-1980.
H.J. er deltids rengøringsassistent. Hun overtog gården d. 1.-8.-1969 fra Ejner Jensen.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 9,9 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1947, restaureret og ombygget i 1980. Avlsbygningerne består af
gammel stald fra 1897, svinestald fra 1977, hønsehus fra 1952, som er ombygget til
Chinchillastald, lade fra 1897 og maskinhus fra 1979. Gården drives med en svinepro
duktion på 10 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt, desuden er der 4 mo
derfår af racen Texel og 60 Chinchillaavlsdyr + opdræt. Der er 3 traktorer og lager
silo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LUNDGAARD HEDEVEJ 26, HVARRE, 9500 HOBRO, tlf. 98-554480.
AASE PEDERSEN, gårdejer, født d. 1.-1.-1949, datter af Ella og Adolf Nikkelsen, bor
sammen med Jens Andersen, fabriksarbejder, født d. 26.-9.-1950, søn af Gerda og
Osvald Andersen. Parret har børnene: Thomas, født d. 18.-3.-1975, og Maria, født d.
7.-6.-1979.
Begge ægtefæller arbejder på fabrik og begge er handelsuddannet. Aa.P. overtog
gården i april 1981 fra Hardy Christiansen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 11,5 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1954 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1954, som er ombygget til svinestald, svinestalde fra 1954 og 1978, og maskinhus
fra 1970. Gårdens besætning er på 2 heste, 1 Fjordhest og 1 Pony, desuden er der 4
moderfår. Der er 1 lagersilo.
LUNDGAARD HEDEVEJ 36, "HEDELUND", LUNDGAARD HEDE, 9510 ARDEN, tlf.
98-566328.
KURT JENSEN, gårdejer, født d. 5.-3.-1959, søn af Aase og Kresten Jensen, gift d.
19.-5.-1984 med Jette Mølgaard, hjemmesygeplejerske, født d. 1.-11.-1960, datter af
Asta og Jens Mølgaard. Parret har børnene: Jonas, født d. 26.-9.-1985, og Tanja, født
d. 24.-6.-1987.
K.J. har været på Næsgård Agerbrugsskole og Asmildkloster Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 6.-5.-1983 fra Johannes Svolgaard.
Ejendomsskyld 4.280.000. Areal 126 ha., heraf tilkøbt 76 ha., der er 6 ha. skov og eng.
Derudover er der forpagtet 26 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1964, som er tilbygget i 1987 og 1988, ungdyrstald fra 1976, kalvestald fra 1986,
fedekvægstald fra 1990, lade fra 1920, maskinhus fra 1984 og foderhus fra 1987, der
er 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 120 årskøer, 180 ungdyr og
70 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 21 ammekøer, 14 ungdyr og 15 slagtekalve, alle krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4
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traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. På gården er ansat 2 fuldtids og 1 deltids
medhjælper og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Til ejendommen hører
bygningerne fra Fragdrup Hedevej 6, som består af stald og lade fra 1964.

MARIENBORGVEJ 1, "TVIDEMOSEGAARD", 9510 ARDEN, tlf.
98-566096.
SVEND BACH, gårdejer, født d.
17.-2.-1940, søn af Elly og Otto
Bach, gift d. 21.-4.-1962 med
Esther Rita Larsen, medhjælpen
de hustru, født d. 10.-2.-1943,
datter af Anora og Anders Lar
sen. Parret har børnene: Kurt,
født d. 19.-7.-1964, Charlotte,
født d. 7.-4.-1966, Steen, født
d. 19.-6.-1973, og Janni, født 5.-9.-1974. S.B. overtog gården 1.-4.-1962 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.280.000. Areal 72 ha., heraf tilkøbt 24 ha., der er 9 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af kostald fra 1964, ungdyrstald
fra 1966, lade fra 1911, maskinhus fra 1971, garage og maskinhus fra 1870 og foder
hus fra 1970, derudover er der gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 60 årskøer, 75 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der er 5
traktorer, 1 mejetærsker, 1 finsnitter, 1 skårlægger, 1 roetankmaskine, lagersilo, varm
luft tørreri og der er 1 harefarm under opbygning. På gården er ansat 1 fast med
hjælper.
MARIENBORGVEJ 7, "MARIENBORG", 9510 ARDEN, tlf. 98566170.
ERNST KRISTENSEN, gårdejer,
født d. 4.-10.-1944, søn af Johan
ne og Morten Kristensen, gift d.
29.-7.-1972 med Helene Waenerlund, medhjælpende hustru, født
d. 28.-11.-1949, datter af Rosalia og Harald Waenerlund. Parret
har børnene: Klaus, født d. 7.2.-1974, Mette, født d. 30.-3.1976, Heidi, født d. 30.-9.-1981, og Jakob, født d. 2.-4.-1984.
Begge ægtefæller har været på Vejlby Landbrugsskole. E.K. overtog gården d. 15.3.-1986. Ejendomsskyld 2.660.000. Areal 92 ha., heraf 15 ha. eng, mose og plantage.
Stuehuset er opført i 1750 og ombygget i 1960 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne
består af svinestald og maskinhus fra 1976, ældre lade og garage, og fodermesterbolig
fra 1960. Gårdens besætning er på 5 moderfår og 6 heste, 4 Islandske og 2 Shetlands
ponyer. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og frøgræs. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og træfyr. Der arrangeres bonde
gårdsferie i fodermesterhuset. Gården drives sammen med Lundgårdsvej 32.

MILMOSEVEJ 9, "BIRKEGAARDEN", BORUP, 9510 ARDEN,
tlf. 98- 565483.
SUSANNE PENDLMAYR, økono
ma, født d. 12.-8.-1953, søn af
Esther og Tage Larsen, gift d.
1.-12.-1984 med Maxillian Johann
Pendlmayr, landmand, født d.
17.-4.-1960, søn af Auguste og
Fridrich Pendlmayr, Østrig.
M.J.P. er formand for Dansk
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Gedemælkstransport amba. S.P. er i bestyrelsen for Danmarks Gedeavlerforening,
kreds 1. Hun overtog gården d. 1.-9.-1987 fra Gudrun Larsen. Begge ægtefæller er
kontaktpersoner for Økologisk Jordbrugsforening i Himmerland.
Ejendomsskyld 370.000. Areal 11 ha., heraf 1 ha. grusgrav og mose. Derudover er der
lejet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1930, svinestald fra 1930, som er ombygget til malkerum i 1991, gedestald fra
1990, lade fra 1930 og maskinhus fra 1989. Gårdens besætning er på 70 malkegeder,
alle moderdyr, af racen Dansk Landrace, desuden er der 1 ammeko, 1 ungkreatur og 6
slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer og 1 meje
tærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MILMOSEVEJ 12, "ALKENHØJ",
ALKENHØJ, 9510 ARDEN, tlf.
98-565316.
JAN OG JANE MATHIASSEN,
MERETE SØLVHØJ OG HENNING
KUHN.
J.M. er født d. 3.-9.-1952, J.M.
d. 18.-7.-1950, M.S. d. 7.-10.-1952
og H.K. er født d. 6.-4.-1949.
Parrene har børnene: Ayoe Mathiassen, født d. 26.-6.-1976, Amanda Sølvhøj, født d. 13.-12.1981, og Magnus Kuhnn, født d. 23.-12.-1983.
Gården blev overtaget d. 1.-7.-1982 fra Kurt Kristensen. Den drives økologisk.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 9,9 ha., der er frasolgt 3 ha., 1 ha. er skov.
Stuehuset er restaureret i 1984/85. Avlsbygningerne består af lade fra 1986. Gårdens
besætning er på 2 ungkreaturer og 3 slagtekalve, alle krydsninger, 1 årsso, der pro
duceres ca. 20 slagtesvin årligt, samt 5 Araberheste. Der er 1 traktor og halmfyr. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.

MILMOSEVEJ 18, BORUP, 9510 ARDEN, tlf. 98-565482.
LARS JENSEN, gårdejer, født d. 30.-11.-1960, søn af Grethe og Verner Jensen.
L.J. har været på Ladelund og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården d. 31.12.-1987 fra Poul Bach.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 37,5 ha., heraf 4 ha. mose og skov. Der er lejet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af kostald fra 1968, som er om
bygget i 1989, ungdyrstald fra 1978, som er ombygget i 1990, og maskinhus fra 1974,
der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer, 75 ungdyr og
25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der
er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MILMOSEVEJ 20, "BORUPGAARD", BORUP, 9510 ARDEN, tlf. 98-565286.
KARL THYGESEN, minkfarmer, født d. 16.-3.-1954, søn af Vera og Harry Thygesen,
gift d. 23.-6.-1990 med Kirsten Marie Hansen, sygeplejerske, født d. 23.-1.-1963,
datter af Birthe Kirstine og Ove Hansen. Parret har sønnen Kristian, født d. 10.-6.1988. K.T. overtog gården i marts 1985 fra Kaj Christensen.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 29,8 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er forpagtet 44 ha.
Stuehuset er opført i 1940 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ældre
ko- og svinestald, ældre lade og maskinhus, desuden 5 minkhaller, som er bygget
1975-85. Gården drives med en minkbestand på 525 tæver, desuden 15 ammekøer, 15
ungdyr og 8 slagtekalve af blandet race, samt 10 moderfår af racen Texel. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
lagersilo, plansilo og varm lufts tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

MILMOSEVEJ 22, "BORUPMOSEGAARD", BORUP, 9510 ARDEN, tlf. 98-565004.
HARRY THYGESEN, gårdejer, født d. 9.-4.-1918, søn af Annine og Peter Thygesen,
gift i august 1945 med Vera Bartoloumæusen, medhjælpende hustru, født d. 5.-7.-1927,
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ry, født d. 5.-8.-1944, Poul, født
d. 14.-5.-1946, Villy, født d. 20.12.-1948, Karl, født d. 16.-3.1954, og Lisbeth, født d. 8.-3.1959.
Harry Thygesen overtog gården
d. 1.-10.-1945 fra Diderik Søren
sen.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 20
ha., heraf 2 ha. eng. Oorden er
udlejet. Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1951, ungdyrstald fra 1900 og lade fra 1974. På gården er der 1
traktor, 1 sprinklervandingsanlæg, plansilo og varm lufts tørreri.

MONSTRUPVEJ 3, "EGELUND",
MONSTRUP, 9500 HOBRO, tlf.
98-566131.
HANS CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 20.-5.-1943, søn af Anne
Marie og Hermand Christensen,
gift i 1972 med Ninna Pedersen,
født d. 27.-11.-1950, datter af
Jenny og Ejner Pedersen. Parret
har børnene: Dorthe, født d. 25.8.-1970, Gitte, født d. 20.-6.1972, og Pia, født d. 6.-6.-1978.
Parret blev skilt i 1984.
H.C. overtog gården i efteråret 1964 fra sin far, nuværende eje er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.070.000. Areal 23,4 ha., heraf 3 ha. mose og skov.
Stuehuset er opført i 1872 og restaureret i 1969/70. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1973/74, foderhus og værksted fra 1908, som er ombygget i 1965, lade
fra 1912, maskinhus fra 1930 og der er indendørs køresilo. Gården drives som alsidigt
landbrug med en kvægproduktion på 21 årskøer, 25 ungdyr og 10 slagtekalve, af racen
SDM, og en svineproduktion på 20 årssøer og der produceres ca. 400 slagtesvin årligt.
Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummiged, 1 roetankmaskine, plansilo, varm og
kold lufts tørreri og anparter i vindmøllelaug og der er 1 vindmølle på ejendommen.
Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

MONSTRUPVEJ 4, "BAKKELY",
MONSTRUP, 9500 HOBRO, tlf.
98-566149.
ALFRED LARSEN, husmand,
født d. 17.-3.-1922, søn af Kir
sten Marie og Johan Larsen, gift
d. 19.-11.-1943 med Viole Sørine
Jessen, medhjælpende hustru,
født d. 6.-3.-1927, datter af Ma
ren og Johannes Jessen. Parret
har børnene: Margit Marie, født
d. 6.-2.-1944, Svend Aage, født
d. 6.-3.-1947, Hans Jørgen, født
d. 24.-10.-1949, og Conny Mona, født d. 18.-7.-1963.
A.L. overtog gården d. 28.-4.-1946 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 10,2 ha., heraf 5 ha. eng og skov. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1967 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1924, som er ombygget i 1958, hestestald, som er ombygget til fyrrum i
1960, staklade fra 1960 og maskinhus fra 1975. På gården er der 1 traktor og træfyr.
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MONSTRUPVEJ 5, "SYRENLYST",
MONSTRUP, 9500 HOBRO, tlf.
98-566078.
OVE LAUSTESEN, gårdejer, født
d. 7.-11.-1922, søn af Anna og
Søren Laustesen.
O.L. driver lidt maskinstation fra
ejendommen og har været på Ha
slev Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-9.-1953 fra Henry
Jensen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 11
ha., heraf 4 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1969 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1959, lade fra 1930 og maskinhus fra 1978, der er gylletank. Gårdens
besætning er på 4 årssøer, der produceres 80 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rundballepresser
og 1 slamsuger. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

MONSTRUPVEJ 6, MONSTRUP,
9500 HOBRO.
PETER PEDERSEN, gårdejer,
omtales under Monstrupvej 8.
P.P. overtog gården i 1984 fra
Jens Klausen.
Ejendomsskyld 260.000. Areal 10
ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt.
Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1950. Gårdens be
sætning er på 10 årskøer, 15 ung
dyr og 5 slagtekalve af racen
SDM. Gården drives sammen med Monstrupvej 8.
MONSTRUPVEJ 7, "MØLLEBAKKEGAARD", MONSTRUP, 9500
HOBRO.
BENT PEDERSEN, gårdejer, om
tales under Rostrupvej 3.
B.P. overtog gården d. 15.-8.-1982
fra DLR.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal
25 ha., heraf 5 ha. bakker og
plantage.
Stuehuset er opført i 1907 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne består af kostalde fra 1927
og 1978, svinestald fra 1922, lade fra 1920 og maskinhus fra 1965, der er udendørs
køresilo. Gården drives i samdrift med Rostrupvej 3.
MONSTRUPVEJ 8, MONSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-566271.
PETER PEDERSEN, gårdejer, født d. 22.-5.-1943, søn af Birthe og Hans Pedersen, gift
d. 21.-6.-1980 med Edna Olesen, medhjælpende hustru, født d. 1.-5.-1955, datter af
Alma og Kresten Olesen. Parret har børnene: Rene, født d. 18.-5.-1964, Alan, født d.
24.-2.-1981, og Anja, født d. 9.-1.-1983.
P.P. overtog gården i 1966 fra Søren Andersen.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 15 ha., heraf 3 ha. eng. Derudover er der lejet 16 ha.

-72-

Monstrupvej 8’s stuehus er ca.
100 år gammelt og løbende re
staureret og tilbygget i 1988.
Avlsbygningerne består af svinestald fra 1978/79 og ældre stald
fra 1935, som er tilbygget i
1973. Gården drives med en svi
neproduktion på 90 årssøer, der
sælges ca. 1.600 smågrise og 150
slagtesvin årligt. Planteprodukti
onens salgsafgrøde er raps. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo og varm lufts tørreri.
P.P. ejer og driver desuden Monstrupvej 6.

MYHLENBERGVEJ 49, "THARUPGAARD", 9510 ARDEN, tlf. 98-561596.
VAGNER CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 20.-3.-1931, søn af Anne og Oskar Chri
stensen, gift d. 5.-6.-1951 med Karen Borgmann Jensen, medhjælpende hustru, født d.
25.-5.-1933, datter af Sofie Borgmann og Holger Jensen. Parret har børnene: Hans,
født d. 12.-7.-1951, Poul, født d. 5.-2.-1954, Ole, født d. 20.-3.-1955, Søren, født d.
21.-2.-1960, Thomas, født d. 12.-9.-1962, og Dorthe, født d. 9.-2.-1967.
V.C. er specialarbejder. Han overtog gården d. 1.-4.-1962 fra sin far, der byggede den
som statshusmandsbrug i 1926.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 9,4 ha., der er frasolgt 0,5 ha. Derudover er der lejet 3
ha. Stuehuset er opført i 1926 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af koog svinestald fra 1926, lade fra 1939 og maskinhus fra 1975. Gårdens besætning er på
2 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 1 trak
tor, 2 mejetærskere, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr. Gården drives uden frem
med arbejdskraft.
MYHLENBERGVEJ 65, "GEDDE
BRO", 9510 ARDEN, tlf. 98562120.
OLE ANDERSEN, gårdejer, født
d. 3.-3.-1950, søn af Lilly og
Harry Andersen, gift d. 30.-9.1978 med Mary Kjær, afdelings
leder, født d. 28.-7.-1951, datter
af Maren og Johan Kjær. Parret
har børnene: Anette, født d. 15.4.-1975, og Anne Marie, født d.
7.-6.-1978.
O.A. er uddannet el-installatør. Han overtog gården d. 1.-5.-1976 fra Anders Post.
Gården er bygget som statshusmandsbrug og udstykket fra "Myhlenberg Ladegaard".
Ejendomsskyld 730.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført i 1938, restaureret og tilbygget i 1986-88. Avlsbygningerne består
af ko- og svinestald fra 1938, som er ændret til hestestald og værksted i 1976, lade
fra 1938. Gårdens besætning er på 3 rideheste, 5 moderfår og 21 slagtekalve. Der er 1
traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MYHLENBERGVEJ 66, HVARRE HEDE, 9510 ARDEN, tlf. 98-561253.
HOLGER BOLDSEN MØLLER, gårdejer, født d. 5.-4.-1931, søn af Augusta og Niels
Brixsen Møller, gift d. 5.-4.-1952 med Rigmor Bach Andersen, medhjælpende hustru,
født d. 4.-2.-1933, datter af Elfrida og Kresten Bach Andersen. Parret har børnene:
Niels, født d. 18.-5.-1952, Leo, født d. 30.-4.-1953, Else Marie, født d. 2.-5.-1958, og
Gitte, født d. 21.-7.-1966.
H.B.M. har været i bestyrelsen for Arden Mejeri og er i kredsledelsen for DLG. Han
overtog gården i november 1963 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 1 ha. mose.
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Derudover er der lejet 7 ha.
Myhlenbergvej 66's stuehus er op
ført i 1909, restaureret og om
bygget flere gange, senest i
1985. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1918, som er ombyg
get til svinestald, svinestalde fra
1965, 1970 og 1978, lade fra
1922 og maskinhuse fra 1950 og
1980, der er gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på
65 årssøer, der produceres ca.
1.200 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo, plan
silo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MYHLENBERGVEJ 67, HVARRE, 9510 ARDEN, tlf. 98-561907.
JØRGEN MADSEN, gårdejer, født d. 21.-9.-1957, søn af Rigmor og Leo Madsen, bor
sammen med Inger Christensen, gartnerimedhjælper, født d. 25.-11.-1957, datter af
Lissi og Kaj Christensen. Parret har børnene: Michael, født d. 25.-12.-1979, og Char
lotte, født d. 14.-11.-1981.
J.M. er uddannet elektriker og driver firmaet "J.M. Totalbyg". Han overtog gården d.
1.-4.-1977 fra Knud Henning Bach.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 11,5 ha., heraf 1,5 ha. eng og 0,5 ha. plantage med
juletræer.
Stuehuset er opført i 1920, restaureret og tilbygget i 1979. Avlsbygningerne består af
svinestalde fra 1962 og 1978, lade fra 1962 og maskinhus fra 1978, som er ændret til
værksted. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, der produceres ca. 300
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 rendegraver, 1 gummiged, 1 gaffeltruck, plansilo, varm og kold lufts
tørreri. I byggefirmaet er der ansat 2 medarbejdere.

MYHLENBERGVEJ 69, HVARRE, 9510 ARDEN, tlf. 98-561143.
CHRISTIAN LARSEN, kommuneassistent, født d. 7.-7.-1933, søn af Stense og Karl
Larsen, gift d. 11.-6.-1960 med Minna Jensen, husassistent, født d. 10.-2.-1943, datter
af Kirstine og Ejner Jensen. Parret har børnene: Maybritt, født d. 20.-10.-1966, Helle,
født d. 18.-2.-1968, Jan, født d. 27.-4.-1972, og Tim, født d. 30.-9.-1981.
C.L. overtog gården d. 30.-9.-1962 fra Karl Hansen.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 4 ha., heraf 1 ha. med juletræer. Jorden er delvis ud
lejet. Stuehuset er af ældre dato, men restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af
hestestald og vognport fra 1925, som nu anvendes til garage.

MYHLENBERGVEJ 71, "GRAAEGAARDEN", GANDRUP, 9510
ARDEN, tlf. 98-554125.
SVEND SØRENSEN, gårdejer,
født d. 27.-5.-1957, søn af Else
og Niels Sørensen, gift d. 26.-5.1983 med Lone Laursen, kontor
assistent, født d. 12.-10.-1958,
datter af Dagny og Laurids B.
Laursen. Parret har børnene: Bri
an, født d. 15.-7.-1980, og Mi
chael, født d. 17.-4.-1987.
S.S. er uddannet tømrer og ar
bejder som sådan. Han overtog gården d. 1.-7.-1990 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 17 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne brændte i 1956 og
blev genopført med kostald, lade og maskinhus, kostalden er ændret til svinestald i
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på 24 årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøde er raps. Der er 1 traktor, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet og der er ansat 1 fodermester.

MYHLENBERGVEJ 73, "BETTEGODSET", GANDRUP, 9510 AR
DEN, tlf. 98-561808.
STEEN PEDERSEN, landbrugs
medhjælper, født d. 27.-3.-1958,
søn af Jytte og Svend Pedersen,
gift d. 6.-6.-1981 med Birte
Storgaard, dagplejer, født d.
2.-12.-1958, datter af Else og
Charles Storgaard. Parret har
børnene: Allan, født d. 19.-11.-1982,
og Bjarne, født d. 22.-8.-1985.
S.P. har været på Kalø Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1986 fra sin
svigerfar. Ejendomsskyld 840.000. Areal 8 ha. Jorden er delvis udlejet.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1966. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1928, som er ombygget i 1956, hønsehuse fra 1961 og 1969, som er æn
dret til svinestald i 1974 og 1975, og lade fra 1956. Gårdens besætning er på 5
moderfår og 2 væddere af racen Leister, desuden er der 1 pony. Der er 1 traktor,
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MYHLENBERGVEJ 84, GANDRUP,
9510 ARDEN, tlf. 98-561447.
VAGN THOMSEN, gårdejer, født
d. 20.-1.-1937, søn af Dagny og
Kristian Thomsen, gift d. 28.-1.1956 med Inga Larsen, medhjæl
pende hustru, født d. 8.-3.-1937,
datter af Marie og Christian Lar
sen. Parret har børnene: Lisbeth,
født d. 14.-5.-1956, og Mona,
født d. 10.-6.-1958.
V.T. overtog gården d. 14.-11.1957 fra Anton Jensen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 15,8 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Derudover er der lejet 5
ha. Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af ko
stald fra 1966, svinestald fra 1910, som er restaureret i 1958, hvor der også blev
bygget lade, maskinhus er fra 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 16 års
køer, 22 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 5 årssøer og
der produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til
markarbejdet.

MØLDRUPVEJ 7, "PEDERVÆDDERSHUS", MØLDRUP, 9510 AR
DEN, tlf. 98-565436.
VILLY THYGESEN, tømrer, født
d. 20.-12.-1948, søn af Vera og
Harry Thygesen, gift d. 25.-7.1975 med Jonna Christensen, hus
assistent, født d. 26.-3.-1954, dat
ter af Elna og Emil Christensen.
Parret har børnene: Karina, født
d. 23.-6.-1975, Jan, født d. 17.7.-1978, og Gitte, født d. 14.-3.1983.
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V.T. arbejder som chauffør. Han overtog gården d. 1.-4.-1985 fra Lars Jørgensen.
Ejendomsskyld 230.000. Areal 2,5 ha. og der er lejet 4,5 ha. Stuehuset er af ældre
dato, men tilbygget i 1952. Avlsbygningerne består af ældre staldbygning og maskinhus
fra 1991. Gårdens besætning er på 8 Fjordheste og 52 Chinchillatæver.
MØLDRUPVEJ 8, "KALKHAVEGAARD", MØLDRUP, 9510 AR
DEN, tlf. 98-565033.
JØRGEN BECH, gårdejer, født d.
4.-9.-1942, søn af Mathilde og
Marius Bech, gift d. 26.-12.-1966
med Lis Jørgensen, medhjælpen
de hustru, født d. 23.-1.-1947,
datter af Gerda og Georg Jørgen
sen. Parret har børnene: Birgitte,
født d. 9.-5.-1968, og Niels, født
d. 23.-3.-1974.
J.B. overtog gården i november 1966 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.830.000. Areal 37,6 ha., heraf 10 ha. eng. Derudover er der lejet 30
ha. Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kostald og lade fra 1932, ungdyrstald og foderhus fra 1978 samt maskinhus fra 1976,
der er gylletank og indndørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 47
årskøer + opdræt, det er en SDM-avlsbesætning og der sælges avlsdyr, desuden udstil
les der på dyrskuer og ungskuer og der er taget over 100 ærespræmier gennem årene.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og maltbyg. Der er 3 trakto
rer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 roetankmaskine, plansilo og varm lufts tør
reri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
MØLDRUPVEJ 9, MØLDRUP,
9510 ARDEN, tlf. 98-565155.
RIGMOR ANDERSEN, gårdejer,
født d. 15.-3.-1907, datter af
Grethe og Søren Andersen, gift
d. 5.-2.-1930 med Bernhard An
dersen, født d. 4.-5.-1905, søn af
Sine og Marinus Andersen. Par
ret har børnene: Søren, født d.
15.-6.-1925, og Elva, født d. 11.6.- 1930. B.A. døde i 1970. Han
overtog gården i 1935 fra sin
far. Ejendomsskyld 520.000. Areal 13,5 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 5 ha. eng.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt, løbende restaureret og tilbygget i 1965. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1951, lade som er ca. 100 år og staklade fra 1968. Går
den drives med en kvægproduktion på 8 årskøer, 10 ungdyr og 4 slagtekalve af blandet
race, desuden produceres ca. 170 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, lagersilo og
træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MØLDRUPVEJ 10, "NØRGAARD",
MØLDRUP, 9510 ARDEN.
SØREN PINSTRUP, gårdejer, om
tales under GI. Møldrupvej 2.
S.P. overtog gården d. 11.-12.1969 fra Amdi Bægaard.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
24 ha.
Stuehuset er opført omkring 1910
og løbende restaureret. Avlsbyg
ningerne består af kostald fra
1935, som blev ombygget til svi-
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nestald i 1975, lade fra 1935, som er ændret til svinestald i 1975. På gården er der
plansilo og kold lufts tørreri. Gården drives sammen med GI. Møldrupvej 2.
MØLDRUPVEJ 11, MØLDRUP,
9510 ARDEN, tlf. 98-565284.
BØRGE CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 27.-8.-1925, søn af Dor
thea og Kresten Johan Christen
sen, gift d. 22.-4.-1950 med Erna
Marie Andersen, medhjælpende
hustru, født d. 9.-6.-1928, datter
af Ane Bertine og Janus Marti
nus Andersen. Parret har børne
ne: Tove Ane Dorthea, født d.
6.-8.-1949, og Finn, født d. 3.-9.1956.
B.C. har været i bestyrelsen for Astrup Andelsmejeri og været i bestyrelsen for Astrup og Omegns Husmandsforening. Han overtog gården 1.-3.-1958 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 14,7 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 3 ha. eng. Derud
over er der lejet 6,5 ha.
Stuehuset er opført i 1942 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1973, lade fra 1975, maskinhus fra 1983, der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 30 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af racen Jersey. Der er 2
traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MØLDRUPVEJ 15, "ENGGAARDEN", MØLDRUP, 9510 ARDEN,
tlf. 98-565238.
AKSEL CHR. NIELSEN, gårdejer,
født d. 3.-3.-1955, søn af Ellen
og Aksel Folmer Nielsen.
A.C.N. arbejder på Rockwool.
Han overtog gården d. 1.-1.-1989
fra sin far.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 12
ha. og der er lejet 10 ha.
Stuehuset er ca. 150 år gammelt,
restaureret og ombygget i 1972.
Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra 1978, som er ombygget i 1990, lade
fra 1980 og maskinhus fra 1988. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer,
smågrisene sælges, desuden er der 12 ammekøer, 15 ungdyr og 6 slagtekalve af racer
ne Simmentaler og DRK. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tør
reri og træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MØLDRUPVEJ 16, MØLDRUP,
9510 ARDEN, tlf. 98-565479.
SØREN OLE NISS, landmand,
født d. 12.-9.-1961, søn af Elna
og Ejner Niss, gift d. 10.-5.-1986
med Anne Marie Andersen, med
hjælpende hustru, født d. 25.-6.1964, datter af Krestine og Mar
tinus Andersen. Parret har børne
ne: Bente, født d. 11.-9.-1987 og
Thomas, født d. 19.-12.-1989.
S.O.N. har været på Lundbæk og
Asmildkloster Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 1.-9.-1987 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som kom i familiens eje i 1920.
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Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 33 ha., heraf 5 ha. eng. Derudover er der forpagtet 30
ha.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1957, 1961, 1962, 1969, 1977 og 1978, maskinhus fra 1976 og der er 2
gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer, der produceres ca.
3.000 slagtesvin årligt, desuden er der 3 ammekøer og 4 slagtekalve af blandet race.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og frøgræs. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, gastæt silo og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast
medhjælper.
MØLDRUPVEJ 26, "NYMARKSGAARD", MØLDRUP, 9510 AR
DEN, tlf. 98-565022.
ERIK HANSEN, gårdejer, søn af
Sine og Jens Hansen, gift d.
15.-7.-1967 med Viola Lassen,
medhjælpende hustru, datter af
Ellen og Laurits Lassen. Parret
har børnene: Per og Dorte.
E.H. har været på St. Restrup
Husmandsskole. Han overtog går
den d. 1.-7.-1969 fra sin far,

nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 42 ha., heraf 13 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1977. Avlsbygningerne består af kostald fra 1912, som er om
bygget til svinestald i 1979, svinestalde fra 1971 og 1974, garage og fyrrum samt lade
fra 1912 og maskinhus fra 1980. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer,
der produderes ca. 1.000 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts
tørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
NDR. TRUEVEJ 16, "VESTER
VANG", VEBBESTRUP, 9500
HOBRO, tlf. 98-554080.
VERNER BACH ANDERSEN,
gårdejer, født d. 26.-5.-1927, søn
af Johanne og Karl Peter Ander
sen, gift d. 31.-5.-1958 med Ka
ren Bøgh Sørensen, medhjælpende
hustru, født d. 10.-5.-1937, dat
ter af Anna Bøgh og Karl Kristi
an Sørensen. Parret har børnene:
Torben, født d. 17.-8.-1959, og
Annette, født d. 15.-9.-1962.
V.B.A. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i oktober 1960 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev bygget af bedstefaderen
i 1914/15.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 0,5 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1915 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1915, som er ombygget til svinestald i 1968, ko- og svinestald fra 1967, garage fra
1974, lade fra 1925, som er ombygget til ungdyrstald i 1979, foderhus og maskinhus
fra 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 19 årskøer, 30 ungdyr og 10 slag
tekalve af racen SDM, desuden er der en svineproduktion på 50 årssøer, der sælges ca.
1.000 smågrise årligt. Der er 3 traktorer, lagersilo og varm lufts tørreri. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

NDR. TRUEVEJ 24, "BORUPSMINDE", NDR, TRUE, 9500 HOBRO, tlf. 98-554331.
GUDRUN HANSEN, gårdejer, født d. 22.-5.-1918, datter af Johanne og Peder Vernersen, gift d. 2.-11.-1941 med Ejner Hansen, født d. 12.-3.-1917, søn af Krestine og
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Kristian Hansen. Parret har bør
nene: Peder Kristian, født d. 15.9.-1943, Iris, født d. 20.-4.-1945,
Lillian, født d. 8.-8.-1946, og Bir
git, født d. 19.-10.-1950.
Ejner Hansen døde i 1973.
Gudrun Hansen overtog gården d.
1.-12.-1967 fra Kristian Pedersen.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 15
ha., heraf 2 ha. mose. Oorden er
udlejet.
Stuehuset er opført i 1930 og
tilbygget i 1985. Avlsbygninger
ne består af ko- og svinestald, som er om- og tilbygget i 1967, lade, som er ombygget
i 1964, og maskinhus fra 1965. På gården er der 1 traktor og plansilo.
NDR. TRUEVEJ 26, "TRUEMOSEGAARD", TRUE, 9500 HO
BRO, tlf. 98-554370.
ERIK JOHNSEN, gårdejer, født
d. 20.-4.-1940, søn af Anna og
Harald Johnsen. E.J. har datte
ren Annette født d. 1.-8.-1965.
E.J. overtog gården d. 1.-10.-1973
fra Chr. Jensen.
Ejendomsskyld 860.000. Areal
22,8 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1931 og lø
bende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af kostald fra 1951, svinestald fra 1957, lade fra 1934 og maskinhus fra
1977. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo, varm lufts tørreri og halmfyr.

NDR. TRUEVEJ 29, NDR. TRUE, 9500 HOBRO, tlf. 98-554316.
EVALD MORTENSEN, husmand, født d. 27.-5.-1929, søn af Annine og Morten Morten
sen, gift d. 1.-8.-1953 med Elly Hansen, medhjælpende hustru, født d. 3.-7.-1932,
datter af Esther og Jens Dalum. Parret har børnene: Bodil, født d. 15.-1.-1954, og
Rita, født d. 8.-11.-1956.
E.M. er uddannet gartner. Han overtog gården d. 11.-6.-1965 fra Søren Nielsen.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 12,5 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 3 ha. mose og
beplantning.
Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra 1970 og
1974 samt maskinhus fra 1976, der er udendørs køresilo. Gården drives som alsidigt
landbrug med en kvægproduktion på 16 årskøer + opdræt af blandet race og en svine
produktion på 12 årssøer og der sælges ca. 200 smågrise, desuden er der 3 ammekøer
med opdræt af blandet race samt 10 moderfår af racen Texel. Der er 1 traktor og
kornlager. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NDR. TRUEVEJ 31, TRUE, 9500
HOBRO, tlf. 98-554542.
EJVIND OSKAR ANDERSEN,
landmand, født d. 25.-6.-1923,
søn af Klara og Kristian Ander
sen, gift d. 21.-6.-1953 med In
ger Wibe, ekspeditrice, født d.
24.-2.-1930, datter af Martine og
Herman Wibe. Parret har børne
ne: John, født d. 10.-5.-1955,
Palle, født d. 12.-4.-1958, og
Lise Lotte, født d. 15.-11.-1968.
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våbnet. Han overtog gården i 1960 fra sin svigermor, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 10,8 ha., heraf 1,5 ha. mose og plantage.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1850, som er tilbygget flere gange, lade og gi. smedie fra 1850 og
maskinhus fra 1920. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og anparter i vindmølle.
NR. REDSØVEJ 1, "CHRISTIANSMINDE", REDSØ, 9500 HOBRO,
tlf. 98-558032.
HANS PEDER MØLLER PEDER
SEN, landmand, født d. 29.-3.1943, søn af Marie og Christian
Møller Pedersen, bor sammen
med Else Larsen, regnskabschef,
født d. 3.-12.-1945, datter af
Elna og Johannes Jensen.
H.P.M.P. har været på Gråsten
Landbrugsskole, han er i besty
relsen for husdyrbrugsudvalget i
Hobro Landboforening og i bestyrelsen for SDM Avlsforening Nordjyden. Han overtog
gården i 1972 fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev over
taget af farfaderen, Peder Pedersen, i 1932.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 46,1 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1952, svinestald fra 1959, lade fra 1942 og maskinhus fra 1976, der er 2
gylletanke og 3 udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 40 års
køer, 45 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, der produceres ca. 700 slagtesvin
årligt. Der er 3 traktorer, lagersilo og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast
medhjælper.

NR. REDSØVEJ 5, "EGEGAARD", REDSØ, 9500 HOBRO, tlf. 98-522617.
JENS VAGN KRISTENSEN, husmand, født d. 22.-9.-1940, søn af Marie og Oskar Kri
stensen, gift d. 6.-2.-1965 med Henny Lillian Sørensen, medhjælpende hustru, født d.
14.-7.-1942, datter af Hilda og Marius Sørensen. Parret har børnene: Solveig, født d.
24.-12.-1965, Jette, født d. 5.-5.-1969, Gurli, født d. 6.-5.-1972, og Janni, født d.
3.-4.-1980.
J.V.K. overtog gården d. 12.-12.-1968 fra Søren Chr. Jensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 18 ha. og der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1955, som er til- og ombygget i 1976, svinestald fra 1914, som er ombygget i
1972, lade fra 1914, maskinhus og foderhus fra 1978. Gården drives med en kvægpro
duktion på 26 årskøer, 35 ungdyr og 13 slagtekalve af racen SDM, der produceres ca.
150 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NR. REDSØVEJ 6, "REDSØDAMGAARD", REDSØ, 9500 HOBRO,
tlf. 98-558053.
JENS ANKER FLADELAND FUT
TRUP, gårdejer, født d. 15.-10.1936, søn af Inger og Jens Fut
trup, gift d. 15.-10.-1960 med
Ingrid Thomsen, medhjælpende
hustru, født d. 18.-8.-1940, dat
ter af Betty og John Thomsen.
Parret har børnene: Conny, født
d. 4.-8.-1961, Alice, født d. 20.-

-803.-1966, og Mogens, født d. 12.-2.-1968.
J.A.F.F. har været på Hammerum Landbrugsskole. Begge ægtefæller har været med
lem af Menighedsrådet. Gården blev overtaget i august 1960 fra Vagn Stensgaard.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 28 ha.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kostald fra 1965, som er om
bygget til svinestald i 1986. Der er bygget farestald, fravænningsstald og goldsostald i
1978, ny svinestald i 1985, lade fra 1936 og maskinhus fra 1973, der er gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer, der produceres ca. 2.500 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer og
1 mejetærsker, der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Gården drives uden
fremmed arbejdskraft.
NR. REDSØVEJ 10, "DAMAGERGAARD", KIELSTRUP MARK,
9500 HOBRO.
VILLY SØRENSEN, gårdejer, om
tales under Præstegårdsvej 2.
V.S. overtog gården i 1967 fra
sin far, Otto Sørensen, nuværen
de ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 795.000. Areal
27,5 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og lø
bende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af kostald, som er ombygget i 1975, en ældre lade og maskinhus, som er
ombygget i 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn
og raps. På gården er der kornlager og varm lufts tørreri.
V.S. ejer og driver desuden Præstegårdsvej 2.

NR. REDSØVEJ 11, "RISHØJGAARD", REDSØ, 9500 HOBRO,
tlf. 98-558137.
OLE NIELSEN, gårdejer, født d.
23.-2.-1926, søn af Alma og Mar
tin Nielsen, gift d. 2.-5.-1956
med Vita Larsen, medhjælpende
hustru, født d. 12.-4.-1932, dat
ter af Krestine og Magnus Lar
sen. Parret har børnene: Hanne,
født d. 13.-5.-1957, Henrik, født
d. 2.-11.-1959, Holger, født d.
19.-7.-1962, og Helle, født d. 25.-6.-1966.
O.N. overtog gården d. 10.-4.-1956 fra Svend Aage Svendsen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 23,8 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 1,5 ha. med
juletræer.
Stuehuset er opført i 1923, restaureret og tilbygget i 1969. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1923, som er tilbygget i 1964, lade fra 1923 og maskinhus fra
1978. Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer, 20 ungdyr og 7 slagtekalve
af racen SDM, der er 4 årssøer og der produceres ca. 80 slagtesvin. Planteproduktion 
ens salgsafgrøder er korn og juletræer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
kold lufts tørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

NR. REDSØVEJ 12, KIELSTRUP MARK, 9500 HOBRO, tlf. 98-558046.
PETER GREGERSEN, gårdejer, født d. 11.-8.-1950, søn af Elly og Kresten Gregersen.
P.G. overtog gården d. 6.-3.-1972 fra sin far.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 21,5 ha.
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ældre dato, men løbende restaure
ret. Avlsbygningerne består af ko
stald og lade fra 1927, ungdyr
stald fra 1943 og maskinhus fra
1970. Gården drives med en
kvægproduktion på 20 årskøer, 20
ungdyr og 10 slagtekalve af blan
det race. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter.
Der er 2 traktorer, kornlager og
varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

NR. REDSØVEJ 15, "TINGHØJGAARD", REDSØ, 9500 HOBRO,
tlf. 98-558006.
I/S MOGENS OG KARL ERIK
HAUGAARD, gårdejere.
K.E.H. er født d. 9.-10.-1919,
søn af Augusta og Svenning Haugaard, gift d. 29.-9.-1945 med
Martha Nielsen Bak, medhjælpen
de hustru, født d. 9.-5.-1921,
datter af Amalia og Niels Peter
Nielsen Bak. Parret har børnene:
Mogens, født d. 15.-9.-1944,
Hans Jørgen, født d. 16.-2.-1946, Evelyn, født d. 5.-3.-1948, og Heinrich, født d.
9.-8.-1952.
M.N.B. er medlem af skatterådet.
K.E.H. overtog gården d. 20.-4.-1953 fra Jens Chr. Christensen, sønnen Mogens købte
halvdelen af gården i 1977 og den drives i dag som I/S, der drives maskinstation fra
ejendommen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 37 ha.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kostald, som er ombygget i
1988, svinetsald fra 1983, lade, som er ombygget i 1988, maskinhus fra 1975, og der
er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, alle smågrisene op
fedes, desuden er der 20 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde
er raps. Der er 3 traktorer, 3 mejetærskere, kornlager, varm og kold lufts tørreri, der
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset og der er anparter i vindmølle.
NR. REDSØVEJ 17, REDSØ,
9500 HOBRO, tlf. 98-558091.
INGVARD PETRI, husmand, født
d. 30.-12.-1935, søn af Ingeborg
og Frederik Petri.
I.P. overtog gården i august 1976
fra sin far, som byggede den som
statshusmandsbrug i 1937.
Ejendomsskyld 730.000. Areal
13,7 ha.
Stuehuset er opført i 1937 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne består af kostald og lade fra
1937, ungdyrstald fra 1983, maskinhuse fra 1978 og 1990. Gården drives med en kvæg
produktion på 16 årskøer, 20 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 trak
torer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

-82NYSUMVEJ 6, "SØNDERGAARD",
ROLD, 9510 ARDEN, tlf. 98561140.
LEIF MARINUS ANDERSEN,
gårdejer, født d. 12.-8.-1952, søn
af Johanne og Ernst Andersen,
gift d. 28.-6.-1986 med Hanne
Sørensen, hjemmehjælper, født d.
13.- 2.-1961, datter af Stinne og
Eigil Sørensen. Parret har datte
ren Heidi, født d. 9.-4.-1986.
L.M.A. er chauffør for Rostrup Mølle og er oldermand i Rold Bylaug. Han overtog
gården d. 1.-3.-1987 fra sin bedstemor, Helga Valborg Sørensen. Gården har været i
slægtens eje i omkring 100 år.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 8,2 ha., heraf 1 ha. eng. Jorden er delvis udlejet.
Stuehuset er opført i 1887 og restaureret flere gange, senest i 1971. Avlsbygningerne
består af ko- og svinestald fra 1913, lade fra samme år og dobbelt bilgarage fra 1960.
Gårdens besætning er på 1 pony og 3 moderfår af racen Texel. Der er 1 traktor, plan
silo, varm lufts tørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
NYSUMVEJ 12, ROLD, 9510 AR
DEN, tlf. 98-569079.
AKSEL ANDREASEN, landmand,
født d. 2.-5.-1926, søn af Johan
ne og Søren Andreasen, gift d.
14.-11.-1952 med Gunhild Ander
sen, medhjælpende hustru, født
d. 10.-2.-1933, datter af Oda og
Søren Andersen. Parret har bør
nene: Vivian, født d. 15.-12.-1953,
Søren Peter, født d. 30.-8.-1958.
G.A. har været på St. Restrup
Husmandsskole.
A.A. overtog gården d. 20.-2.-1978 fra Peter Højgaard.
Ejendomsskyld 1.380.000. Areal 34,5 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 8 ha. eng og
bakker.
Stuehuset er opført i 1931, og senest restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af ko
stald fra 1978, svinestald fra 1951, lade fra 1956 og maskinhus fra 1983, der er uden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 30 ungdyr og 11
slagtekalve af racen SDM, desuden produceres 150 slagtesvin årligt. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

NYSUMVEJ 13, "BAKKEGAARDEN", ROLD, 9510 ARDEN, tlf. 98-562179.
HENNING NIELSEN, gårdejer, født d. 23.-4.-1953, søn af Ella og Erik Nielsen, gift d.
9.-9.-1978 med Dorrit Lundquist Nielsen, hjemmesygeplejerske, født d. 21.-2.-1954,
datter af Marie og Henning Nielsen. Parret har børnene: Thomas, født d. 29.-3.-1975,
Tine, født d. 19.-4.-1979, Theresa, født d. 26.-1.-1987, og Thobias, født d. 9.-6.-1988.
H.N. er bankuddannet og har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården
d. 1.-8.-1981 fra sin far.
Areal 36 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 0,5 ha. plantage, 0,5 ha. mose og 4 ha. eng.
Derudover er der forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1913, restaureret og ombygget senest i 1986. Avlsbygningerne
består af kostalde fra 1973 og 1988, svinestald fra 1924, lade fra 1916, maskinhus fra
1984 og foderhus fra 1988, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
60 årskøer og 90 ungdyr af racen RDM, desuden er der 1 Fjordhest og 1 Oldenborger.
Der er 2 traktorer og automatisk kraftfodringsanlæg. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

-83NYSUMVEJ 15, ROLD, 9510 AR
DEN, tlf. 98-569166.
EIGIL SØRENSEN, gårdejer, født
d. 29.-3.-1932, søn af Helga Val
borg og Poul Sørensen, gift d. 8.11.-1960 med Stinne Nørgaard
Christensen, medhjælpende hustru,
født d. 19.-5.-1935, datter af
Inger Marie og Niels Peter Chri
stensen. Parret har børnene: Son
ja, født d. 1.-11.-1952, Hanne,
født d. 13.- 2.-1961, Poul, født
d. 29.-11.-1962, Gitte, født d.
19.-10.-1963, og Leif, født d. 25.-3.-1969. E.S. overtog gården d. 1.-11.-1960 fra Ha
rald Andersen. Gården blev bygget som statshusmandsbrug i 1927.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 5 ha., og der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1969/70. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1927, som om- og tilbygget i 1973, lade fra 1965, som er ombygget til
svinestald i 1973, maskinhus og foderhus i 1981, der er gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 35 ungdyr og 10 slagtekalve
af racen RDM, desuden er der 6 årssøer og der produceres ca. 125 slagtesvin årligt.
Der er 2 traktorer og kornlager. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NYVANGEN 11, ROSTRUP, 9510 ARDEN, tlf. 98-566057.
LEIF NIELSEN, gårdejer, født d. 15.-12.-1935, søn af Laura og Marius Nielsen, gift d.
27.-12.-1958 med Tove Larsen, hjemmehjælper, født d. 9.-10.-1935, datter af Anna og
Christian Larsen. Parret har børnene: Susanne, født d. 1.-8.-1959, Lars, født d.
1.-12.-1962, Stig, født d. 13.-11.-1966 og Niels Christian, født d. 2.-8.-1968.
L.N. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården foråret 1959 fra sin
svigerfar.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 7 ha., Der er lejet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1926, restaureret og tilbygget 1972. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1930, som er tilbygget i 1962, svinestald fra 1966, lade fra 1930
og foderhus fra 1976, der er indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion
på 40 årskøer og 40 ungdyr af racen Jersey, der er 2 årssøer, der produceres 40
slagtesvin, desuden er der 1 Oldenborger. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine og
der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehus. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
NØGELHØJVEJ 2, "NØGELHØJGAARD", STENSTRUP, 9510 AR
DEN.
PETER MØLLER, ERNST MØL
LER, TOVE MØLLER, HANNE
JENSEN og MAJA MUNCH, alle
børn af Marius Møller.
De 5 søskende overtog gården i
1980 fra deres far, som købte
den i 1926. Gården drives af
Peter Møller, som omtales under
Stenstrupvej 28.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 57 ha., heraf 6 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1916. Avlsbygningerne består af kostald, svinestald, lade og ma
skinhus, alle er ældre bygninger, samt en svinestald fra 1930. Der er 1 traktorer,
kornlager og varmlufts tørreri. Gården drives sammen med Stenstrupvej 28.

NØRREGÅRDSVEJ 10, "HANSMINDE", KIELSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-558312.
JENS LASSEN, gårdejer, født d. 21.-5.-1943, søn af Ingrid og Christian Lassen, gift d.
28.-10.-1966 med Tove Christensen, født d. 12.-2.-1947, datter af Nora og Sigfred

-MChristensen. Parret har børnene:
Jane, født d. 17.-1.-1971 og Dor
te, født d. 16.-8.-1974.
Jens Lassen er ansat ved MD
Food. Han har været på Malling
Landbrugskole. Han overtog går
den d. 1.-3.-1976 fra sin far,nu
værende ejer er 4. generation på
gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
24,5 ha., heraf 2 ha. eng. Der er
forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og re
staureret 1978/79. Avlsbygnin
gerne består af kostald fra 1928, svinestald fra 1978, lade fra 1912 og maskinhus fra
1950. Gårdens besætning er på 4 ammekøer og 4 slagtekalve af racen Charolais. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, halmfyr og.
anparter i vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

OPLEVVEJ 1, KIELSTRUP MARK,
9500 HOBRO, tlf. 98-558051.
IB OLESEN, husmand, født d.
9.-10.-1957, søn af Lilly og Knud
Olesen, bor sammen med Bodil
Baisgaard, sparekassefuldmægtig,
født d. 11.-8.-1959, datter af
Gudrun og Frederik Baisgaard.
Parret har sønnen: Kristian, født
d. 8.-2.-1990.
1.0. har været på Lundbæk Land
brugsskole 2 gange, han overtog
1. halvdel af gården i 1983 og
resten i 1989 fra sin far Knud, som byggede ejendommen i 1946/47, det var dengang
statshusmandsbrug. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 19,5 ha.
Stuehuset er opført i 1947 og tilbygget 1982. Avlsbygningerne består af svinestald fra
1947, som er ombygget 1988, svinestalde fra 1968 og 1970, maskinhus fra 1978, der er
2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der produceres ca.
800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, lagersilo, varm lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af
stuehuset. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

OPLEVVEJ 2, STUBBERUP, 9500
HOBRO, tlf. 98-558341.
JENS KOKHOLM LARSEN, hus
mand, født d. 2.-9.-1920, søn af
Marie og Cenius Larsen, gift i
februar 1942 med Dagny Peder
sen, medhjælpende hustru, født
d. 14.- 11.-1919, datter af Karo
line og Jens Pedersen.
J.K.L. overtog gården i novem
ber 1942 fra Frede Laursen.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 11
ha., heraf tilkøbt 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt lade, alle fra 1936 og maskinhus fra 1960. Gårdens besætning er på 4
ungkreaturer af blandet race og 1 årsso, der produceres 25 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og træfyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
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OPLEVVEJ 4, STUBBERUP, 9500
HOBRO, tlf. 98-558073.
KARL ERIK ANDERSEN, tømrer
mester, født d. 6.-10.-1948, søn
af Kirstine og Carlo Andersen,
gift d. 12.-12.-1970 med Inge
Rask, sygehjælper, født d. 24.-4.1949, datter af Marianne og
Charles Rask. Parret har børne
ne: Verna, født d. 7.-9.-1972 og
Vivi, født d. 8.-1.-1976.
K.E.A. driver tømrerforretning
fra ejendommen. Han overtog
gården i maj 1983 fra sin svigerfar, der byggede ejendommen som statshusmandsbrug i
1936. Ejendomsskyld 640.000. Areal 9,5 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret og ombygget 1972. Avlsbygningerne består
af ko- og svinestald fra 1936, som er ombygget til værksted i 1973, lade fra 1936.
Der er byggelift og træfyr. Der er 1 svend og 1 lærling ansat i tømrerfirmaet.
OPLEVVEJ 5, "OPLEVGAARD",
OPLEV, 9500 HOBRO, tlf. 98558027.
KIRSTINE SKALBORG HANSEN,
gårdejer, født d. 4.-8.-1920, søn
af Johanne og Aksel Stensgaard,
gift d. 12.-4.-1944 med Kristen
Skalborg Hansen, født d. 17.-5.1918, søn af Marie og Kristen
Hansen. Parret har børnene: Kr.
Uffe, født d. 1.-10.-1945 og Inge
Dorete, født d. 29.-3.-1948, død
1990.
K.S.H. døde i 1990. Han havde været på Næsgard Agerbrugsskole og har været med
lem af Byrådet, bl.a. som borgmester. Han overtog gården d. 10.-3.-1944 fra Marinus
Pedersen. Areal 33 ha.
Stuehuset er af ældre dato og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ældre
kostald, som blev tilbygget i 1958, ældre svinestald, som er tilbygget i 1953, lade som
er restaureret 1951, maskinhus fra 1970, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 34 årskøer, 50 ungdyr og 18 slagtekalve af racen
SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 450 stk. årligt. Der er 3 traktorer,
lagersilo og varm lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælp på gården, Poul Erik Andersen,
som har været ansat gennem 20 år.

OPLEVVEJ 6, STUBBERUP, 9500
HOBRO, tlf. 98-558164.
JENS GRAVESEN, gårdejer, født
d. 4.-3.-1907, søn af Inga Jensine
og Anton Gravesen, gift d. 29.11.-1936 med Maja Pedersen,
født d. 1.-4.-1911, datter af An
nette og Karl Pedersen. Parret
har sønnen: Karl Erik, født d.
16.-5.-1937.
M.P. døde i 1982.
J.G. har været i bestyrelsen for
Oue Husmandsforening. Han
overtog gården i 1936. Ejendomsskyld 750.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er
forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
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1970. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af korn og raps.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. 3.G. ejer og driver
også ejendommen Stubberupvej 8, den blev købt i 1972 fra Adolf Pedersen.

(DUEVEJ 2, REDSØ, 9500 HOBRO, tlf. 98-525405.
ERIK GRØNLUND, gårdejer, født d. 24.-3.-1958, søn af Lisbeth og Svend Grønlund,
gift d. 12.-9.-1987 med Bente Kuhr Bjerrum, sygeplejerske, født d. 10.-7.-1962, datter
af Ingeborg og Niels Bjerrum. Parret har datteren: Astrid, født d. 21.-2.-1989.
E.G. har været på Bygholm Landbrugsskole og er uddannet inseminør på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1989 fra sin far.
Areal 57,5 ha., heraf tilkøbt 24 ha. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret og tilbygget i 1972. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1931, som er restaureret 1974, hvor der også blev bygget ny ungdyr
stald, svinestald fra 1965 er ombygget til ko- og kalvestald i 1981, lade fra 1931 er
ombygget i 1978 og maskinhus fra 1974, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 65 årskøer og 75 ungdyr af racen Jersey. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der er 3 traktorer, roetankmaskine,
lagersilo, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehus.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, desuden er der 1 skoledreng til hjælp.
OUEVEJ 4, REDSØ, 9500 HOBRO,
tlf. 98-558197.
HANS MADSEN, gårdejer, født
d. 21.-1.-1928, søn af Marie og
Martin Madsen.
H.M. overtog gården d. 1.-4.-1963
fra Enevold Enevoldsen.
Ejenomsskyld 1.350.000. Areal
17,5 ha.
Stuehuset er opført i 1985. Avls
bygningerne består af kostald fra
1955, som er ombygget til svine
stald i 1978, hvor der også blev
bygget ny svinestald, og hvor laden er ændret til svinestald, maskinhus fra 1991, der
er 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der produceres
ca. 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps, der er 2 trakto
rer, plansilo og varm- og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
OUEVEJ 5, "HAMPAGERGAARD",
REDSØ, 9500 HOBRO, tlf. 98558057.
OSVALD GADE, gårdejer, født
d. 30.-4.-1936, søn af Dusine og
Jakob Gade, gift d. 29.-10.-1960
med Birtha Ulbjerg Jensen, med
hjælpende hustru, født d. 13.-7.1942, datter af Margrethe og
Jens Chr. Jensen. Parret har tvil
lingerne: Jan og Marrit, født d.
12.-9.-1962.
O.G. overtog gården d. 1.-8.1963 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 36 ha., heraf 4 ha. skov. Der er lejet 9,5 ha.
Stuehuset er opført i 1863 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1914 som er ombygget i 1968, svinestald fra 1914 er ændret til ungdyrstald i 1968,
lade fra 1902 og maskinhus fra 1976, der er gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 32 årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktio-
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Der er 1 skoledreng til hjælp og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

OUEVEJ 9, "VESTERVANG, RED
SØ, 9500 HOBRO, tlf. 98-558055.
BENT BECH MADSEN, gårdejer,
født d. 6.-4.-1967, søn af Lillian
Krestine Bech og Søren Andersen
Madsen, bor sammen med Bodil
Balle, elev, født d. 22.-2.-1971,
datter af Elna og Egild Balle.
B.B.M. er slagteriarbejder. Han
har taget EFG i jordbrug og har
været på Lundbæk Landbrugssko
le. Han overtog gården d. 1.-5.-1991
fra Jytte og Peter Brigendahl.

Areal 32,5 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af 2 svinestalde fra 1964 og 1 fra 1977, lade fra 1964, maskinhus fra 1991 og der er gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der produceres ca. 2.000 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, plansilo og
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives
sammen med Smorupvej 50, Nørager kommune.
OUEVEJ 11, "REDSØGAARD",
REDSØ, 9500 HOBRO, tlf. 98558119.
PETER MØLGAARD, gårdejer,
født d. 29.-1.-1965, søn af Anne
Margrethe og Svend Mølgaard,
gift d. 21.-10.-1989 med Helle
Jensen, sygeplejerske, født d.
22.-7.-1966, datter af Bodil og
Villy Jensen. Parret har datte
ren: Stine, født d. 5.-3.-1991.
P.M. har været på Lundbæk og
Bygholm landbrugsskoler. Han
overtog gården d. 1.-8.-1990 fra Kristian Pedersen.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 56,5 ha., heraf 6,5 ha. bakker og mose.
Stuehuset er opført i 1902 og restaureret 1977. Avlsbygningerne består af svinestalde
fra 1936, 1954 og 1959, alle er renoveret i 1990, lade fra 1880, maskinhuse fra 1955
og 1977, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer, der
sælges ca. 4.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo og varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

OUEVEJ 13, "LANGHØJGAARD",
REDSØ, 9500 HOBRO, tlf. 98558118.
OVE MADSEN, gårdejer, født d.
29.-9.-1935, søn af Mareie og
Martin Madsen, gift f. 29.-7.-1961
med Lis Andersen, medhjælpende
hustru, født d. 17.-8.-1937, dat
ter af Anna og Jakob Andersen.
Parret har børnene: Kirsten, født
d. 25.-7.-1962 og Bente, født d.
5.-6.-1965.
L.A. er medlem af Menighedsrådet.
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O.M. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han er i regnskabsudvalget for Hobro Land
boforening. Han overtog gården i august 1961 fra sine forældre, nuværende ejer er 4.
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 30 ha., heraf 0,5 ha. med juletræer.
Stuehuset er opført i 1907 og senest restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1910, som er ombygget til svinestald i 1978, der er 1 svinestald, som er
ombygget i 1966, nyere svinestalde fra 1974 og 1978, ældre lade og maskinhus fra
1982, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 85 årssøer, der pro
duceres ca. 1.800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo, gastæt silo og kold lufts tørreri, der er 1 skole
dreng til hjælp.
OUEVEJ 14, "GRØNDALSGAARD",
"GRØNDAL, 9500 HOBRO, tlf.
98-558026.
JØRGEN KJELDSEN, gårdejer,
født d. 20.-12.-1949, søn af Elisa
beth og Villiam Kjeldsen, gift d.
29.-12.-1987 med Charlotte Liitkemeyer, sygeplejerske, født d.
17.-11.-1963, datter af Ebba og
Jørgen Liitkemeyer. Parret har
børnene: Jesper, født d. 22.-9.1988 og Karoline, født d. 21.11.-1990.
J.K. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han har været i bestyrelsen for Jerseyfor
eningen og kredsrepræsentant i MD Food. Han overtog gården d. 1.-5.-1975 fra sin
far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i familiens eje i 1871.
Ejendomsskyld 3.850.000. Areal 133,3 ha., heraf tilkøbt 72 ha., der er er 5,5 ha. skov,
1,5 ha. eng og 7 ha. bakker til afgræsning. Der er forpagtet 4,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1951 og restaureret flere gange, senest 1988/89. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1979, som er tilbygget i 1983, ungdyrstald fra 1986, lade fra
1900, maskinhus fra 1977 og foderhus fra 1987, der er gylletank og indendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 120 årskøer, 140 ungdyr og 60 slagtekalve af
racen Jersey, deuden er der 8 ammekøer af racen Blonde d'Aquitaine, det er en avls
besætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er frøgræs, raps, ærter, hvede, rug,
juletræer og pyntegrønt. Der er 3 traktorer, 1 gummiged, 1 bobeat, 1 roetankmaskine,
1 gyllevogn med slange udlægning, 2x8 malkestalde med aftager, automatisk kraft
fodringsanlæg, plansilo, varm og kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Der er 1 fodermester på gården og der er medhjælp om
sommeren.

OUEVEJ 17, GRØNDAL, 9500
HOBRO, tlf. 98-558413.
KURT SØRENSEN, gårdejer,
født d. 2.-8.-1956, søn af Hilda
og Marius Sørensen, gift d.
20.-6.- 1981 med Anita Haugaard
Christophersen, assistent, født d.
14.- 12.-1959, datter af Rita og
Børge Haugaard Christophersen.
Parret har børnene: Henning,
født d. 20.-6.-1980 og Mette,
født d. 16.-4.-1983.
K.S. overtog gården d. 1.-5.1979 fra sin far Marius Sørensen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 17,2 ha., heraf 1 ha. skov med juletræer.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret 1979/80. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1870 som er tilbygget flere gange og ombygget til svinestald i 1975, svinestald fra
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på ca. 2.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og hør.
Der er 1 traktor og gastætsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

OUEVEJ 18, "SKOVSMINDE", HOUTVED, 9500 HOBRO, tlf. 98-658219.
CARSTEN GODTFRED NØRGAARD, gårdejer, født d. 9.-12.-1962, søn af Elly og Hol
ger Nørgaard, gift d. 25.-5.-1985 med Lis Rosengren Andersen, sygehjælper, født d.
30.-4.-1962, datter af Ellen Margrethe og Børge Rosengren Andersen. Parret har bør
nene: Hans Alexander, født d. 30.-8.-1984 og Lusie, født d. 1.-11.-1985.
C.G.N. er maskinfører. Han har været på Try Landbrugsskole. Han overtog gården d.
15.-4.-1989 fra Frank Skov.
Ejendomsksyld 1.020.000. Areal 9,8 ha., heraf 0,5 ha. plantage. Der er lejet 1 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret 1989. Avlsbygningerne består af svinestalde
fra 1928 og 1980, lade fra 1928, der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 400 stk. årligt. Desuden er der 3 ammekøer, 1 ungdyr og 3 slagtekalve
af blandet race. Der er 2 traktorer, lagersilo, kold lufts tørreri, halmfyr og vindmølleanparter. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

OUEVEJ 22, "SØLDALSGAARD",
HOUTVED, 9500 HOBRO, tlf.
98- 558121.
JENS SKOV, gårdejer, født d.
7.-5.-1942, søn af Lis og Anders
Skov, gift d. 12.-7.-1980 med
Anni Thorhauge, medhjælpende
hustru, født d. 31.-10.-1956, dat
ter af Krista og Christian Thor
hauge. Parret har børnene: Flem
ming, født d. 29.-1.-1975, Susan
ne, født d. 19.-12.-1976 og Anders, født d. 28.-12.-1980.
J.S. har været på Kalø Landbrugsskole. Han er i repræsentantskabet for MD Food.
Han overtog gården d. 1.-5.-1971 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på
gården. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført i 1857 og restaureret 1989. Avlsbygningerne består af kostald fra
1960, ungdyrstald fra 1976, foderhus fra 1974, maskinhus fra 1987, der er gylletank og
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 50 ungdyr og
20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, lagersilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
OUEVEJ 29, "DAMSGAARD",
OUE MARK, 9500 HOBRO, tlf.
98- 558283.
VILLY IBSEN, gårdejer, født d.
4.-11.-1921, søn af Marie og Jo
han Ibsen, gift d. 26.-2.-1960
med Anne Margrethe Jørgensen,
født d. 23.-9.-1928, datter af
Tora og Jørgen Jørgensen. Par
ret har børnene: Anette, født d.
15.- 11.-1961 og Lene, født d.
15.-7.- 1962.
V.I. har været på Borris Land
brugsskole. Han overtog gården i april 1955 fra Marius Møller Pedersen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 25 ha.
Stuehuset er opført i 1890, restaureret og tilbygget i 1962, avlsbygningerne består af
ko- og svinestald, som er ombygget i 1965, ko- og svinestald fra 1967, maskinhus og
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lade fra 1983 og foderhus fra 1981. Gården drives udelukkende med en planteprodukti
on bestående af korn, raps og ærter. Der er er 2 traktorer, plansilo og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

OUEVEJ 37, "ØSTERGAARD",
LL. OLIE, 9500 HOBRO, tlf.
98-558264.
ARNE GRØN, gårdejer, født d.
29.-11.-1928, søn af Hansine og
Jens Grøn, gift d. 10.-12.-1960
med Eva Bente Jensen, hjemme
hjælper, født d. 4.-11.-1938, dat
ter af Margrethe og Peder Jen
sen. Parret har børnene: Bjarne,
født d. 20.-5,.1962, Bodil, født d.
16.-5.-1966 og Gitte, født d.
11.-11.-1967. A.G. overtog gården d. 1.-11.-1960 fra Jens Steffensen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 7,3 ha.
Stuehuset er opført i 1922, til- og ombygget i 1985. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestalde fra 1922 og 1969, lade fra 1922, foderhus fra 1978 og maskinhus fra 1984.
Gården drives med en kvægproduktion på 7 årskøer, 3 ungdyr og 4 slagtekalve af blan
det race, desuden er der 6 årssøer og der sælges 100 slagtesvin årligt. Der er 2 trak
torer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
PRÆSTEGÅRDSVEJ 2, OUE,
9500 HOBRO, tlf. 98-558031.
VILLY SØRENSEN, gårdejer,
født d. 29.-7.-1926, søn af Edith
og Otto Sørensen, gift d. 26.-9.1953 med Anny Kjærsgaard Ro
senberg, medhjælpende hustru,
født d. 2.-11.-1934, datter af
Karen og Ejner Rosenberg.
V.S. overtog gården d. 11.-6.-1953
fra Jens Chr. Jensen.
Ejendomsskyld 610.000. Areal
6,5 ha
Stuehuset er opført i 1922, restaureret og ombygget i 1985. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald samt lade, begge fra 1922 og maskinhus fra 1982. Gårdens besætning
er på 2 ungdyr og 6 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn og raps. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. V.S.
ejer og driver også Nr. Redsøvej 10.
PRÆSTEGÅRDSVEJ 3, "OUE NYGAARD", OUE, 9500 HOBRO, tlf. 98-558245.
BIRGER HANSEN KJELDSEN, gårdejer, født d. 10.-5.-1962, søn af Aase og Karl Kjeld
sen, bor sammen med Lisbeth Munkholm, afdelingsleder, født d. 24.-11.-1967, datter
af Pouline og Tage Munkholm.
B.H.K. har været på Try og Asmildkloster Landbrugsskoler. Han overtog gården d.
1.-3.-1991 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er opført i 1967, restaureret og tilbygget i 1978. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald samt lade fra 1961, garage fra 1955, maskinhus fra 1977 og foderhus
fra 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagte
kalve af racen SDM, desuden er der 2 årssøer og der produceres ca. 40 slagtesvin. Der
er 2 traktorer og lagersilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
PRÆSTEGÅRDSVEJ 6, "STUBBERUPGAARD", OUE, 9500 HOBRO, tlf. 98-558151.
EGON JENSEN, gårdejer, søn af Dagmar og Holger Jensen, gift med Jette Bjørnsgaard Slipsager, medhjælpende hustru, datter af Tove og Børge Slipsager. Parret har
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Egon Jensen overtog gården janu
ar 1970 fra sin far, nuværende
ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal
71 ha., heraf tilkøbt 40 ha., der
er 1 ha. eng. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne består af kostald fra 1973, fo
derhus fra samme år, lade fra
1979, maskinhuse fra 1976 og
1989, der er 2 gylletanke og
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer, 80 ungdyr og
25 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der ca. 40 slagtesvin årligt og der
er 4 heste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hve
de og kartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, roetankmaskine, plansilo, varm
lufts tørreri og halmfyr. Der er 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

REDSØVEJ 1, "HØJGAARD",
ØSTER DOENSE, 9500 HOBRO,
tlf. 98-554521.
JENS OLE ANDERSEN, gårdejer,
født d. 12.-12.-1964, søn af In
ger Marie og Ingvard Andersen,
gift d. 1.-12.-1990 med Lisbeth
Bossow, specialarbejder, født d.
13.-12.-1968, datter af Marie og
Niels Bossow Jensen.
J.O.A. har været på Kalø og
Bygholm Landbrugsskoler. Han
overtog gården d. 28.-3.-1990 fra Niels Overgaard.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 26,5 ha.
Stuehuset er opført i 1897, restaureret og tilbygget ca. 1976, derefter løbende ved
ligeholdt. Avlsbygningerne består af kostald fra 1827 og tilbygget flere gange, senest i
1973, svinestalde fra 1973 og 1977 er begge ombygget 1990, lader fra 1827 og 1962 og
maskinhus fra 1986, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 140
årssøer, der sælges smågrise, desuden er der 10 årskøer og 15 ungdyr af racen SDM.
Der er 1 traktor, lagersilo, varm og kold lufts tørreri, og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

REDSØVEJ 3, "HØJVANG",ØSTER
DOENSE, 9500 HOBRO, tlf. 98554040.
KRISTIAN ANDERSEN, gårdjer,
født d. 13.-11.-1924, søn af Jane
og Ingvard Andersen, gift d. 13.12.-1952 med Sigrid Andersen,
medhjælpende hustru, født d.
16.- 7.-1929, datter af Marie og
Johannes Andersen. Parret har
sønnen: John, født d. 5.-11.-1959.
K.A. overtog gården d. 1.-12.1952 fra Valdemar Rasmussen.
Gården blev bygget som statshusmandsbrug i 1937. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 14
ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1937, restaureret og tilbygget i 1970. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald samt lade, alle fra 1937, kyllingehus fra 1965 og maskinhus fra 1977.
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Gården drives med en kvægproduktion på 30 ungdyr og 3 slagtekalve af racen SDM,
desuden er der 4 årssøer og der produceres ca. 80 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
REDSØVEJ 4, ØSTER DOENSE,
9500 HOBRO, tlf. 98-554270.
NIELS BACH ANDERSEN, gård
ejer, født d. 30.-10.-1928, søn af
Anine og Karl Marinus Andersen,
gift d. 16.-11.-1952 med Hilda
Marie Andreasen, medhjælpende
hustru, født d. 3.-9.-1929, datter
af Dagny og Jens Andreasen. Par
ret har børnene: Jens Karl, født
d. 15.-5.-1954, Hans Jørgen, født
d. 14.-10.-1955, Bent Ole, født d.
3.-2.-1960, Ingrid Irene, født d.
27.-6.-1963, Svend Holger, født d. 20.-3.-1968 og Kjeld, født d. 17.-5.-1972.
N.B.A. har været i bestyrelsen for Vebbestrup Husmandsforening. Han overtog gården
d. 18.-10.-1952 fra Kristian Nielsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 9 ha.
Stuehuset er opført i 1967 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1961, som er tilbygget i 1974, samme år blev der bygget svinestald, maskinhus fra
1977. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 12 årskøer, 12
ungyr og 6 slagtekalve af racen SDM. Desuden er der en svineproduktion på 12 års
søer, der produceres ca. 240 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer.

REDSØVEJ 5, "REDSØ HEDEGAARD", REDSØ, 9500 HOBRO,
tlf. 98-525912.
JØRGEN NØRGAARD, gårdejer,
født d. 26.-8.-1964, søn af Ellen
og Hans Nørgaard, gift d. 20.-6.1987 med jette Birgitte Nielsen,
medhjælpende hustru, født d.
18.- 6.-1965, datter af Erna og
Herluf Nielsen. Parret har bør
nene: Chris, født d. 29.-11.-1986
og tvillingerne Louise og Mark,
født d. 17.- 11.-1989.
J.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-9.-1989 fra sin
far. Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 37 ha., heraf 3,5 ha. plantage og 1,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret 1969. Avlsbygningerne består af kostald fra
1931, som er tilbygget i 1964, kyllingehuse fra 1974, 1978 og 1991, korntørreri fra
1970, lader fra 1931 og 1972, maskinhus fra 1972, halmhus fra 1982 er tilbygget i
1991. Gården drives med en slagtekyllinge produktion på 390.000. årligt, det nye kyl
lingehus vil forøge produktionen med 286.000 stk. pr. år. Planteproduktionens salgsaf
grøder er byg og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummiged, 1 grubber,
plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
REDSØVEJ 9, "HJORTMOSEGAARD", REDSØ, 9500 HOBRO, tlf. 98-524553.
JENS BAK KRISTENSEN, gårdejer, født d. 5.-10.-1952, søn af Anine Marie og Henry
Kristensen, gift d. 17.-11.-1979 med Birthe Kristensen, specialarbejder, født d.
27.-8.-1956, datter af Bodil og Karl Anton Kristensen.
J.B.K. arbejder på Dano-Gibs. Han har været på Lægaard Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-1.-1979 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i
slægtens eje ca. 1876.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 19,2 ha., heraf 2 ha. mose.

"Hjortmosegaard"s stuehus er op
ført i 1925 og restaureret i
1984/85. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1953 og ombygget
til svinestald i 1979, lade fra
1964 og maskinhus fra 1984. Går
den drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af korn,
raps og ærter. Der er 2 trakto
rer, plansilo, varm lufts tørreri
og halmfyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

RINDDALSVEJ 1, OUE MARK, 9500 HOBRO, tlf. 98-558338.
KAJ ANDERSEN, landmand, født d. 19.-3.-1940, søn af Anna Luice og Niels Andersen,
gift d. 3.-8.-1968 med Poula Jensen, medhjælpende hustru, født d. 13.-10.-1944, datter
af Olga og Jakob Jensen. Parret har børnene: Per, født d. 8.-1.-1969, Janni, født d.
18.-3.-1975 og Helle, født d. 22.-4.-1985.
K.A. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 5.-1.-1973 fra
Thorvald Andersen, gården blev bygget som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 8,8 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald og lade, begge fra 1928, maskinhuse fra 1928 og 1990. Gården drives med
en kvægproduktion på 9 årskøer, 10 ungdyr og 5 slagtekalve af racen SDM. Der er 2
traktorer, lagersilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
ROLD BAVNEHØJVEJ 1, TORUPHEDE, 9510 ARDEN, tlf. 98561943.
ERIK STAUN JENSEN, postbud,
født d. 18.-7.-1954, søn af Marie
og Hermann Jensen, gift d.
5.-5.-1984 med Randi Borup Jen
sen, pædagog-medhjælper, født
d. 12.-12.-1956, datter af Tove
og Knud Borup Jensen. Parret
har børnene: Majbrit, født d.
17.-5.-1978 og Peter, født d.
30.-1.-1980. E.S.J. overtog gården d. 1.-12.-1985 fra Jens Jespersen.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 11,5 ha., der er lejet 1,5 ha.
Stuehuset er opført ca. 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1946, lade fra 1954 og maskinhus fra 1940. Gårdens besætning er på 20 slagte
kalve af blandet race, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og korn. Der er 1 traktor, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

ROLD BAVNEHØJVEJ 5, "TORUPHEDEGAARD", TORUPHEDEGAARD, 9510 ARDEN, tlf. 98561261.
PER PINSTRUP OG ELSE VESTERGAARD, gårdejere.
P.P. er født d. 9.-1.-1931, søn af
Rigmor og Sven Pinstrup, gift d.
4.-8.-1962 med E.V., født d. 26.7.-1941, datter af Anne og Svend
Vestergaard. Parret har børnene:
Sven Erik, født d. 1.-5.-1963,
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Lars, født d. 12.-3.-1965, Jens Ole, født d. 5.-4.-1971 og Jesper, født d. 8.-7.-1984.
P.P. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-2.-1966 fra
Mandrup Rasmussen. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført ca. 1920 og løbende restaureret. Udbygningerne brændte i 1987 og
blev delvis genopbygget 1988, der er lade fra 1974, maskinhuse fra 1978 og 1988. Går
den drives udelukkende med en planteproduktion bestående af raps, ærter, maltbyg og
brødhvede. Der er 2 traktorer, plansilo, varm lufts tørrri og halmfyr. Maskinstation
bruges til høst.
ROLD BAVNEHØJVEJ 6, "STALD
BAVNEHØJ", ROLD, 9510 ARDEN,
tlf. 98-561518.
JOHN JENSEN, varmemesterassi
stent, født d. 18.-6.-1965, søn af
Jytte og Ib Jensen, bor sammen
med Helle Kristensen, pædagog
medhjælper, født d. 5.-1.-1964,
datter af Lis og Børge Kristen
sen.
J.J. arbejder på Arden Fjernvar
meværk. Han overtog gården i
september 1986 fra Marie og Villy Henningsen. Ejendomsskyld 480.000. Areal 7,2 ha.,
heraf 1 ha. eng. Der er udlejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret i 1987/88. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald, som er ombygget til hestestald i 1987. Gårdens besætning er på 7 trav
heste, det er både brugs- og avlsheste, desuden er der 2 moderfår. Der er 1 traktor
og brændefyr.

ROLDVEJ 1, "ABILDGAARD", ROLD, 9510 ARDEN.
ANDERS NIELSEN, gårdejer, omtales under Hobrovej 4.
A.N. overtog gården d. 1.-1.-1988 fra Harkon Hansen.
Ejendomsskyld 1.260.000. Areal 45,5 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1920 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1920, svinestald og lade fra samme år, samt maskinhus fra 1980. Gården drives
sammen med Hobrovej 4.

ROLDVEJ 6, "NY ABILDGAARD", ROLD, 9510 ARDEN, tlf. 98-561785.
NIELS BISGAARD, vognmand, født d. 12.-3.-1937, søn af Dagny og Henry Bisgaard,
gift d. 13.-4.-1968 med Inge Lise Andersen, fuldmægtig, født d. 3.-4.-1944, datter af
Mariane og Marius Andersen. Parret har børnene: Flemming, født d. 11.-12.-1965, Car
sten, født d. 13.-12.-1970 og Mette, født d. 26.-1.-1984.
N.B. driver vognmandsforretning fra ejendommen. Han overtog gården i 1987 fra sin
mor, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 13 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af ko- og svi
nestald samt lade fra 1912 og maskinhus fra 1965. Der er 2 traktorer og træfyr.
ROLDVEJ 8, "LYKKEBO", ROLD,
9510 ARDEN, tlf. 98-561434.
LAURITS SØGAARD, husmand,
født d. 20.-5.-1919, søn af Laura
Villadsen, gift d. 15.-4.-1950
med Else Sørensen, medhjælpen
de hustru, født d. 24.-8.-1927,
datter af Marie og Kresten Sø
rensen.
L.S. overtog gården d. 30.-9.1954 fra Edvard Lykkebo Peder
sen.

Ejendomsskyld 550.000. Areal 9,1 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1904, som er tilbygget i 1963 og ændret til svinestald i 1970, lade fra
1904 og maskinhus fra 1968. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 trak
tor, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ROSTRUP BYVEJ 17, "FAARUPGAARDEN", ROSTRUP, 9510 ARDEN, tlf.
98-520374.
HANS NØRGAARD, gårdejer, født d.
1.-7.-1936, søn af Johanne og Arne Nør
gaard, gift d. 20.-5.-1961 med Ellen Sø
rensen, medhjælpende hustru født d.
29.- 12.-1941, datter af Erna og Jens
Charles Sørensen. Parret har børnene:
Helle, født d. 2.-3.-1962 og Jørgen, født
d. 26.-8.-1964.
H.N. har været på Vinding Husmands
skole. Han overtog gården d. 1.-12.1983 fra Niels Jensen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 80 ha., heraf 13 ha. skov og græs.
Stuehuset er opført i 1919, restaureret og ombygget 1987. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1964, som er ændret til svinestald, svinestalde fra 1912, 1971, 1973, 1976
og 1978, laden er fra 1900 og maskinhus fra 1983 er ombygget til kornlade med tørre
ri. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg, raps og
ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Gården drives
uden fremmed arbejdskraft.

ROSTRUP BYVEJ 44, "KRISTIANSHØJ", ROSTRUP, 9510 AR
DEN, tlf. 98-566235.
ORLA KJÆR SKOV NIELSEN,
gårdejer, født d. 26.-4.-1948, søn
af Rosa og Verner Skov Nielsen,
gift d. 2.-5.-1971 med Inger Ma
rie Sørensen, medhjlpende hustru,
født d. 24.-9.-1951, datter af El
ly og Anton Sørensen. Parret har
børnene: Anni, født d. 6.-12.-1973
og Jørgen, født d. 10.-3.-1977.
O.K.S.N. er entreprenør formand. Han overtog gården d. 25.-9.-1970 fra sin bedstefar
Hans Ertmann Nielsen, gården har været i slægtens eje siden 1850, den blev udflyttet
i 1910 til sin nuværende beliggenhed.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 1 ha. Der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1910, re
staureret og tilbygge i 1979.
Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1910, lade fra
1920 er tilbygget i 1945 og ma
skinhus fra 1976. Gården drives
udelukkende med en planteproduk
tion bestående af korn, ærter,
raps, frøgræs og læggekartofler.
Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 rendegraver og halmfyr.
Gården drives sammen med Stubberupvej 2.
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ROSTRUPVE3 1, "ØRNH03GAARD", MANSTRUP, 9500 HO
BRO, tlf. 98-566132.
3ENS ERIK MADSEN, gårdejer,
født d. 23.-1.-1959, søn af Ketty
og Peter Madsen, gift d. 12.-8.1989 med Inge Sørensen, husmor,
født d. 31.-3.-1954, datter af
Metha og Albert Sørensen. Par
ret har børnene: Sanne, født d.
18.-11.-1974, Per, født d. 31.8.-1985 og Kim, født d. 8.-4.1989.
3.E.M. arbejder på maskinfabrik som kleinsmed. Han overtog gården d. 1.-6.-1985 fra
3ens Olsen. Ejendomsskyld 680.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført i 1941 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1932, som er ændret til svin i 1987, lade og maskinhus, begge fra 1932.
Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, alle smågrisene sælges. Plante
produktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor, kornlager og varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ROSTRUPVE3 2, "BAKKEGAARD", STENSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-566318.
BENNY BAK, gårdejer, født d. 10.-10.-1957, søn af Asta og Erik Bak, gift d. 6.-7.1985 med Birgitte Søe 3ensen, advokatsekretær, født d. 11.-2.-1959, datter af Mar
grethe og Hardy Søe 3ensen. Parret har børnene: Louise, født d. 2.-6.-1983 og Peter,
født d. 4.-5.-1988.
B.B. er laborant ved Dansk Salt. Han overtog gården 1.-4.-1983 fra Verner Bertelsen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 21,4 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i tiden 1983-1990. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald og lade, begge fra 1904 og ældre maskinhus. Gården drives udeluk
kende med en planteproduktion bestående af raps, ærter, frøgræs og korn. Der er 2
traktorer, andel i mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Gården drives
uden fremmed arbejdskraft.
ROSTRUPVE3 3, "ØRNH03GAARD", MONSTRUP, 9500 HO
BRO, tlf. 98-566136.
BENT PEDERSEN, gårdjer, født
d. 3.-1.-1942, søn af Marie og
Karl Pedersen, gift d. 10.-8.1968 med Edith Andersen, lærer,
født d. 26.-3.-1946, datter af
Lydia og Svend Aage Andersen.
Parret har børnene: Steen, født
d. 2.-11.-1970 og René, født d.
30.-10.-1974.
B.P. overtog gården d. 12.-2.-1978 fra Kristian Dalum 3ensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 34 ha., der er forpagtet 29 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1967, som er ombygget i 1979, værksted og garage fra 1987, lade fra 1957 er om
bygget til ungdyrstald i 1989, foderhuse fra 1987 og 1989, der er gylletank og inden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer, 70 ungdyr og 35
slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og der anverndes stald
varme til opvarmning af stuehuset. Der er 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet. Gården drives sammen med "Møllebakkegaard", Monstrupvej 7.

ROSTRUPVE3 4, STENSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-566238.
HANS 3ACOB HANSEN, gårdejer, født d. 8.-5.-1951, søn af Herdis og Thomas Hansen.
H.3.H. har datteren Anja, født d. 24.-1.-1979.

-37-

H.J.H. kører tankbil. Han overtog gården d. 15.-1.-1984 fra Henning Blicher Jensen.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er af ældre dato og restaureret flere gange, senest i 1978. Avlsbygningerne
består af ældre kostald, som er ombygget flere gange, senest 1963, desuden er der en
ældre lade og maskinhus, samt gylletank. Gården drives udelukkende med en plante
produktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, sprink
lervandingsanlæg og desuden er der biavl på gården.

ROSTRUPVEJ 6, STENSTRUP,
9500 HOBRO, tlf. 98-566074.
TAGE BALLE, gårdejer, født d.
18.-5.-1936, søn af Maren og Lau
rits Balle, gift d. 18.-11.-1961
med Linda Jensen, født d. 5.-1.1941, datter af Esther og Ejner
Jensen. Parret har børnene: Pre
ben, født d. 16.-10.-1963 og Hen
rik, født d. 20.-2.-1967.
T.B. er specialarbejder. Han har
været på Malling Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 1.6.-1965 fra sin far.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 13,1 ha. Jorden er delvis udlejet.
Stuehuset er opført ca. 1918 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af ældre
kostald, svinestald fra 1974 og lade fra 1918. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn og raps. Der er 1 traktor, lagersilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
ROSTRUPVEJ 7, "ØSTERDAL",
MONSTRUP, 9500 HOBRO, tlf.
98-566199.
KAJ BECH HANSEN, gårdejer,
født d. 31.-3.-1952, søn af Ella
og Kristian Hansen, gift d. 27.3.-1975 med Eva Bach Kristen
sen, medhjælpende hustru, født
d. 15.- 6-1954, datter af Anne
Marie og Henry Kristensen. Par
ret har børnene: Bo, født d. 17.1.-1975, Anja, født d. 5.-5.-1978
og Dina, født d. 7.-4.-1983.
K.B.H. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han er i kredsbestyrelsen for D.C. slag
teriet og medlem af svineproduktionsudvalget i Hobro. Han overtog gården d. 17.-11.1977 fra Harry Nielsen.
Ejendomsskyld 1.260.000. Areal 12 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1930, 1974 og 1978, lade fra 1930, maskinhus fra 1970 og garage og værksted
fra 1967, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der
produceres ca. 1.400 slagtesvin årligt og resten sælges som torvegrise. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold
lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er 1 deltids
medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives sammen
med Rostrupvej 9.
ROSTRUPVEJ 8, "BRÆNDMOSEGAARD", STENSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-566114.
OSKAR ANDERSEN, gårdejer, født d. 18.-6.-1916, søn af Krestine Marie og Laust
Andersen.
O.A. overtog gården i 1952 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 33 ha., heraf 1,5 ha. fredet mark ved den gamle
Tinghøj.
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Stuehuset er opført ca. 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1957, lade fra 1925 er tilbygget i 1930 og maskinhus fra 1890 er senere
tilbyget. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af korn og
raps. Der er 1 traktor, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

ROSTRUPVEJ 9, "NYGAARD", MONSTRUP, 9500 HOBRO.
KAJ BECH HANSEN, gårdejer, omtales under Rostrupvej 7.
K.B.H. overtog gården d. 17.-11.-1987 fra Anna Skals Andersen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 16 ha., heraf 1,5 ha. skov og 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1920 og løbende restaureret, det er udlejet. Avlsbygningerne be
står af ko- og svinestald og lade, begge fra 1920. Gården drives sammen med Ro
strupvej 7.

ROSTRUPVEJ 10, "HEDEBO", MOUSTRUP, 9500 HOBRO.
SVEND DALSGAARD BAK, gårdejer, omtales under Rostrupvej 25.
S.D.B. overtog gården oktober 1990 fra Georg Christensen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 10 ha.
Gården besætning er på 2 årssøer, og der produceres ca. 40 slagtesvin årligt. Gården
drives sammen med Rostrupvej 25.
ROSTRUPVEJ 12, "TINGHØJGAARD", STENSTRUP, 9500 HO
BRO, tlf. 98-566146.
ERIK SJÆLLAND ANDERSEN,
gårdejer, født d. 8.-12.-1953, søn
af Grethe og Viggo Andersen,
gift d. 6.-5.-1978 med Mona Kra
gelund, sygehjælper, født d. 9.2.-1955, datter af Gunhild og
Henry Kragelund. Parret har bør
nene: Sanne Birgitte, født d. 28.11.-1978, Iben, født d. ll.-ll.1980 og Christian, født d. 16.-8.- 1989.
E.S.A. arbejder som smed, han er uddannet traktormekaniker. Han overtog gården au
gust 1975 fra sin far, nuværede ejer er 3. generation på gården, som blev bygget af
bedstefaren. Ejendomsskyld 930.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført i 1970. Avlsbygningerne består af hestestald og vognport fra 1900,
der nu anvendes som halmlade, korntørreri, lade fra 1900 og maskinhus fra 1986. Går
den drives udelukkende med en planteproduktion bestående af korn, raps, ærter og
frøgræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr.
Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

ROSTRUPVEJ 14, MONSTRUP,
9500 HOBRO, tlf. 98-566138.
AGNES MONRAD, sygehjælper,
født d. 22.-11.-1934, datter af
Else og Emil Nymann.
A.M. har børnene: Hanne, født
d. 12.-8.-1955, Keld, født d. 18.3.-1957 og Michael, født d.
9.-9.-1967.
A.M. overtog gården januar 1972
fra sine forældre, nuværende
ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 630.000. Areal
21,5 ha., heraf 8 ha. tilplantet med juletræer. 13 ha. agerjord er udlejet.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret 1979. Avlsbygningerne består af ældre koog svinestald og lade fra 1920. Planteproduktionens salgsafgrøde er juletræer.
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ROSTRUPVEJ 15, "VAMMENSMINDE", MONSTRUP, 9500 HO
BRO, tlf. 98-566060.
SOLVEIG FRANDSEN, gårdejer,
født d. 29.-4.-1958, datter af
Herma og Svend Andersen, gift
d. 12.-5.-1983 med Birger Wurtz
Frandsen, inseminør, født d. 24.3.-1949, søn af Bodil og Esbern
Frandsen. Parret har børnene:
Mette, født d. 10.-10.-1978, Ro
bin, født d. 9.-7.-1979, Peter,
født d. 4.-5.-1984 og Stine, født d. 18.-6.-1990.
B.W.F. har været på Bygholm Landbrugsskole og på Landbohøjskolen, han er uddannet
kvæginseminør. S.F. overtog gården d. 1.-4.-1983 fra sin far.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 11,7 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og tilbygget i 1990. Avlsbygningerne består af kostald fra
1960, lade fra 1985 og maskinhus fra 1965, der er gylletank og inden- og udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer og 23 ungdyr af racen
SDM. Der er 2 traktorer, minidoser og der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ROSTRUPVEJ 17, "LANGMOSEGAARD", MONSTRUP, 9500 HO
BRO, tlf. 98-566091.
INGRID OLESEN, gårdejer, født
d. 27.-3.-1944, søn af Alma og
Kresten Olesen.
1.0. overtog gården d. 1.-6.-1984
fra sin far, nuværende ejer er 4.
generation på gården.
Ejendomsskyld 920.000. Areal
19,1 ha.
Stuehuset er opført i 1924, re
staureret og tilbygget i 1968 og
1976. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra 1959, som er ombygget til ko
stald i 1990, fyrrum og værksted fra 1948, laden er ombygget i 1959 og maskinhuset
er tilbygget 1965, der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på
19 årskøer, 30 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Der er 4 traktorer, lagersilo,
varm- og kold lufts tørreri samt træfyr. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
ROSTRUPVEJ 18, REDSØ, 9500 HOBRO, tlf. 98-524961.
NIELS JØRN SØRENSEN, landmand, født d. 11.-1.-1950, søn af Dagny Marie og dens
Elmer Sørensen, gift d. 23.-6.-1973 med Anette Pedersen, syerske, født d. 24.-4.-1951,
datter af Marie og Villy Pedersen. Parret har børnene: Ulrik, født d. 12.-9.-1972,
Morten, født d. 19.-9.-1974 og Karsten, født d. 26.-4.-1978.
N.J.S. er tømrer. Han overtog gården d. 1.-1.-1980 fra sin far, nuværende ejer er 3.
generation på gården. Ejendomsskyld 750.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført i 1902 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1902, som senere er tilbygget, svinestald fra 1979, desuden er der lade og maskin
hus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 800 stk. årligt, desuden er der 11
moderfår af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 trakto
rer, 1 mejetærsker, lagersilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Gården drives uden frem
med arbejdskraft.
ROSTRUPVEJ 20, REDSØ, 9500 HOBRO, tlf. 98-521445.
HANS SIMONSEN, metalsliber, født d. 31.-5.-1952, søn af Krestine og Johannes
Simonsen, gift d. 13.-7.-1974 med Irene Buus Nielsen, fuldmægtig, født d. 19.-3.-1953,

-100datter af Henny Krista og Lars Buus
Nielsen. Parret har børnene: Vibeke,
født d. 7.-7.-1976, Karina, født d. 16.8.-1978, Louise, født d. 18.-11.-1980 og
Anitta, født d. 2.-8.-1983.
Hans Simonsen arbejder som metalsliber
på fabrik. Han overtog gården d. 12.-3.1977 fra Peter Andersen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 12,4.
Stuehuset er opført i 1969 og løbende
restaureret. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1957 som er ændret i 1978,
lade fra 1951 og maskinhus fra 1956. Gården drives udelukkende med en planteproduk
tion bestående af korn og raps. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives
uden fremmed arbejdskraft.

ROSTRUPVEJ 21, MONSTRUP,
9500 HOBRO, tlf. 98-566262.
PREBEN CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 27.-8.-1933, søn af
Klara og Marius Christensen,
gift i 1960 med Hilda Christen
sen, født d. 31.-5.-1940, datter
af Anna og Herman Christensen.
Parret har børnene: Susanne,
født d. 2.-4.-1961, Torben, født
d. 7.-10.- 1963, Walther, født d.
26.-6.-1965 og Annette, født d.
1.-12.-1972.
H.C. døde i 1990.
P.C. overtog gården i foråret 1965 fra Herluf Albrektsen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 14,6 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1960, som er tilbygget i 1976, lade fra 1916 og maskinhus fra 1990, der
er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 30 ungdyr
og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der 250 slagtesvin årligt. Der er
2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ROSTRUPVEJ 22, VALSGAARD MARK, 9500 HOBRO, tlf. 98-522746.
SVEND JUSTESEN, gårdejer, født d. 5.-4.-1920, søn af Mette og Martin Justesen, gift
d. 20.-11.-1943 med Astrid Mikkelsen, husmor, født d. 16.-12.-1913, datter af Marie
og Niels Mikkelsen. Parret har børnene: Ella, Ritta, Martin, Erna og Ulla.
S.3. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-9.-1946 fra Karl
Jensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført ca. 1910, restaureret og tilbygget i 1976. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1934, svinestald fra 1965, lade fra 1910 og maskinhus fra 1980, der er
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, smågrisene sælges, der
er 4 årskøer med opdræt, af racen SDM. Der er 3 traktorer, lagersilo og varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ROSTRUPVE3 23, MONSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-566044.
ERLING 3ENSEN, gårdejer, født d. 16.-12.-1939, søn af Anna og 3ens Chr. Jensen,
gift med Linda Andersen, medhjælpende hustru, født d. 17.-1.-1943, datter af Hilda og
Anders Chr. Andersen. Parret har børnene: Allan, født d. 21.-5.-1972 og Laila, født d.
17.-1.-1976.
E.J. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d. 11.-11.-1965 fra
Niels Gammelby Jensen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 28 ha.
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i 1953 og restaureret og tilbyg
get i 1975. Avlsbygningerne be
står af ældre kostald, som er
ombygget flere gange, senest i
1979, hvor der også blev bygget
foderhus og ungdyrstald, svinestald
fra 1971, maskinhus fra 1976 og
der er ældre lade, gylletank og
inden- og udendørs køresilo. Går
den drives med en kvægprodukti
on på 50 årskøer, 60 ungdyr og
25 slagtekalve af racerne SDM
og Jersey, det er en avlsbesætning, der er 10 årssøer og der produceres ca. 200 stk.
slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 minilæsser, automatisk kraftfodringsanlæg, vindmølleanparter og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er 1 fast
medhjælper på gården. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ROSTRUPVEJ 24, "BIRKEHØJ", VALSGAARD MARK, 9500 HOBRO, tlf. 98-520578.
KNUD HANSEN, gårdejer, født d. 7.-2.-1937, søn af Signe og Harald Hansen.
K.H. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1985 fra sin
far Harald Hansen, som byggede ejendommen i 1936.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 30 ha., heraf 3 ha. plantage og 0,5 ha. med juletræskul
turer.
Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1936 som er tilbygget 1980, lade fra 1936 og maskinhus fra 1980. Går
den drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 16 årskøer, 22 ungdyr og 8
slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 20 årssøer og der sælges smågrise.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo, plansilo og kold lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
ROSTRUPVEJ 25, "DALSGAARDSMINDE", REDSØ, 9500 HOBRO, tlf. 98-566113.
SVEND DALSGAARD BAK, gårdejer, født d. 10.-4.-1943, søn af Olga og Ludvig Bak,
gift med Karen Marie Nielsen, sygehjælper, født d. 31.-7.-1952, datter af Kamma og
Jens Nielsen. Parret har børnene: Anette, født d. 8.-4.-1970, Lisbeth, født d. 26.-9.1972, Krestina, født d. 18.-2.-1984 og Søren, født d. 20.-4.-1987.
S.D.B. overtog gården i juli 1977 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 23,5 ha., der er forpagtet 42 ha.
Stuehuset er opført i 1924, restaureret og tilbygget 1986. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1978, kalvestald fra 1990, foderhus fra 1986 og maskinhus fra 1980, der er
gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer,
75 ungdyr og 25 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 3 traktorer og roetankmaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbej
det. Gården drives sammen med Rostrupvej 10.

ROSTRUPVEJ 26, VALSGAARD
MARK, 9500 HOBRO, tlf. 98520362.
ARNE MØLLER, gårdejer, født
d. 23.-11.-1923, søn af Petra
Agnethe og Laue Nissen Møller,
gift d. 25.-11.-1950 med Edith
Larsen, husmor, født d. 9.-11.1927, datter af Johanne Marie
og Søren Chr. Lassen. Parret har
døtrene: Birthe, født d. 7.-11.1952 og Hanne, født d. 13.-10.1962.
A.M. overtog gården d. 1.-4.-1954 fra Kresten Jakobsen.
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Ejendomsskyld 620.000. Areal 21,2 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1961, en ældre svinestald og lade, samt maskinhus fra 1983. Gården dri
ves med en slagtesvineproduktion på 200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps og ærter. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ROSTRUPVEJ 28, "HØJLUND", VALSGAARD MARK, 9500 HOBRO, tlf. 98-522532.
BØRGE LAURITZEN, handelsmand, født d. 5.-2.-1928, søn af Sine og Laust Christof
fer Lauritzen.
B.L. har børnene: Erik, født i 1953, Dorthe, født i 1958, Hans, født i 1962 og Gitte,
født i 1967.
B.L. er uddannet slagter. Han overtog gården september 1972 fra Børge Pedersen.
Areal 17,3 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1919 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1958, desuden er der ældre lade og maskinhus. Der er 1 traktor, korn
lager og varm lufts tørreri.

ROSTRUPVEJ 29, REDSØ, 9500 HOBRO, tlf. 98-524531.
JAN THOMSEN, smed, født d. 23.-6.-1957, søn af Esther og Vagn Thomsen, gift d.
23.-6.-1979 med Kirsten Jørgensen, sygehjælper, født d. 16.-8.-1956, datter af Grethe
og Kjeld Jørgensen. Parret har børnene: Lotte, født d. 12.-1.-1980, Ulrik, født d.
29.-10.-1981, Sarah, født d. 28.-8.-1985 og Jeppe, født d. 7.-12.-1987.
J.T. er smed. Han overtog gården d. 15.-12.-1984 fra Svend Lykke Pedersen.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 9 ha.
Stuehuset er opført i 1935, restaureret og tilbygget i 1986. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1934, som er tilbygget i 1974, lade fra 1934, maskinhus samt
gylletank. Gårdens drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt, desuden er
der 5 ammekøer, 3 ungdyr og 13 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, plansilo,
kold lufts tørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
ROSTRUPVEJ 31, "LANGMOSEGAARD", REDSØ, 9500 HOBRO, tlf. 98-510617.
WYPKE BOOTSMA, gårdejer, født d. 17.-3.-1963, søn af Auke en Gerlofke Bootsma.
W.B. har været på landbrugsskole i Holland.
Han overtog gården d. 1.-5.-1990 fra Egon Olsen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 37 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret 1975. Avlsbygningerne består af kostald fra
1957, som er ombygget i 1990, svinestald og foderhus fra 1975, lade fra 1900 og ma
skinhus fra 1957. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 60 ungdyr og
20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 450 stk.
årligt. Der er 2 traktorer og kornlager. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

ROSTRUPVEJ 33, REDSØ, 9500
HOBRO, tlf. 98-522167.
KRISTIAN JOHANNES NIELSEN,
husmand, født d. 25.-12.-1921,
søn af Inge Marie og Niels Peter
Nielsen, gift d. 6.-3.-1949 med
Johanne Margrethe Madsen, med
hjælpende hustru, født d. 21.-2.1923, datter af Kirstine og Ninus
Madsen. Parret har børnene: Kaj
Hardy, født d. 25.-4.-1950, Betty
Ninna, født d. 27.-12.-1952, Ruth
Irene, født d. 21.-11.-1955 og

Knud Preben, født d. 15.-9.-1958.
K.J.N. overtog gården d. 1.-2.-1953 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 430.000. Areal 5 ha., der er frasolgt 2,5 ha. Jorden er udlejet.
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ROSTRUPVEJ 37, VALSGAARD MARK, 9500 HOBRO.
LARS PETER PEDERSEN, møbelbejser, født d. 16.-7.-1949, søn af Metta og Marinus
Pedersen, gift d. 25.-3.-1988 med Kirsten Olesen, ekspedient, født d. 25.-3.-1946,
datter af Nelly og Egon Olesen.
L.P.P. har børnene: Thomas, født d. 18.-3.-1974 og Maria, født d. 7.-6.-1978, K.O. har
børnene: Mikael, født d. 5.-9.-1972 og Mille, født d. 16.-11.-1983.
L.P.P. driver møbelbejse virksomhed på ejendommen. Han overtog gården d.
18.-2.-1988 fra Kristian Kristensen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1926, ændret til hestestald i 1985, lade og maskinhus er fra 1926. Går
dens besætning er på 5 heste af racen Dansk Fuldblood, desuden er der 20 harepar
med opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ROSTRUPVEJ 41, "TINGMOSEGAARD", VALSGAARD MARK,
9500 HOBRO, tlf. 98-521768.
MAGNUS SVEISTRUP, gårdejer,
født d. 21.-6.-1910, søn af Laura
og Niels Sveistrup, gift d. 25.5.-1945 med Dagmar Sørensen,
husmor, født d. 18.-3.-1915, dat
ter af Signe og Søren Sørensen.
Parret har børnene: Signe, født
d. 6.-3.-1946, Niels, født d. 21.8.-1947, Gerda, født d. 13.-11.1949, Aase, født d. 30.-8.-1951,

Ingrid, født d. 7.-9.-1953 og Eva, født d. 16.-5.-1956.
D.S. har været organist ved Oue og Valsgaard kirker.
M.S. overtog gården april 1964 fra Marie Fiil.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 16,5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1887 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1887 og som er ombygget 1930, samme år blev laden ombygget og svinestald fra
1940. Der er plansilo og kold lufts tørreri.
RÆVEBAKKEVEJ 1, "KRAGE
LUND", GANDRUP, 9510 ARDEN,
tlf. 98-562514.
PER KRAGELUND, gårdejer,
født d. 29.-3.-1960, søn af Erna
og Kristian Kragelund, bor sam
men med Annette Jensen, kon
torassistent, født d. 19.-2.-1963,
datter af Lis og Villy Jensen.
Parret har børnene: Peter, født
d. 24.- 8.-1988 og Thomas, født
d. 11.- 7.-1990.
P.K. har været på Bygholm og
Lundbæk Landbrugsskoler. Han overtog gården d. 31.-12.-1989 fra sin far. Nuværende
ejer er 5. generation på gården.
Areal 70 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 5 ha. skov og eng. Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1933 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1927 som er ombygget 1972, samme år blev der bygget ungdyrstald, svinetald fra
1964 er ombygget i 1990, lade fra 1927 og foderhus fra 1978, der er 2 gylletanke og
indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer, 90 ungdyr og
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40 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.200 stk.
årligt. Der er en ammekobesætning på 10 ammekøer, 4 ungdyr og 4 slagtekalve af ra
cen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, frøgræs og ærter. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, vandingsmaskine, roetankmaskine, rundballepresser, automa
tisk tørfodringsanlæg, plansilo, kold lufts tørreri. Der er 1 fuldtids- og 1 deltidsmed
hjælper. Maskinstation bruges til snitning. Gården drives sammen med Stenstrupvej 22.

RØMERSVEJ 6, KIELSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-558102.
THYGE NIELSEN, gårdejer, født d. 1.-8.-1961, søn af Gitte og Henning Nielsen.
T.N. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 22.-1.-1991 fra
Henning Brohus.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 31., heraf 6 ha. eng og akker.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af svinestald og lade fra 1964, svinestalde fra 1972 og 1978 og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion
på 90 årssøer, der sælges ca. 800 smågrise og 1.200 smågrise årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, plansilo og varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SAVVÆRKSVEJ 10, "HAAGENSMINDE", OUE, 9500 HOBRO, tlf.
98-558187.
HAAGEN PETESEN, gårdejer,
født d. 7.-5.-1934, søn af Andrea
Margrethe og Niels Chr. Viggo
Petersen, gift d. 26.-8.-1978 med
Anne Unschuld, narkosesygeplejer
ske, født d. 30.-5.-1940, datter
af Doris Davidsen og Aage Un
schuld. Parret har børnene: Ka
tharina, født d. 21.-7.-1973 og
Camilla, født d. 10.-5.-1978.
H.P. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1969 fra sin far, går
den har været i slægtens eje siden sidst i 1700-tallet.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 19,5 ha., heraf 4 ha. bakker og eng.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret flere gange, senest i 1977/78. Avlsbygninger
ne består af svinestald fra 1978, lade fra 1900 og maskinhus fra 1984. Gården drives
med en svineproduktion på 45 årssøer, der sælges ca. 400 smågrise og 500 slagtesvin
årligt, desuden er der 10 moderfår af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøde
er raps. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SDR. TRUEVEJ 13, "SOMMERLYST", VEBBESTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-554505.
RITHA HEDEGAARD JAKOBSEN, gårdejer, født d. 22.-3.-1945, datter af Laura og
Georg Andersen, gift d. 16.-7.-1966 med Bent Jakobsen, arbejdsmand, født d. 12.-7.1938, søn af Tora og Henry Jakobsen. Parret har børnene: Lise Lotte, født d. 1.-9.1968 og Anne Marie, født d. 1.-11.-1972.
R.H.J. arbejder ved Rostrup El-forretning. Hun overtog gården d. 1.-5.-1985 fra sin
far, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 11 ha., heraf 3 ha. mose og skov. Jorden er delvis ud
lejet.
Stuehuset er opført i 1918 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt lade og maskinhus, alle fra 1964 og svinestald fra 1918. Gårdens be
sætning er på 2 heste. Der er 1 traktor.
SDR. TRUEVEJ 16, "MØLLEGAARDEN", STOKHOLM, 9500 HOBRO, tlf. 98-554130.
BENT ØSTERGAARD SØRENSEN, gårdejer, født d. 24.-1.-1955, søn af Else Østergaard og Niels Chr. Sørensen, gift d. 26.-9.-1981 med Vera Christensen, medhjælpende
hustru, født d. 16.-9.-1957, datter af Gerda og William Christensen. Parret har
børnene: Johnny, født d. 22.-3.-1977, Jimmy, født d. 11.-3.-1980 og Jørgen, født d.
5.-5.-1983.
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Maskinstation fra ejendommen.
Han overtog gården d. 1.-8.-1983
fra Hans Buus Nielsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
17,5 ha.
Stuehuset er opført 1938 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne består af kostald, som er om
bygget 1973 og ændret til værk
sted i 1985, garage fra 1938 og
maskinhus fra 1985. Gården dri
ves udelukkende med en plante
produktion bestående af korn, raps og ærter. Der drives maskinstation, så maskinpar
ken består af 7 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummiged, 1 rendegraver, 1 rundballepresser, 2 bigballepressere, 2 roetankmaskiner, 2 roesåmaskiner, 3 finsnittere og 2 slam
sugere. Der er 4 heltids- og 2 deltids ansatte på maskinstationen.

SDR. TRUEVEJ 17, "BAKGAARDEN", STOKHOLM, 9500 HOBRO,
tlf. 98-554550.
JOHN HANSEN NIELSEN, gård
ejer, født d. 29.-9.-1951, søn af
Edith og Hjalmer Nielsen, gift d.
8.-3.-1986 med Anni Quist Jen
sen, køkkenassistent, født d. 29.7.-1954, datter af Tove og Børge
Vagn Jensen. Parret har børne
ne: Claus, født d. 2.-2.-1971,
Pernille, født d. 21.-8.-1974, Sissel,
født d. 30.-9.-1980 og Frederik, født d. 2.-5.-1991.
J.H.N. er entreprenør. Han overtog gården d. 1.-2.-1986 fra Erik Jellesen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 13,6 ha. Jorden er delvis udlejet.
Stuehuset er opført i 1908 og ombygget i 1986. Avlsbygningerne består af ko- og svi
nestald fra 1953, som er ombygget til heste- og ammekøer i 1986, lade fra 1953.
Gårdens besætning er på 3 heste af racen Dansk Varmblod, desuden er der en avls
besætning på 5 Welsh Mountains og 1 amme ko og 1 slagtekalv af racen Limousine.
Der er 1 traktor.
SDR. TRUEVEJ 20, STOKHOLM,
9500 HOBRO, tlf. 98-554273.
VILLY ANDERSEN, gårdejer,
født d. 22.-8.-1931, søn af Anne
Mette og Anders Andersen, gift
d. 25.-4.-1953 med Edith Christi
ansen, medhjælpende hustru, født
d. 3.-7.-1931, datter af Signe og
Otto Lem Christiansen. Parret
har børnene: Annelise, født d.
2.-6.-1953 og Bodil, født d. 18.9.-1954.
V.A. har været tankchauffør, han har været i bestyrelen for Vebbestrup Husmandsfor
ening, bl.a. har han været formand. Han overtog gården d. 1.-9.-1961 fra Anne og
Søren Christensen. Ejendomsskyld 530.000. Areal 10 ha., der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1964, lader fra 1951 og 1975, maskinhus fra 1978, der er gylletank og udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer og 25 slagtekalve af ra
cen Jersey. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

SDR. TRUEVEJ 24, STOKHOLM,
9500 HOBRO, tlf. 98-554188.
GUDRUN PEDERSEN, gårdejer,
født d. 10.-6.-1922, datter af
Emmy og Markus Sørensen, gift
d. 14.-9.-1941 med Peder Hjeds
Pedersen, født d. 22.-4.-1915,
søn af Karen Marie og Anders
Christian Pedersen. Parret har
børnene: Kirsten, født d. 19.-2.1942, Henrik, født d. 2.-8.-1951
og Inger, født d. 9.-2.-1957.

P.H.P. døde i 1983.
G.P. er uddannet sygehjælper, men driver i dag forretningen "Genbrugsgaarden" fra
ejendommen, som blev overtaget d. 10.-8.-1953 fra Rasmus Peter Jensen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 1,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1900, restaureret og ombygget i 1966. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1964 og lade fra 1965, alle bygningerne er ændret til genbrugsfor
retning. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor, 1 meje
tærsker og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SDR. TRUEVEJ 27, "TRUE
LANGSIGGAARD", TRUE, 9500
HOBRO, tlf. 98-554017.
HEINE BIRKEDAL JENSEN,
gårdejer, født d. 1.-5.-1951, søn
af Ingeborg og Hans Birkedal
Jensen, gift d. 8.-7.-1972 med
Else Bak, kontorassistent, født
d. 9.-6.-1952, datter af Signe og
Osvald Bak. Parret har sønnen:
Rolf, født d. 17.-11.-1975.
H.B.J. er chauffør ved Vebbestrup Mølle. Han overtog gården d. 1.-10.-1990 fra Niels Vraa.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 20,5 ha., heraf 1,5 ha. eng og 0,5 ha. tørregrav. Jorden
er delvis udlejet. Stuehuset er opført i 1900. Avlsbygningerne består af ko- og svine
stald fra 1959 og lade fra 1910. Gårdens besætning er på 10 ammekøer samt opdræt
af racen Limousine. Der er 2 traktorer.
SDR. TRUEVEJ 30, "TRUE ØSTERGAARD", TRUE, 9500 HOBRO,
tlf. 98-554019.
KURT KRISTENSEN, gårdejer,
født d. 2.-8.-1946, søn af Elisa
Marie og Egon Kristensen.
K.K. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-1.-1974 fra sin far,
nuværende ejer er 4. generation
på gården.
Ejendomsskyld 1.690.000. Areal
35,6 ha., der er frasolgt 1,4 ha.

eng og der er 3,5 ha. mose og skov.
Stuehuset er opført ca. 1870, restaureret og ombygget i 1966/67. Avlsbygningerne
består af kostalde fra 1930 og 1972, halmlade fra 1976, laden er ombygget flere gan
ge, senest i 1990, desuden er der maskinhus og foderhus fra 1979, der er 2 gylletanke,
3 uden- og 1 indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer,
60 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer, der anvendes staldvarme til opvarmning
af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

-107-

SDR. TRUEVEJ 32, TRUE, 9500
HOBRO, tlf. 98-554195.
UFFE VRAA, tømrer, født d.
22-9.-1955, søn af Dagmar og
Eggert Vraa, gift d. 5.-6.-1982
med Lene Meier Sørensen, hus
mor, født d. 30.-11.-1958, datter
af Rita og Knud Meier Sørensen.
Parret har børnene: Anja, født d.
9.-3.-1979, Mette, født d. 4.-4.1982 og Thomas, født d. 9.-1.1988.
U.V. arbejder som tømrer. Han overtog gården januar 1984 fra sin mor, nuværende
ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 23,5 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1924, restaureret og ombyggt i 1988 og 1989. Avlsbygningerne
består af ko- og svinestald fra 1925, lade fra 1985 og maskinhus fra 1975. Gårdens
besætning er på 5 årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Desuden er der en
Jersey ungkreatur, 2 kødkvægsungkreaturer og pony. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer, lagersilo, varm- og kold lufts tørre
ri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SDR. TRUEVEJ 34, "TOFTMOSEGAARD", TRUE, 9500 HOBRO,
tlf. 98-557329.
JAN VRAA SØRENSEN, gårdejer,
født d. 14.-4.-1954, søn af Dag
ny og Karl Sørensen, bor sam
men med Rita Andersen, syge
hjælper, født d. 26.-2.-1958, dat
ter af Stine og Karl Andersen.
J.V.S. er maskinfører. Han over
tog gården d. 15.-8.-1980 fra sin
far.
Ejendomsskyld 790.000. Areal
40 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1988, det gamle stuehus er ca. 100 år gammelt. Avlsbygningerne
består af kostald og lade, begge fra 1910 og maskinhus fra 1965. Gårdens besætning
er på 7 ammekøer, 3 ungdyr og 7 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo
og varm lufts tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
SDR. TRUEVEJ 36, "MOSEBO",
SDR. TRUE, 9500 HOBRO, tlf.
98-557369.
ELLY SØRENSEN, rengøringsassi
stent, født d. 15.-8.-1933, datter
af Mary og Jens Sveistrup, gift
d. 13.-3.-1953 med Sigurd Ham
mer Sørensen, født d. 22.-3.-1925,
søn af Marie og Ejner Sørensen.
Parret har børnene: Lissy, født
d. 3.-11.-1953, Birgith, født d.
2.-11.-1955, Jonna, født d. 13.2.-1957, Peer, født d. 8.-9.-1959

og Søren, født d. 12.-8.-1963. S.H.S. døde i 1990.
E.S. overtog gården d. 21.-2.-1953 fra Ejner Jørgensen.
Ejendomskyld 450.000. Areal 6,5 ha., heraf 0,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1902 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
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svinestald fra 1902, lade fra samme år er tilbygget i 1948 og maskinhus fra 1971. Går
dens besætning er på 2 heste af racen Knabstrup. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKELVEJ 9, "MOSEAGERGÅRD",
TRUE, 9500 HOBRO, tlf. 98557049.
FINN MEIER SØRENSEN, mekani
ker, født d. 4.-3.-1962, søn af
Rita og Knud Meier Sørensen,
bor sammen med Dorte Sørensen,
kontorassistent, født d. 12.-8.1963, datter af Erne og Eigil
Sørensen. Parret har børnene: Ru
ne, født d. 13.-2.-1986 og Jonas,
født d. 24.-3.-1988.
F.M.S. er mekaniker. Han over-

tog gården d. 1.-8.-1989 fra Anders Pedersen.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 16,5 ha., heraf 1 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført i 1875 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1936, som er ombygget til værksted i 1990, lade fra 1936 og maskinhus fra
1875. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter og
raps. Der er 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKELVEJ 10, "FRYDENDAL",
NDR. TRUE, 9500 HOBRO, tlf.
98-557213.
JAN JENSEN, gårdejer, født d.
30.-4.-1963, søn af Asta og Mari
nus Jensen, bor sammen med
Eva Mouritsen, fabriksarbejder,
født d. 2.-7.-1964, datter af Lil
lian og Aage Mouritsen. Parret
har børnene: Michael, født d.
19.-1.-1985 og Karina, født d.
30.-10.-1989.
J.J. er arbejdsmand. Han har
været på Lundbæk Landbrugskole. Han overtog gården d. 30.-10.-1985 fra Svend Munk
holm Hansen.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 18,3 ha., heraf 2 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1955. Avlsbygningerne består af kostald, lade og maskinhus, alle
fra 1920 og svinestald fra 1955. Gården drives udelukkende med en planteproduktion
bestående af korn, raps og ærter. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.
SKOLEVEJ 3, TISTED, 9510 ARDEN, tlf. 98-565451.
LAURITS MORTENSEN, gårdejer, født d. 6.-1.-1951, søn af Karen og Robert Morten
sen, gift d. 16.-6.-1990 med Anicetta Mortensen, født d. 8.-3.-1963, datter af Babara
og Jessy Olstyten.
A.M. er uddannet agronom i Polen. L.M. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-9.-1990 fra Ella Nielsen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 16,9 ha., heraf 2 ha. eng. Der er lejet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 2 svinestalde fra 1980, garage, lade fra 1920 og maskinhus fra 1970. Gården drives med en
svineproduktion på 75 årssøer, der sælges smågrise, desuden er der 2 heste; 1 fjord
hest og 1 pony. Der er 2 traktorer og gastæt silo. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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SKOLEVEJ 16, "ØSTERGAARD",
TISTED, 9510 ARDEN, tlf. 98565142.
OSKAR BORUP, gårdejer, født
d. 11.-4.-1926, søn af Petra og
Peder Borup, gift d. 31.-5.-1950
med Agnes Krestine Andersen,
medhjælpedne hustru, født d.
31.-3.-1925, datter af Ane Kir
stine og Niels Andersen. Parret
har børnene: Anne Grethe, født
d. 3.-12.-1952, Leon, født d.
15.-7.-1959 oe Berit, fødi 28.-12.-1961. A.K.A. har været på St. Restrup Husmands
skole. O.B. overtog gården januar 1961 fra sin far.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 18,5 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald,
som er bygget efter brand i 1936, den er ombygget til svinestald i 1969/70, lade fra
1884 er ombygget efter brand i 1936 og ombygget til svinestald i 1972, maskinhus fra
1970, desuden er der gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer,
der produceres ca. 250 slagtesvin årligt, desuden er der 3 heste, 1 Oldenborg og 2
Fjordheste. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor, lagersilo, plan
silo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKOVBOVEJ 12, "NAKKEDAL",
NAKKEDAL, 9500 HOBRO, tlf.
98-520669.
NIELS AGNER BARTHOLOMÆUSSEN, gårdejer, født d. 28.-2.1930, søn af Sigrid og Albinus
Bartholomæussen, gift d. 7.-6.1951 med Irene Andersen, med
hjælpende hustru, født d. 30.12.-1931, datter af Marie og Pe
ter Andersen. Parret har børne
ne: Niels, født d. 7.-4.-1951,
Kirsten, født d. 26.-4.-1954,
Erik, født d. 17.-9.-1956, Ulla, født d. 20.-10.-1958, Lene, født d. 27.-9.-1960, Finn,
født d. 29.-12.-1964 og René, født d. 3.-9.-1966.
N.A.B. overtog gården d. 15.-9.-1955 fra Markus Pedersen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 27 ha., heraf 4 ha. bakker. Der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1970. Avlsbygningerne består af o- og svinestald fra 1964, lade
fra 1930, maskinhus fra 1975 og foderhus fra 1983, der er udendørs køresilo og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 40 ungdyr og 13 slagte
kalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineprodutkion på 200 stk., der er 6
ammekøer og 4 ungdyr af racen Limousine. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, lager
silo og varmluftstørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

SKOVBOVEJ 13, "NAKKEDAL",
9500 HOBRO, tlf. 98-522464.
ARNE PEDERSEN, født d. 2.-3.1912, søn af Laura og Johan
Pedersen, gift d. 24.-5.-1935 med
Karla Pedersen, født d. 13.-11.1911, datter af Karen og Peder
Kristian Pedersen. Parret har bør
nene: Erik, født d. 4.-5.-1936,
Ida, født d. 6.-2.-1938, Karen,
født d. 21.-7.-1940, Jytte, født
d. 5.-8.-1944 og Inge-Lise, født
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af svigerfaderen i 1910, da den blev udstykket fra "Nakkedal".
Ejendomsskyld 630000. Areal 13,2 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret flere gange, senest i 1977. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1909, som er ombygget i 1961, svinestald fra 1913 er ombygget i
1959, lade fra 1909 og maskinhus fra 1954.

SKOVBOVEJ 14, BRAMSLEV,
9500 HOBRO, tlf. 98-520975.
SVEND AAGE SØRENSEN, inse
minør, født d. 15.-9.-1936, søn af
Marie og Peder Sørensen, gift d.
27.-10.-1962 med Ketty Pedersen,
arbejdsfordeler, født d. 22.-3.1943, datter af Perea og Peder
Hauge Pedersen. Parret har bør
nene: Peter, født d. 17.-2.-1964
og Lene, født d. 15.-12.-1965.
S.Aa.S. er ensiminør for Kvæg
avlsforeningen "Nordjyden", han
har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1962 fra Ch. Peder
sen. Ejendomsskyld 730.600. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført i 1967/68 og tilbygget i 1976. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1964, maskinhus fra 1955 og en ældre lade. Gården drives udelukkende
med en planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor, lagersilo og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKOVBOVEJ 15, NAKKEDAL,
9500 HOBRO, tlf. 98-523109.
FRANK JENSEN, gårdejer, født
d. 16.-12.-1947, søn af Ellen Mar
grethe og Gunnar Jensen, gift d.
29.-4.-1967 med Lilly Carlsen,
husmor, født d. 6.-5.-1945, dat
ter af Otillie og Carl Christian
Carlsen. Parret har børnene: Jon
na, født d. 8.-3.-1966, Grete,
født d. 7.-2.-1968, Dorte, født d.
26.-4.-1969 og Sonja, født d.
9.-4.-1970.
F.J. er landbrugsvikar ved Hobro Landbrug- og husmandsforening. Han har været på
Ladelund Landbrugskole. Han overtog gården i juli 1985 fra Marius Østergaard Jensen.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 12,5 ha.
Stuehuset er opført efter brand i 1900 og er løbende restaureret. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1950, som er ombygget i 1986, lade fra 1953 samt ældre maskin
hus. Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer, 20 ungdyr og 7 slagtekalve
af racen SDM, desuden er der 2 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsaf
grøder er hvede og byg. Der er 1 traktor og der anvendes staldvarme til opvarmning
af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKOVBOVEJ 16, RØKKENDAL, 9500 HOBRO, tlf. 98-520613.
KRISTIAN MOGENSEN, gårdejer, født d. 11.-6.-1928, søn af Emma og Frode Mogen
sen, gift d. 10.-11.-1951 med Linda Albrektsen, medhjælpende hustru, født d.
28.-7.-1928, datter af Jensine og Jens Albrektsen. Parret har børnene: Frode, født d.
22.-4.-1952, Grethe, født d. 9.-6.-1953 og Ole, født d. 4.-4.-1963.
K.M. har været på Lundbæk Landbrugskole. Han overtog gårdens jorde i 1953 og
byggede ejendommen som statshusmandsbrug i 1954, den er udstykket fra "Strandgaarden".
Ejendomsskyld 900.000. Areal 19,5 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
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Skovbovej 16's stuehus er opført
i 1954 og løbende restaureret.
Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1954, som er om
bygget i 1975, desuden er der ma
skin- og roehus fra 1975. Gården
drives med en svineproduktion på
10 årssøer, der produceres ca.
200 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps
og korn. Der er 2 traktorer og
plansilo. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

SKOVBOVEJ 17, BRAMSLEV,
9500 HOBRO, tlf. 98-520628.
VERNER DALSGAARD SØREN
SEN, gårdejer, født d. 9.-9.-1929,
søn af Annine og Mikkel Dalsgaard Sørensen, gift d. 22.-5.1954 med Rigmor Christensen,
medhjælpende hustru, født d.
14.-8.-1931, datter af Marianne
og Jens Christian Christensen.
Parret har børnene: John, født
d. 19.-11.-1956 og Kurt, født d.
21.-4.-1960. V.D.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han er formand for Valsgaard Menighedsråd. Han overtog gården d. 1.-12.-1953 fra Anton Sørensen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 1,5 ha. bakker. Der
er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt, det er tilbygget i 1969 og restaureret i 1983. Avls
bygningerne består af 100 år gammel kostald, kviestald fra 1983, svinestalde fra 1974
og 1977, lade fra før 1900, garage fra 1978 og maskinhus fra 1980. Gården drives med
en kvægproduktion på 16 årskøer, 20 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM, desuden
er der en svineproduktion på 40 årssøer, der produceres ca. 550 slagtesvin og resten
sælges som torvegrise. Der er 2 traktorer, der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.

SKOVBOVEJ 28, SKOVBO, 9500 HOBRO, tlf. 98-558112.
IDA NØRGAARD, gårdejer, født d. 29.-6.-1933, datter af Stense og Poul Kristensen,
gift d. 22.-7.-1958 med Henry Nørgaard, født d. 4.-12.-1917, søn af Anna og Kresten
Nørgaard.
H.N. døde i 1982. Han overtog gården fra sin far. Ejendomsskyld 760.000. Areal 25,5
ha., heraf 9 ha. bakker til afgræsning. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1926 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald, lade og maskinhus. Der er 1 traktor, plansilo og kold lufts tørreri.
SKOVBOVEJ 34, "STAVERSLUND",
STAVERSLUND, 9500 HOBRO,
tlf. 98-558303.
JENS FREDERIKSEN, gårdejer,
født d. 11.-7.-1943, søn af Mary
og Svend Frederiksen, gift d.
28.-10.-1966 med Henny Pedersen,
medhjælpende hustru, født d.
13.-2.-1946, datter af Helga og
Christian Pedersen. Parret har
børnene: Jørgen, født d. 3.-2.-1967
og Jutta, født d. 6.-12.-1968.
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3.F. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1977
fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1966, ungdyrstald fra 1978, en ældre kalvestald, som er ombygget i 1983, lade fra
1900 og maskinhus fra 1986. Der er 2 gylletanke og udendørs køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 68 årskøer, 80 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Der
er 3 traktorer, 1 snitter, 1 gyllevogn med nedmuller, træfyr samt anparter til vindmøllelaug. Der er 1 fast medhjælp på gården.
SKØRPINGVE3 50, "VESTERDAL", ASTRUP, 9510 ARDEN, tlf. 98-565210.
GITTE HANSEN, assistent, født d. 5.-2.-1962, datter af Anelise og Anton Nielsen, gift
d. 9.-6.-1984 med Otto Emil Hansen, fuldmægtig, født d. 26.-7.-1954, søn af Lydia og
3ens Aage Hansen. Parret har børnene: 3ens, født d. 9.-9.-1985, Ole, født d.
20.-11.-1987 og 3akob, født d. 11.-1.-1990.
G.H. overtog gården d. 11.-12.-1983 fra sin bror 3ens Edward Nielsen, som købte
gården i 1977 fra faderen, Anton Nielsen, der købte den i 1967.
Ejendomsskyld 1.010.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret i 1985/86. Avlsbygningerne består af heste
stald, værksted og fyrrum, som blev opført efter brand i 1979, desuden er der maskin
hus fra samme år. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af
korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
SMEDEH03VE3 1, V. DOENSE, 9500 HOBRO.
LEO LUND KRISTENSEN, omtales under KRAGH03VE3 26.
L.L.K. overtog gården i 1971 fra Karen og Nyholm Simonsen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 11 ha., 18,5 ha. er beplantet
med juletræer og pyntegrønt, samt indrettet til skydebane til lerdueskydning.
Stuehuset er opført ca. 1920, desuden er der tilbygget et klubhus til skydebanen i
1979. Avlsbygningerne er ændret til savværk i 1976. Gården drives udelukkende med
en planteproduktion bestående af ærter, raps, korn, juletræer og pyntegrønt. Der er
maskine til snøring af juletræer. Gården drives sammen med Kraghøjvej 26.
SMEDEH03VE3 2, V. DOENSE,
9500 HOBRO, tlf. 98-554265.
BØRGE LUND, gårdejer, født d.
15.-12.-198, søn af Olivia og Pe
ter Lund. Søsteren Kristine Lund
er husbestyrerinde.
B.L. overtog gården i april 1971
fra Henry Biilow Nielsen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 22
ha., heraf 3 ha. bakker og moser.
Stuehuset er af ældre dato, men
løbende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af kostald fra 1956,
lade fra 1960 og maskinhus fra 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 30 års
køer, 25 ungdyr og 15 slagtekalve af racen 3ersey, desuden er der 8 heste af racen
Dansk Varmblod. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

SMEDEH03VE3 6, "SØRENSMINDE", HØNDRUP, 9500 HOBRO.
SKALBORG 3ENSEN FROULUND, gårdejer, omtales under Høndrupgårdsvej 14.
S.3.F. overtog gården i 1970 fra Herluf Madsen.
Ejendomsskyld 330.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført i 1928. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra 1928, ga
rage fra 1978 og lade fra 1960. Gården drives sammen med Høndrupgårdsvej 14.

-113SPANGVAD 4, SOFIENDAL",
STUBBERUP, 9500 HOBRO, tlf.
98- 566152.
HENRIK FUNDER SØRENSEN,
gårdejer, født d. 19.-5.-1937, søn
af Esther Louise og Andreas Ma
rinus Sørensen, gift d. 13.-5.-1967
med Anna Gudrun Nielsen, syge
plejerske, født d. 15.-2.-1940,
datter af Pouline og Villy Niel
sen. Parret har børnene: Eva,
født d. 29.-10.-1967 og Martin,
født d. 6.-1.-1971.
H.F.S. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-8.-1970 fra
dens Simonsen.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 52 ha. heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1895 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald og lade samt maskinhus, alle fra 1952, hvor de blev genopført efter brand.
Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af raps, ærter og korn.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo, plansilo og varm lufts tørreri. Gården
drives uden fremmed arbejdskraft.

SPANGVAD 13, "SPANGVADGAARD", HEDEGAARDE, 9500
HOBRO, tlf. 98-566076.
AGNAR NIELSEN, gårdejer, født
d. 18.-6.-1933, søn af Ingeborg
og Jens Nielsen, gift d. 6.-4.1961 med Aase Fyllegraf, syge
plejersker, født d. 28.-12.-1935,
datter af Elna og Anders Fylle
graf. Parret har børnene: Jørn,
født d. 26.-8.-1961, Susanne,
født d. 16.-1.-1966 og Anders,
født d. 31.-1.-1967.
A.N. har været i bestyrelsen for Rostrup og Omegns Husmandsforrening. Han overtog
gården i juli 1959 fra Kristian Andersen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 24,5 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er frasolgt 1 ha., der
er 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1939, restaureret og tilbygget i 1979. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1939, som er ombygget i 1967 og 1971, garage fra 1969 og lade fra 1974.
Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer, 38 ungdyr og 13 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og 1 meje
tærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

STENSTRUP BYVEJ 1, HVARRE
MARK, 9510 ARDEN, tlf. 98554291.
LEIF ERIKSEN, gårdejer, født d.
9.-6.-1939, søn af Olga og Emil
Eriksen, gift d. 5.-11.-1960 med
Oda Jensen, medhjælpende hustru,
født d. 3.-1.-1939, datter af Ma
rie og Anders Chr. Jensen. Par
ret har børnene: Svend Aage,
født d. 12.-11.-1963 og Hanne
Anette, født d. 11.-9.-1965.
L.E. overtog gården d. 1.-4.-1960
fra Aage Jørgensen.
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er lejet 7 ha.
Stuehuset er opført ca. 1920 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består afkostald
fra 1964, som er tilbygget i 1979, samme år blev der bygget foderhus, lade fra 1920
og maskinhus fra 1986, der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduk
tion på 36 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er
byg. Der er 3 traktorer. Der er 1 deltidsmedhjælper ansat på gården. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

STENSTRUP BYVEJ 3, "STENSTRUPGAARD", STENSTRUP,
9510 ARDEN, tlf. 98-566174.
THORKILD JENSEN, gårdejer,
født d. 4.-10.-1925, søn af Jenny
og Marinus Jensen, gift d. 6.-11.1954 med Edith Sørensen, med
hjælpende hustru, født d. 24.-3.1931, datter af Mathilde og An
ders Sørensen. Parret har børne
ne: Erling, født d. 22.-4.-1958,
Asger, født d. 21.-11.-1964 og
Erik Stig, født d. 9.-6.-1971.
T.J. har været på Malling Landbrugsskole. Han har været i bestyrelen for Rostrup
Mejeri og Hobro Landboforening, han er nu i bestyrelsen for DLG i Hobro og stæv
ningsmand for Arden Kommune. Han overtog gården d. 1.-8.-1954 fra sin far. Nuværen
de ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje i 1905.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 60 ha., heraf 5 ha. skov og eng. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1887 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1927, svinestald og lade fra 1950, værksted og garage fra 1925, foderhus fra 1964
og maskinhus fra 1967, der er indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 60 årskøer, 90 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt, der er 1 Oldenborger samt nogle høns.
Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rende
graver, 1 roetankmaskine, lagersilo, plansilo, varm lufts tørreri og der anvendes stald
varme til opvarmning af stuehuset. Der er 1 fuld- og 1 deltids medhjælper på gården.
STENSTRUP BYVEJ 8, "SIGGAARD", STENSTRUP HEDE,
9510 ARDEN, tlf. 98-566316.
MOGENS HANSEN, gårdejer,
født d. 11.-11.-1954, søn af Sol
vig og Christian Hansen, gift d.
25.-4.-1981 med Erna Jensen,
medhjælpende hustru, født d.
16.- 1.-1954, datter af Anne og
Hans Jensen.
M.H. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-11.-1978 fra Jørgen Kristensen.
Areal 39 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 7 ha. eng. Der er lejet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1964 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kostald
fra ca. 1920, som er tilbygget i 1982, ungdyrstald og lade fra 1988, maskinhus fra
1986 og foderhus fra 1980, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 50 årskøer, 75 ungdyr og 25 slagtekalve af blandet race. Der er
3 traktorer, plansilo, kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

STENSTRUP BYVEJ 26, STENSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-566173.
KLAUS SØRENSEN, vognmand, født d. 19.-5.-1963, søn af Astrid og Knud Sørensen,
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Andreas og Svend Pedersen. Parret har børnene: Kartrine, født d. 1.-3.-1989 og Karo
line, født d. 19.-3.-1991.
K.S. driver vognmandsforretning fra ejendommen. Han er uddannet tømrer. Han over
tog gården i efteråret 1984 fra Søren Christian Sørensen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 8 ha., heraf 3,5 ha. eng og plantage. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1988. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra 1963, der
er ældre hønsehus og maskinhus, laden er ændret til garage og fyrrum i 1989.

STENSTRUPLUNDVEJ 3, "STEN
STRUPLUND", STENSTRUP, 9510
ARDEN, tlf. 98-566042.
LAURITS PEDERSEN, gårdejer,
født d. 21.-11.-1899, søn af Char
lotte og Niels Chr. Pedersen,
gift d. 6.-8.-1930 med Edith Elsine Jensen, født d. 11.-3.-1905,
datter af Annine og Jens Smed
Jensen. Parret har børnene: To
ve, født d. 7.-2.-1931, Poul, født
d. 13.-1.-1933, Knud, født d.
19.-8.- 1940 og Niels, født d.
19.-5.1942. E.E.J. døde i 1984. L.P. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han over
tog gården i 1934 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.160.000. Areal 56 ha., heraf 36 ha., skov og 7 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1938 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1961, garage og maskinhus fra 1960 samt lade fra 1916. Gården drives
med en kvægproduktion på 10 årskøer, 15 ungdyr og 5 slagtekalvve af racen SDM,
desuden er der 4 årssøer og der produceres ca. 80 slagtesvin årligt. Der er 2 trakto
rer, lagersilo og træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Sønnen Poul
passer ejendommen.
STENSTRUPVEJ 3, "VESTERGAARD", FRAGDRUP, 9500 HO
BRO, tlf. 98-554100.
ERLAND SVENDSEN, gårdejer,
født d. 20.-1.-1943, søn af Ellen
Kirstine og Ejnar Jacob Svend
sen, gift d. 12.-6.-1982 med Han
ne Vammen Larsen, medhjælpen
de hustru, født d. 12.-10.-1960,
datter af Gerda og Svend Peder
Vammen Larsen. Parret har bør
nene: Junie, født d. 30.-3.-1978
og John, født d. 12.-6.-1981.
E.S. har været på Malling Landbrugsskole. Han er formand for Vebbestrup Mejeri og
han har været medlem af Kommunalbestyrelsen. Han overtog gården d. 1.-2.-1977 fra
sin far, som byggede den i 1938.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 17 ha. Der er 2 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1939 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1938, som er ombygget i 1975, svinestalde fra 1957 og 1975, hestestald fra 1973,
lade fra 1938 og maskinhus fra 1978, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården
drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 20
slagtekalve af racen Jersey. Svineproduktionen er på 30 årssøer, der sælges 150 smågrise og 450 slagtesvin årligt. Desuden er der 7 travheste af racen Dansk Varmblod,
der køres travløb i Ålborg og Skive under navnet "Stald Vestergaard". Der er 3 trak
torer, udsprinkelanlæg fra Vebbestrup Mejeri, plansilo og kold lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
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CHRISTIAN HANSEN, gårdejer, født d. 20.-2.-1920, søn af Maren og Johannes Hansen,
gift d. 16.-11.-1947 med Solveig Larsen, medhjælpende hustru, født d. 15.-1.-1919,
datter af Anne og Peter Larsen. Parret har børnene: Henning, født d. 15.-5.-1951 og
Mogens, født d. 11.-11.-1954.
C.H. overtog gården d. 4.-10.-1955 fra Dosine Jepsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 19,9 ha. Jorden er delvis udlejet.
Stuehuset er af ældre dato og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1965, maskinhus fra 1972 og en ældre lade. Gårdens besætning er på 3
ammekøer + opdræt af blandet race. Der er 2 traktorer, lagersilo og kold lufts
tørreri.

STENSTRUPVEJ 6, "DAMGAARD",
FRAGDRUP, 9500 HOBRO, tlf.
98-554163.
MARINUS KNUDSEN, gårdejer,
født d. 30.-6.-1952, søn af Erna
og Karl Knudsen, gift d. 3.-5.1975 med Bodil Mortensen, med
hjælpende hustru, født d. 15.-1.1954, datter af Elly og Evald
Mortensen. Parret har børnene:
Morten, født d. 5.-3.-1976 og
Mette, født d. 23.-11.-1978.
M.K. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1979 fra sin far.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 22 ha. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1929, som er ombygget i 1978/79, svinestald fra 1929 er ombygget til ungdyrsstald
i 1983, lade fra 1929, maskinhus fra 1975, desuden er der hønsehus. Gården drives
med en kvægproduktion på 36 årskøer, 36 ungdyr af racen SDM, desuden er der 5 års
søer, der sælges smågrise. Der er 2 traktorer, lagersilo, varm lufts tørreri og der
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
STENSTRUPVEJ 9, "BRUNHØJ",
FRAGDRUP, 9500 HOBRO, tlf.
98-554057.
CHRISTEN BRUUN, gårdejer,
født d. 17.-6.-1927, søn af Ceci
lia og Jørgen Bruun, gift d. 12.3.-1952 med Bodil Madsen, med
hjælpende hustru, født d. 15.-3.1927, datter af Signe og Jens
Chr. Madsen. Parret har sønnen:
Jens Jørgen, født d. 28.-12.-1952.
C.B. overtog gården d. 1.-3.-1952
fra Søren Frølund Vestergaard.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 23,8 ha., heraf 2 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1931, som er tilbygget i 1975, lade fra 1931 og maskinhus fra 1956, der
er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 12 årssøer, der produceres ca.
240 slagtesvin årligt, desuden er der 2 Fjordheste. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps og korn. Der er 2 traktorer, lagersilo og varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
STENSTRUPVEJ 13, "FRAGDRUPGAARD", FRAGDRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-554539.
BJARNE SØRENSEN, gårdejer, født d. 24.-9.-1963, søn af Else og Niels Sørensen, bor
sammen med Karen Lybek Jensen, specialarbejder, født d. 10.-4.-1964, datter af Anne

og Hans Jensen. Parret har bør
nene: Janni, født d. 19.-1.-1988
og Maria, født d. 3.-3.-1989.
Bjarne Sørensen har været på
Malling Landbrugsskole. Han er i
bestyrelsen for Vebbestrup Meje
ri. Han overtog gården d. 15.-9.1987 fra Marinus Jensen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal
47 ha. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er af ældre dato og re
staureret i 1975. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1974, svinestald fra 1966 er ændret til ungdyrstald i 1989, maskinhus fra 1977 og ældre lade.
Desuden er der gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion
på 54 årskøer og 54 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 minidoser, lagersilo,
varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STENSTRUPVEJ 14, STENSTRUP,
9500 HOBRO, tlf. 98-554347.
BENT SCHMIDT ANDERSEN,
gårdejer, født d. 13.-6.-1955, søn
af Thea og Ejner Schmidt An
dersen, gift d. 16.-7.-1985 med
Jannie Christensen, frisør, født
d. 30.- 10.-1955, datter af Linda
og Tage Christensen. Parret har
børnene: Ann, født d. 20.-4.-1980
og Lasse, født d. 12.-8.-1984.
B.S.A. arbejder som murer. Han
overtog gården d. 1.-1.-1980 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.270.000. Areal 31 ha. Der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1988. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra 1965, lade
fra 1945 og maskinhus fra 1973. Gårdens besætning er på 4 ammekøer og 1 slagtekalv
af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og græsfrø.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørrreri og anparter i vindmøllelaug.

STENSTRUPVEJ 17, "HEDEGAARDEN", STENSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-554037.
KJELD BERTELSEN, gårdejer, født d. 27.-3.-1958, søn af Lis og Flemming Bertelsen,
gift d. 26.-9.-1981 med Susanne Nielsen, sparekasseassistent, født d. 14.-12.-1958,
datter af Doris og Egon Nielsen. Parret har børnene: Kenneth, født d. 16.-1.-1982,
Marianne, født d. 3.-3.-1985 og Chalotte, født d. 11.-6.-1990.
K.B. arbejder på Rockwool. Han har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog
gården i april 1988 fra DLR.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 26,5 ha.
Stuehuset er opført ca. 1943 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1978, svinestald og lade fra 1943, maskinhus fra 1977 og hus med halmfyr
fra 1989. Gårdens besætning er 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
hvede, byg og ærter. Der er 1 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. Gården drives
uden fremmed arbejdskraft.

STENSTRUPVEJ 18, "KNUDSMINDE", STENSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-566017.
JOHANNES B. CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 17.-12.-1917, søn af Kirstine og Niels
Petræus Christensen, gift d. 24.-6.-1950 med Ellen Poulsen, medhjælpende hustru, født
d. 16.-5.-1925, datter af Signe og Martinus Poulsen. Parret har børnene: Birgitte, født
d. 19.-11.-1952 og Bent, født d. 27.-2.-1955.
J.B.C. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1950 fra sin
svigermor.
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31 ha.
"Knudsminde"s stuehus er opført
i 1917 og restaureret i 1968.
Avlsbygningerne består af kostald
fra 1917, ungdyrstald fra 1959,
svinestald fra 1917 er ombygget
i 1955, lade fra 1917, maskinhus
fra 1980 og foderhus fra 1975,
der er gylletank. Gårdens besæt
ning er på 4 årssøer og der pro
duceres 80 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter og hvede. Der er 2 traktorer, sprinklervandingsanlæg, plansilo og varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

STENSTRUPVEJ 19, "STENSTRUP
VESTERGAARD", STENSTRUP,
9500 HOBRO, tlf. 98-554515.
PER SØRENSEN, gårdejer, født
d. 15.-2.-1957, søn af Lilly og
Knud Sørensen, gift d. 9.-8.-1985
med Joan Thaysen, hospitalslabo
rant, født d. 15.-4.-1958, datter
af Alise og Viggo Thaysen. Par
ret har børnene: Ulrik, født d.
4.- 9.-1986 og Troels, født d.
18.-9.- 1990.
P.S. arbejder som murer. Han
overtog gården d. 1.-10.-1985 fra Gerda og Mathias Splud.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 14,1 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1935 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1935, hestestald, hønsehus og lade er fra samme år og maskinhus og
garage fra 1939. Der er 1 traktor og halmfyr.
STENSTRUPVEJ 20, "RAVNHØJGAARD", STENSTRUP, 9500 HO
BRO, tlf. 98-566024.
INGRID HANSEN, gårdejer, født
d. 16.-2.-1945, søn af Agnes og
Victor Svendborg, bor sammen
med Niels Anton Jensen, lærer,
født d. 4.-3.-1946. Parret har
datteren: Lisbeth, født d. 22.8.-1966.
I.H. er uddannet bankassistent.
Hun har været på Lundbæk Land
brugsskole. Hun overtog gården
juli 1978 fra sin afdøde mand Hans Jørgen Hansen, som overtog den fra sine forældre
Anine og Kristian Hansen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 44 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1880, lade fra samme år og som er ombygget i 1988 samt maskinhus fra 1980. Går
den drives udelukkende med en planteproduktion bestående af korn, ærter og raps. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Gården drives uden
fremmed arbejdskraft.

STENSTRUPVEJ 21, STENSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-554369.
KARL SØRENSEN, gårdejer, født d. 2.-8.-1947, søn af Mary og Ejner Sørensen, gift d.
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Harald Lauersen. Parret har børnene: Birgitte, født d. 15.-4.-1969 og Klaus, født d
3.-12.-1974.
6
’
K.S. arbejder som lagerekspedient, han er uddannet mekaniker. Han overtog gården d.
1.-9.-1987 fra Johannes Jensen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 10,5 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1989. Avlsbygningerne består af stald og lade fra 1935 og ma
skinhus og lade fra 1990. Gårdens besætning er på 4 ammekøer, 4 ungdyr og 10 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2
traktorer, plansilo og varm luftstørreri. Maskinstation bruges til en del af markar
bejdet.
STENSTRUPVEJ 22, "MARIENLUND", STENSTRUP, 9500 HOBRO.
PER KRAGELUND, gårdejer, om
tales under Rævebakkevej 1.
P.K. overtog gården d. 1.-1.-1984
fra Arne Bisgaard.
Areal 33 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne består af kostald, svinestald,
hestestald og lade alle fra 1914.
Der er lagersilo, plansilo, kold
lufts tørreri og halmfyr. Gården

STENSTRUPVEJ 23, STENSTRUP,
9500 HOBRO, tlf 98-566251.
NIELS ERIK BORUP POULSEN,
gårdejer, født d. 4.-4.-1952, søn
af Ellen og Svend Poulsen, gift
d. 17.-10.-1980 med Jelva Quarning, socialrådgiver, født d. 17.10.-1955, datter af Lis og Jens
Quarning. Parret har børnene:
Rikke, født d. 9.-4.-1977, Tho
mas, født d. 29.-3.-1984, Fie,
født d. 24.-10.-1986 og Jacob,
født d. 8.-8.-1989
N.E.B.P. har været på Borris og Asmildkloster Landbrugsskoler. Han er medlem af
Arden Byråd og i bestyrelsen for Hobro Landboforening. Han overtog gården d. 15.11.-1979 fra Frede Christensen. Broderen Kurt Borup Poulsen ejer en andel i gården,
han bor hos forældrene i Brøndbjerg.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er 2 ha. eng og forpagtet 34 ha.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og restuareret ca. 1975. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1965, som er tilbygget i 1989, kalvestalden er ombygget i 1990, lade fra
1989, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
40 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps og korn. Der er 2 traktorer og 1 mejetærkser. Der er 1 fast medhjælper
på gården. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STENSTRUPVEJ 25, STENSTRUP HEDE, 9500 HOBRO, tlf. 98-554217.
JENS CHR. THOSTRUP, gårdejer, født d. 9.-7.-1927, søn af Dagmar og Marinus
Thostrup, gift d. 23.-9.-1950 med Petrea Lassen, medhjælpende hustru, født d.
1.-11.-1926, datter af Sine og Jens Lassen. Parret har børnene: Sine, født d.
13.-11.-1950, Lisbeth, født d. 22.-2.-1954 og Ole, født d. 25.-8.-1958.
J.C.T. overtog gården d. 1.-2.-1953 fra Carl Jensen.
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Ejendomsskyld 580.000. Areal
11,5 ha.
Stenstrupvej 25's stuehus er op
ført i 1927 og løbende restaure
ret. Avlsbygningerne består af
ældre kostald, som er ombygget
til svinestald i 1982, svinestald
fra 1965 og lade fra 1925. Går
den drives med en svineprodukti
on på 8 årssøer, alle grisene
opfedes. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er 2
traktorer, lagersilo, kold lufts
tørreri og træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

STENSTRUPVEJ 28, "STENSTRUP
NYGAARD", STENSTRUP, 9500
HOBRO, tlf. 98-566099.
PETER MØLLER, gårdejer, født
d. 18.-3.-1928, søn af Johanne
og Marius Møller, gift d. 1.-2.1959 med Tove Nielsen, medhjæl
pende hustru, født d. 14.-10.1936, datter af Esther og Lars
Anker Nielsen.
P.M. har været på Asmild Klo
ster Landbrugsskole. Han har væ
ret medlem af kommunalbesty
relsen i Rostrup Kommune. Han overtog gården november 1954 fra Poul Iversen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 2 ha. eng og
plantage.
Stuehuset er opført i 1958. Avlsbygningerne består af kostald fra 1957, som er tilbyg
get i 1961 og ændret til svinestald i 1977, svinestald fra 1976 og maskinhus fra 1978,
der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.000 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og frøgræs. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, gastætsilo og varm og kold lufts tørreri. Der er 1 deltidsmed
hjælper på gården, som drives sammen med Nøgelhøjvej 2.
STENSTRUPVEJ 33, "HVILSHØJGAARD", STENSTRUP, 9510 AR
DEN.
BENT SØRENSEN, gårdejer, om
tales under LI. Arden vej 1.
B.S. overtog gården d. 1.-11.-1971
fra Erik Andersen. Gården har
været i slægtens eje siden 1850,
da B.S.s tipoldefar købte den.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
38 ha.
Stuehuset er opført i 1876. Avls
bygningerne består af kostald
fra 1939 som er ændret til plantørreri i 1985, svinestald fra 1941, maskinhus og lade
fra 1876. Der er plansilo og varm- og kold lufts tørreri.
STENSTRUPVEJ 35, "STENSGAARD", STENSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-566205.
FINN LYNGE LAUERSEN, gårdejer, født d. 6.-2.-1962, søn af Lissy og Bent Lauersen,
gift d. 1.-7.-1989 med Kirsten Østergaard Nielsen, medhjælpende hustru, født d.
26.-3.-1962, datter af Grethe og Anders Nielsen. Parret har sønnen: Thomas, født d.
9.-5.-1988.
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K.Ø.N. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Hun har været i bestyrelsen for
Landboungdom og i 4H udvalget.
F.L.L. har været på Try og Asmildkloster Landbrugsskoler. Han overtog gården d.
20.-5.-1989 fra Erna Sminge og Ragua Engen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 37 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret i 1989/90. Avlsbygningerne består af ko
stald, svinestald og lade, alle fra 1904, ungdyrstald fra 1990 og maskinhus fra 1975,
der er 2 gylletanke og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 50
årskøer, 100 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde
er hvede. Der er 1 traktor, 1 rendegraver og der anvendes staldvarme til opvarmning
af stuehuset. Der er 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

STOKHOLMVEJ 3, STOKHOLM, 9500 HOBRO, tlf. 98-554562.
JENS FREDERIKSEN, snedker, født d. 18.-7.-1954, søn af Ingrid og Svend Frederiksen,
gift d. 2.-9.-1989 med Tina Sendholdt, efg-elev (butik), født d. 20.-4.-1969, datter af
Marian og Ejner Sendholdt.
J.F. overtog gården d. 1.-6.-1990 fra Lars Grønhøj.
Ejendomsskyld 270.000. Areal 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1925, restaureret og tilbygget i 1989. Avlsbygningerne består af
stald fra 1925, som anvendes til fyrrum, der er hestestald fra 1989. Gårdens besæt
ning er på 3 heste, 1 af racen Dansk Varmblod og 2 Fjordheste, der udstilles på ungog dyreskuer, de har vundet flere ærespræmier. Der er træfyr.
STOKHOLMVEJ 4, "STOKHOLMGAARDEN", STOKHOLM, 9500
HOBRO, tlf. 98-554490.
JENS OLE HANSEN, gårdejer,
født d. 27.-4.-1948, søn af Agnes
og Niels Hansen, gift d. 27.-2.1971 med Kirsten Ott, kontorassi
stent, født d. 23.-2.-1946, datter
af Mary og Even Ott. Parret har
børnene: Susanne, født d. 26.-6.1971, Michael, født d. 26.-4.-1976,
Thomas, født d. 4.-11.-1977 og
Sarah, født d. 9.-10.-1987.
J.O.H. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i marts 1981 fra
Kirsten Pedersen.
Ejendomskyld 1.300.000. Areal 30 ha. Der er lejet 41 ha.
Stuehuset er af ældre dato, men restaureret og tilbygget flere gange. Avlsbygningerne
består af kostald, svinestald, lade og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion
på 47 årskøer, 65 ungdyr, 25 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter, raps og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, sprinklervandings
anlæg, plansilo og kold lufts tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
STOKHOLMVEJ 5, "SVENNINGHOLM", STOKHOLM, 9500 HO
BRO, tlf. 98-554235.
ELMER BRUUN, gårdejer, født
d. 1.-2.-1928, søn af Ane Marie
og Peder Bruun, gift d. 12.-1.1950 med Linda Jensen, medhjæl
pende hustru, født d. 9.-2.-1930,
datter af Agnethe og Thorvald
Jensen. Parret har børnene: Vil
ly, født d. 30.-5.-1950, Birthe,
født d. 30.-3.-1954 og Bente,
født d. 10.-8.-1962.

-122-

Elmer Bruun overtog gården d. 9.-6.-1975 fra Niels Johansen, ejendommen kan føres
tilbage til ca. 1650.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 30,8 ha., heraf tilkøbt 3 ha. i 1984. Der er 1,5 ha.
mose.
Stuehuset er opført i 1916 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
som er delvis ombygget i 1962, hestestald og vognport fra ca. 1880, anvendes nu til
garage og værksted, lade fra 1971 og maskinhus fra 1980. Gården drives med en kvæg
produktion på 23 årskøer, 30 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM, desuden er der
15 årssøer og 300 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STORARDEN 9, "KLEMMEGAARD", ST. ARDEN, 9510 AR
DEN, tlf. 98-562084.
KRISTIAN NØRGAARD, gårdejer,
født d. 16.-7.-1957, søn af Rosa
og Karl Nørgaard, gift d. 13.-7.1985 med Helle Jensen, butiksas
sistent, født d. 4.-12.-1964, dat
ter af Ida og Niels Jensen. Par
ret har sønnen: Anders, født d.
5.-5.-1985.
K.N. driver St. Arden Maskinsta
tion fra ejendommen. Han har
været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1979 fra sin far. Går
den har været i slægtens eje siden 1868, da den blev købt fri fra "Lundenborg".
Ejendomsskyld 1.310.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 4 ha. eng. Der er forpagtet og
lejet 127 ha.
Stuehuset er ca. 100 år gammel, restaureret og tilbygget senere. Avlsbygningerne be
står af kostald fra 1950, halmlade fra 1990, garage fra ca. 1900, lade fra ca. 1949 og
maskinhus fra 1981. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af
korn, ærter, raps, frø og industrikartofler. Der er 9 traktorer, 2 mejetærskere, 1 ren
degraver, 1 skårlægger, 2 finsnittere, 1 slamsuger, 2 bigballepressere, 1 kalkspreder og
de nødvendige redskaber til at drive maskinstation, desuden er der lagersilo og plan
silo samt varmluftstørreri. På gården er ansat 3 medhjælpere.

STORARDEN 11, "HAMMERGAARDEN", ST. ARDEN, 9510
ARDEN, tlf. 98-561092.
SØREN PETERSEN, gårdejer,
født d. 29.-12.-1907, søn af Else
Dorthea og Anton Martinus Pe
tersen, gift d. 16.-12.-1944 med
Maren Margrethe Andersen, med
hjælpende hustru, født d. 29.-8.1919, datter af Ane Marie og Pe
ter Andersen. Parret har børne
ne: Else, født d. 16.-1.-1947,
Ane Marie, født d. 29.-5.-1948,
Hanne, født d. 11.-10.-1949, Tove, født d. 2.-2.-1951, Grethe, født d. 5.-10.-1952,
Anton Elies, født d. 29.-3.-1955, Birthe, født d. 8.-11.-1956 og Lars Kristian, født d.
7.-11.-1958.
M.M.A. er medlem af Menighedsrådet i St. Arden.
S.P. har været været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han har været formand for
Arden Mejeri og været medlem af Menighedsrådet. Han overtog gården d. 1.-10.-1939
fra Valdemar Stævnshoved.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er ca. 10 ha. eng.
Jorden er bortforpagtet til sønnen Lars.
Stuehuset er opført i 1945 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
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fra 1946, ungdyrstald fra 1970, svinestald fra 1870, lade fra 1911 er tilbygget i 1946,
maskinhus fra 1975 og foderhus fra 1955.
Sønnen Lars Kristian Petersen bor på ejendommen. Han blev gift d. 17.-11.-1984 med
Anette Borresen Krog, specialarbejder, født d. 6.-2.-1964, datter af Aase og Poul
Krog. Parret har børnene: Jane, født d. 14.-5.-1986 og Jette, født d. 23.-1.-1989.
L.K.P. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han driver gården med en be
sætning på 2 ammekøer og 50 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgs
afgrøder er industrikartofler, korn og raps. Der er 1 traktor, kartoffeloptager, ammo
niaknedfælder, plansilo og varm lufts tørreri.

STORARDEN 17, "SØNDERBROGAARD", ST. ARDEN, 9510 AR
DEN, tlf. 98-561339.
HENRY SØRENSEN, gårdejer,
født d. 27.-11.-1936, søn af Elna
og Peter Sørensen, gift d. 13.10.-1962 med Mona Andersen,
medhjælpende hustru, født d.
22.-7.-1944, datter af Inga og Pe
ter Andersen. Parret har børne
ne: Tommy, født d. 22.-7.-1963,
Tinna, født d. 15.-9.-1965, Jette,
født d. 8.-11.-1969 og Dorthe, født d. 16.-6.-1975.
H.S. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d. 20.-4.-1970 fra
Henry Olesen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 33 ha. Der er lejet 14,5 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
som er on bygget til svinestald i 1978, farestald fra 1972, slagtesvinestald fra 1974,
maskinhus fra 1978, der er en ældre lade og gylletank. Gården drives med en svine
produktion på 70 årssøer, der produceres ca. 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, ærter og frøgræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
slamsuger, plansilo og varm lufts tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

STORARDEN 27, "SIGSGAARD",
ST. ARDEN, 9510 ARDEN, tlf.
98-561257.
HANS ANDERSEN, gårdejer,
født d. 27.-10.-1959, søn af Ka
ren og Ejner Andersen, gift d.
7.-3.-1986 med Lisbeth Thygesen,
kontorassistent, født d. 8.-3.-1959,
datter af Vera og Harry Thyge
sen. Parret har børnene: Chris,
født d. 27.-3.-1979, Helene, født
d. 18.-4.-1986 og Belinda, født
d. 13.-7.-1988.
H.A. arbejder som deltidschauffør og er medlem af Menighedsrådet. Han har været på
Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1980 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.070.000. Areal 30 ha. Der er forpaget 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1929, hestestald fra 1945, maskinhus fra 1963, foderhus fra 1978, der er en ældre
lade og gylletank. Gårdens besætning er på 10 ammekøer, 6 ungdyr og 70 slagtekalve
af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og frøgræs.
Der er 2 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
STORARDENVEJ 17, "BAVNEHØJGAARD", 9510 ARDEN, tlf. 98-561117.
NØRGAARD JENSEN, gårdejer, født d. 8.-4.-1920, søn af Jenny og Marinus Jensen,
gift d. 12.-2.-1945 med Marie Andersen, medhjælpende hustru, født d. 7.-1.-1927,
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sen. Parret har børnene: Anker,
født d. 29.-6.-1945, Lisbeth, født
d. 25.-8.-1946, Marinus, født d.
15.-2.-1949, Jens, født d. 26.-12.1953 og Ninna, født d. 24.-7.1960.
Nørgaard Jensen har været på
Asmildkloster Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 15.-10.-1945
fra Kristian Tolborg.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
20,5 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1864 og løbende restaureret, Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1955, lade fra 1969 og maskinhus fra 1956. Gårdens besætning er på 5
ammekøer med opdræt af racen Limousine, desuden er der 1 hest af racen Oldenbor
ger. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, lagersilo
samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

STORARDENVEJ 19, "VINTERSMINDE", 9510 ARDEN, tlf. 98-562588.
PER LYNGE LAUERSEN, gårdejer, født d. 14.-10.-1966, søn af Lissy og Bent Lauersen, bor sammen med Lene Nielsen, malersvend, født d. 10.-9.-1966, datter af Jenny
og Richardt Nielsen. Parret har datteren: Linette, født d. 9.-8.-1990.
P.L.L. er traktorfører ved Arden Kommune. Han har været på Try Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 8.-8.-1990 fra Knud Hedegaard.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 17,5 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1935 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
og lade, begge fra 1924, garage fra 1941, maskinhus fra 1937 og foderhus fra 1975.
Gården drives med en svineproduktion på 7 årssøer, der produceres ca. 150 slagtesvin
årligt. Desuden er der 3 ammekøer og 3 slagtekalve af blandet race. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er hvede, ærter, raps og byg. Der er plansilo og varm lufts tørre
ri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STOREGADE 9, "KROGSMINDE",
0. DOENSE, 9500 HOBRO, tlf.
98-554120.
WILLIAM LARSEN, gårdejer,
født d. 26.-11.-1941, søn af Lou
ise og Evald Larsen.
W.L. har været på St. Restrup
Husmandsskole. Han overtog går
den d. 1.-1.-1978 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal
39 ha., heraf tilkøbt 17 ha. Der
er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1940 og lø
bende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald fra 1959 som er tilbygget i 1971,
svinestaldene er fra 1970, 1979, 1980 og 1984, lade fra 1969 og foderhus fra 1983, der
er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 33 årskøer og 50 ungdyr af
blandet race, desuden er der 40 årssøer, der indkøbes en del smågrise og der producerres ialt 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps.
Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker og 2 gastætte siloer. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
STOREGADE 12, "OVERGAARD", 0. DOENSE, 9500 HOBRO, tlf. 98-554197.
GUNNER MOURITSEN, gårdejer, født d. 28.-6.-1928, søn af Sine og Jens Mouritsen,
gift d. 19.-11.-1955 med Rita Batholmæusen, medhjælpende hustru, født d. 13.-12.1933, datter af Sigrid og Albinus Batholmæusen.
G.M. overtog gården d. 1.-7.-1968 fra Aksel Guldager.

Ejendomsskyld 850.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er af ældre dato, men restaureret og ombygget i 1973. Avlsbygningerne be
står af ko- og svinestald fra 1970, den er genopført efter en brand, samme år blev
der bygget lade, maskinhus og garage. Gården drives med en svineproduktion på 20
årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, lagersilo, plansilo
og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

STOREGADE 42, 0. DOENSE,
9500 HOBRO, tlf. 98-554185.
LEIF JENSEN, gårdejer, født d.
15.-9.-1942, søn af Anna og Ej
vind Jensen, gift d. 30.-5.-1970
med Edith Riise Nielsen, medhjælpedne hustru, født d. 25.-1.-1950,
datter af Inga og Knud Riise Ni
elsen. Parret har børnene: Lars,
født d. 29.-8.-1972 og Gitte, født
d. 8.-2.-1975.
L.J. arbejder på Rockwool. Han
overtog gården i januar 1964 fra
sin farbror Ejner Jensen, gården har været i familiens eje i 150 år.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 15,3 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført i 1893, restaureret og tilbygget flere gange, senest i 1975. Avls
bygningerne består af ko- og svinestald samt lade, alle ca. 100 år gamle, maskinhuset
er fra 1965 og tilbygget i 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 8 årskøer,
10 ungdyr og 4 slagtekalve af blandet race. Desuden produceres der 100 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, lagersilo og varm lufts tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
STOREGADE 53, 0. DOENSE,
9500 HOBRO, tlf. 98-554103.
AXEL HØRDUM, gårdejer, født
d. 3.-5.-1927, søn af Katrine Kir
stine og Godtfred Hørdum, gift
d. 20.-11.-1950 med Valborg Dag
mar Christensen, født d. 6.-11.1929, datter af Marie og Jens
Nielsen Christensen. Parret har
børnene: Rudolf, født d. 3.-10.1949 og Henning, født d. 8.-2.1953.
V.D.C. døde i 1988.
A.H. er sælger for Frifolium. Han har været på Åbybro Høj- og Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 20.-6.-1954 fra Carla og Niels Lund.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 15,5 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1962, lade fra 1960 og maskinhus fra 1983. Gårdens besætning er på 2
årskøer og 5 ungdyr af blandet race, der er 4 årssøer og der produceres ca. 50 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 1 traktor,
plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

STOREMOSEVEJ 1, BRØNDBJERG, 9510 ARDEN, tlf. 98-566111.
LEIF ANDERSEN, gårdejer, født d. 17.-5.-1941, søn af Hilda og Anders Christian
Andersen.
L.A. overtog gården d. 1.-3.-1983 fra sin far. Nuværende ejer er 4. generation på
gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 45,3 ha., heraf 5 ha. bakker og eng.
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Storemosevej l's stuehus er op
ført i 1896 restaureret og om
bygget i 1938 og derefter løben
de vedligeholdt. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1964,
lade fra 1890 og maskinhus fra
1985, der er gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på
42 årskøer, 60 ungdyr og 21 slagtekalve af racen SDM. Der er 3
traktorer og 1 mejetærsker. Ma
skinstation bruges til en del af
markarbejdet.

STOREMOSEVEJ 5, "STENDALSGAARD", BRØNDBJERG, 9510
ARDEN, tlf. 98-566037.
SVEND POULSEN, gårdejer, født
d. 15.-1.-1922, søn af Laura og
Peder Borup Poulsen, gift d. 11.9.-1951 med Ellen Christensen,
medhjælpende hustru, født d.
14.-5.-1931, datter af Agnes og
Christian Christensen. Parret
har børnene: Niels Erik, født d.
4.-4.-1952, Kurt, født d. 16.-3.1955 og Lisbeth, født 8.-12.-1961.
S.P. har været i bestyrelsen for Rostrup Mejeri. Han overtog gården i sommeren 1950
fra sin far. Gården har været i familiens eje fra ca. 1630.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 50,5 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostalde
fra 1880 og 1973, ungdyrstald og foderhus fra 1981, lade fra 1905 og maskinhus fra
1935, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på
40 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 Fjordheste.
Der er 5 traktorer, vandingsmaskine, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Sønnen
Kurt er medhjælper på gården. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

STORMOSEVEJ 6, "BRØNDBJERGGAARD", BRØNDBJERG, 9510 ARDEN, tlf. 98566296.
ANDREAS SVOLDGAARD, gårdejer, født d. 27.-10.-1947, søn af Sigrid og Ejner Svoldgaard, gift d. 18.-7.-1975 med Birgitte Larsen, medhjælpende hustru, født d. 3.-6.1950, datter af Esther og Tage Larsen. Parret har børnene: Lone, født d. 10.-2.-1976
og Peter, født d. 7.-7.-1978.
A.S. arbejder for Alm. Brand. Han har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-1.-1971 fra sin far. Nuværende ejer er 5. generation på gården,
som kom i slægtens eje da den blev frikøbt fra Villestrup i 1825.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 60 ha., heraf 16 ha. eng og skov. Der er lejet 27 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
og svinestald, begge fra 1968, lade fra 1855 og maskinhus fra 1973. Gården drives
med en kvægproduktion på 25 ammekøer og 25 slagtekalve af blandet race. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn, raps og oliehør. Der er 8 traktorer, 1 mejetærsker,
plantemaskine, plansilo og varm lufts tørreri. Gården drives uden fremmed arbejds
kraft.
STOREMOSEVEJ 9, "HJORTHØJGAARD", BRØNDBJERG, 9510 ARDEN, tlf. 98566109.
NIELS SVEISTRUP, gårdejer, født d. 21.-8.-1947, søn af Dagmar og Mogens Sveistrup,
gift d. 23.-6.-1972 med Lisbeth Gebaouer Thomsen, kontorassistent, født d.
26.-6.-1949, datter af Marie og Christian Thomsen. Parret har børnene: Marianne, født
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d. 15.-11.-1966, Charlotte, født
d. 18.-5.-1974 og Christian Dani
el, født d. 3.-2.-1981.
Niels Sveistrup overtog gården i
sommeren 1976 fra Egon Mouridtsen.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal
60 ha., heraf tilkøbt 26 ha., der
er 10 ha. bakker og skov. Der er
forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1971. Avls
bygningerne består af kostald fra
1964, ko- og ungdyrstald og ma
skinhus fra 1979, foderhus fra 1987, der er 3 indendørskøresiloer og 1 gylletank. Går
den drives med en kvægproduktion på 62 årskøer, 90 ungdyr og 30 slagtekalve af ra
cen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 100 stk. og der er 2 rideheste.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roetankmaskine, plansilo, kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset. Der er 1 fast medhjælp på gården. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet. Bygningerne fra ejendommen Storemosevej 8 hører til gården. Jorden er lagt
ind under Storemosevej 9.
STOREMOSEVEJ 11, "AAGAARDEN", BRØNDBJERG, 9510 ARDEN, tlf. 98-566352.
SØREN NØRGAARD UHRENHOLT, socialrådgiver, født d. 3.-4.-1948, søn af Kirstine
og Jens Uhrenholt, bor sammen med Ida Vestergaard Olesen, overassistent, født d.
1.-10.-1957, datter af Mille og Kristian Olesen. Parret har børnene: Kirstine, født d.
23.-3.-1975 og Kristian, født d. 11.-6.-1984.
S.N.U. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1973 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 27,5 ha., heraf 10 ha. Skov og eng. Der er udlejet 13
ha.
Stuehuset er opført i 1896, restaureret og tilbygget senest 1989. Avlsbygningerne be
står af ko- og svinestald fra 1953, gammel lade og maskinhus fra 1920 og lade fra
1954. Gårdens besætning er på 2 heste af racen Fjordheste. Planteproduktionens salgs
afgrøde er korn. Der er 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

STORKEDAMSVEJ 3, "ROSTRUPGAARDEN", ROSTRUP, 9510
ARDEN, tlf. 98-656016.
LAURIDS LAURSEN, gårdejer,
født d. 19.-4.-1941, søn af Rig
mor og Carl Laursen, gift d.
18.-11.-1961 med Lene Nielsen,
medhjælpende hustru, født d.
16.-4.-1942, datter af Laura og
Marius Nielsen. Parret har bør
nene: Litta, født d. 16.-5.-1962
og død i 1978, Lotte, født d.
18.-1.-1966, Lau, født d. 26.-1.-1970 og Louise, født d. 30.-12.-1979.
L.L. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han er medlem af Byrådet for Arden
Kommune, han har været i bestyrelsen for Kongerslev Mejeri og Rostrup Mejeri. Han
overtog gården i 1970 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som
blev overtaget af bedstefaderen i 1926.
Ejendomsskyld 4.400.000. Areal 90 ha., heraf tilkøbt 45 ha. Der er forpagtet 50 ha.
eng og 13 ha. agerjord.
Stuehuset er af ældre dato og ombygget flere gange, senest i 1986. Avlsbygningerne
består af kostald, som er ombygget flere gange og tilbygget senest i 1973 og 1979,
ungdyrstald fra 1975, lade fra 1860, maskinhus fra 1976 og foderhuse fra 1973 og
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1979, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på
170 årskøer og 200 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn
og frøavl. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, vandingsmaskine, 1 gummiged, græsop
samlingsvogn og skårlægger, 1 rundballepresser, 1 automatisk grov- og kraftfoderanlæg, plansilo og varm lufts tørreri. Der er 1 fodermester og 1 medhjælper i stalden,
samt 2 medhjælpere i marken. Gården drives sammem med "Harehøjgaard", Harehøjvej
1 og "Hvarregaarden", Hvarre Hedevej 11, som sønnen Lau har halvpart i.
STUBBERUPVEJ 3, STUBBERUP,
9500 HOBRO, 98-566145.
GITTE BUKHAVE, sygeplejerske,
født d. 12.-8.-1964, datter af
Elisabeth og Kurt Christensen,
gift d. 25.-5.-1990 med Lars Buk
have, født d. 5.-3.-1958, søn af
Bente og Henning Bukhave.
G.B. overtog gården d. 1.-5.-1990
fra Frede Dahl.
Ejendomsskyld 300.000. Areal 10
ha. Oorden er delvis udlejet.
Stuehuset er opført i 1870 og
restaureret i 1990/91. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra 1930, som er
ombygget til hestestald i 1989 og maskinhus fra 1970. Gårdens besætning er på 1
årsso og 1 orne, der produceres ca. 10 slagtesvin årligt, desuden er der 2 moderfår og
1 vædder.
STUBBERUPVEJ 4, "STUBBERUP
MØLLEGAARD", STUBBERUP,
9500 HOBRO, tlf. 98-566050.
KJELD KÆRVANG CHRISTEN
SEN, gårdejer, født d. 1.-8.-1935,
søn af Magda og Christian Got
fred Christensen, gift d. 1.-8.1960 med Kirsten Marie Møller,
sygeplejerske, født d. 9.-9.-1937.
Parret har datteren: Lisbeth,
født d. 22.-2.-1961.
K.K.C. driver gården sammen med moderen, hvis mand købte den i september 1940
fra Karl Glerup.
Areal 77 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 6 ha. eng og 4,5 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1855 og restaureret i 1940. Avlsbygningerne består af kostald,
svinestald og lade, alle opført efter brand sidst i 1930erne, der er maskinhus fra 1967.
Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af korn, raps og græs
til grøntfoder. Der er 1 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo. Ejendommen er en gam
mel vandmølle fra ca. år 1300 og mølledammen ligger stadig bag ejendommen.

STUBBERUPVEJ 6, STUBBERUP,
9500 HOBRO, tlf. 98-566118.
KURT CHRISTENSEN, skibsfører,
født d. 18.-11.-1938, søn af Ma
rie og Poul Christensen, gift d.
21.-4.-1963 med Elisabeth Ander
sen, fodterapeut, født d. 3.-12.1939, datter af Karen og Viggo
Andersen. Parret har børnene:
Gitte Raja, født d. 12.-8.-1964
og Søren, født d. 25.-11.-1967.
K.C. overtog gården d. 1.-10.-1976
fra Dueholm.

-129-

Ejendomsskyld 400.000. Areal 7,5 ha., heraf 4 ha. eng og mose.
Stubberupvej 6's stuehus er opført i 1920 og restaureret flere gange, senest i 1986.
Avlsbygningerne består af ko- og svinestald, der er ombygget i 1982. Gårdens
besætning er på 4 moderfår og 1 vædder af racen Gotlandsk Pelsfår. Der er 1 traktor
og træfyr.
STUBBERUPVEJ 9, "STUBBERUPGAARD", STUBBERUP, 9500 HO
BRO, tlf. 98-566312.
EJGIL LARSEN, gårdejer, født d.
13.-8.-1952, søn af Karla og Sigfred Larsen, gift d. 16.-11.-1985
med Britta Nielsen, kasserer,
født d. 20.-1.-1952, datter af
Marie og Peder Nielsen. Parret
har børnene: Bonnie, født d.
11.-2.-1974, Allan, født d. 6.-3.-1975
og John, født d. 26.-5.-976.
E.L har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han er medlem af DLGs Kredsledelse. Han overtog gården d. 5.-1.1986 fra Jørgen Andersen.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 52 ha., heraf 3 ha. eng. Der er lejet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1968, som er ombygget i 1978, ungdyrstald og foderhus fra 1983, svinestaled fra
1930, lade fra 1900 og maskinhus fra 1991, der er gylletank samt inden- og udendørs
køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 120 årskøer og 150 ungdyr af
blandet race, desuden er der en svineproduktion på 20 årssøer, hvorfra grisene sælges.
Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og maltbyg. Der er 3 traktorer, roetankmaskine. Der er 1 fodermester og 1 fast medhjælper, desuden bruges der maskinsta
tion til en del af markarbejdet.
STUBBERUPVEJ 12, STUBBERUP,
9500 HOBRO, tlf. 98-558074.
ERIK KJELDSEN, husmand, født
d. 30.-12.-1932, søn af Anna og
Kjeld Kjeldsen, gift d. 31.3.-1956
med Elsa Nielsen, medhjælpende
hustru, født d. 31.-3.-1932, dat
ter af Tora og Thomas Nielsen.
Parret har sønnen: Karsten, født
d. 24.-11.-1960.
E.K. overtog gården d. 15.-3.1956 fra Jens Kristensen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 14,4 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af ko- og svinesdtald fra 1960, der
er tilbygget i 1966 og 1975, maskinhus fra 1968 og foderhus fra 1982, der er indendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 2 årskøer, 30 ungdyr og 10 slagtekalve af blandet race, desuden er der 9 årssøer, der produceres ca. 150 slagtesvin år
ligt. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsamaskine, 1 slamsuger, lagersilo og
varm lufts tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

STUBBERUPVEJ 14, "RINDALSGAARD", STUBBERUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-558378.
BØRGE PEDERSEN, gårdejer, født d. 3.-4.-1952, søn af Betty og Finn Pedersen, bor
sammen med Ingelise Thuesen, ekspeditrice, født d. 4.-10.-1951, datter af Elna og
Peter Thuesen. Parret har børnene: Anette, født d. 14.-3.-1978 og Majbritt, født d.
11.-2.-1982.
B.P. er chauffør. Han overtog gården d. 1.-2.-1986 fra Jens Haagen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 9 ha. De er lejet 13 ha.
Stuehuset er opført 1867 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1960, maskinhus fra 1979 og en ældre lade, som er ombygget. Gården
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drives udelukkende med en planteproduktion bestående af raps og korn. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, lagersilo samt varm og kold lufts tørrei. Gården drives uden
fremmed arbejdskraft.

STUBBERUPVEJ 17, OUE, 9500
HOBRO, tlf. 98-558261.
HERMANN KRISTENSEN, gård
ejer, født d. 26.-1.-1925, søn af
Oline og Kristian Peder Kristen
sen, gift d. 25.-11.-1956 med
Esther Bech, medhjælpende hu
stru, født d. 23.-8.-1930, datter
af Kartrine og Jens Dalsgaard
Bech. Parret har børnene: Ninna,
født d. 21.-1.-1958, Jonna, født
d. 15.- 12.-1959, Tonni, født d.
19.-6.- 1961, Teddy, født d. 3.-

7.-1962 og Jens, født d. 18.-11.-1963.
H.K. har været i bestyrelsen for Haagendal Mejeri samt været medlem af skolenæv
net. Han overtog gården i november 1956 fra Iver Opstrup.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 15 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1900, som er tilbygget i 1967, garage fra 1952, lade fra 1900 og foderog maskinhus fra 1981. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn og raps. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STUBBERUPVEJ 2, "KIRKEGAARD", MONSTRUP, 9500 HOBRO.
ORLA KJÆR SKOV NIELSEN, gårdejer, omtales under Rostrup Byvej 44.
O.K.S.N. overtog gården d. 1.-12.-1980 fra Kr. Poulsen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er 4 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1910, restaureret og ombygget i 1979/80. Avlsbygningerne består
af ko- og svinestald fra 1954, hønsehus fra 1935 og lade fra 1930. Der er plansilo og
varm lufts tørreri. Gården drives sammen med Rostrup Byvej 44.

SVERIGE 2, "NIELSMINDE",
ROLD, 9510 ARDEN, tlf. 98561325.
PETER THOMASEN, gårdejer,
født d. 8.-2.-1924, søn af Anna
og Jens Kristian Thomasen, gift
d. 22.-10.-1953 med Astrid Lar
sen, medhjælpende hustru, født
d. 22.-1.-1931, datter af Alfridra
og Valdemar Larsen. Parret har
børnene: Jane, født d. 21.-5.-1954
og Dorte, født d. 30.-5.-1958.
P.T. overtog gården d. 19.-5.-1960 fra Jens Christian Jensen.
Ejendomskyld 720.000. Areal 15 ha. Jorden er delvis udlejet.
Stuehuset er opført i 1905 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1915, som er ombygget flere gange, senest i 1975, hvor der samtidig blev bygget
svinestald, lade fra 1905 og maskinhus fra 1970. Gårdens besætning er på 4 amme
køer, 3 ungdyr og 2 slagtekalve af racerne Leicester, desuden er der 6 moderfår af
racen Limousine og Simmentaler. Der er 1 traktor og kornlager. Gården drives uden
fremmed arbejdskraft.
SVERIGE 6, "SVERIGEGAARDEN", SVERIGE, 9510 ARDEN, tlf. 98-569020.
VAGNER OG POUL SØRENSEN, gårdejere.
V.M. er født d. 5.-12.-1945, søn af Katrine og Frode Mortensen, bor sammen med
Tove Jensen, sælger, født d. 8.-8.-1944, datter af Mary Madsen. Parret har børnene:
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Richard, født i 1967 og Mette,
født i 1975.
Poul Sørensen er født d. 8.-9.1946, søn af Lilly og Erik Søren
sen. Han har børnene: Anne Loui
se, født d. 13.-10.-1968 og Wag
ner Tormod, født d. 4.-7.-1973.
Begge ejere har været på Lund
bæk Landbrugsskole. De overtog
gården i 1976 fra Bent og Georg
Jensen.
Areal 77 ha., heraf 12 ha. grus
grav og skov.
Stuehuset er af ældre dato, men løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kalveog svinestald fra 1980, lade fra samme år, derudover er der en ældre staldbygning og
gylletank. Gården drives med en slagtekalveproduktion på 400 stk. årligt, de er af
blandet race, desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.700 stk. årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er frøgræs og raps. Der er 2 traktorer og gastæt silo. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet, gården drives sammen med Blushøjvej 6,
Hobro.

SØNDERBYEN 2, LL. ARDEN, 9510 ARDEN, tlf. 98-561272.
NIELS HEDEGAARD, gårdejer, født d. 17.-3.-1929, søn af Laura og Marius Nielsen,
gift d. 20.-11.-1954 med Kirsten Hedegaard, medhjælpende hustru, født d. 17.-4.-1934,
datter af Sine og Søren Hedegaard. Parret har børnene: Søren, født d. 13.-9.-1955,
Claus, født d. 10.-6.-1959 og Helle, født d. 26.-4.-1964.
N.H. overtog gården i foråret 1960 fra sin svigermor, nuværende ejer er 3. generation
på gården.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 30 ha., heraf 5,5 ha.eng.
Stuehuset er opført i 1898, tilbygget i 1910 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1960, ungdyrstald og roehus fra 1975, lade fra 1902 er ombyg
get til svinestald i 1970/71 og maskinhus fra 1983. Gården drives med en slagtesvine
produktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2
traktorer, plansilo, varmlufts tørreri, halmfyr og vindmølleanparter. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
SØNDERBYEN 7, "LINDEGAARDEN", LL. ARDEN, 9510 ARDEN, tlf. 98-562023.
LINDY LUND, gårdejer, født d. 14.-3.-1947, søn af Erna Emilie og Poul Jørgen Lund,
gift d. 2.-8.-1969 med Hanne Knudsen, bankassistent, født d. 14.-2.-1944, datter af
Emilie og Harald Knudsen. Parret har børnene: Dorte, født d. 21.-5.-1972 og Helle,
født d. 14.-7.-1974.
L.L. arbejder ved Skørping Kommune. Han overtog gården d. 15.-12.-1987 fra sin far,
nuværende ejer er 5. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1843.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 36,3 ha., heraf 13,5 ha. eng og 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1879 og restaureret i 1988/89. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1978, garage fra 1974, lade ra 1956 og maskinhus fra 1906. Gården drives
udelukkende med en planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
SØNDERBYVEJ 9, "SØNDERGAARD", LL. ARDEN, 9510 ARDEN, tlf. 98-561270.
BØRGE WULFF ANDERSEN, landmand, født d. 24.-6.-1932, søn af Jenny og Alfred
Wulff Andersen, gift d. 10.-8.-1957 med Anne Randers, medhjælpende hustru, født d.
22.-6.-1939, datter af Ella og Carl Randers. Parret har børnene: Preben, født d. 11.1.-1959, Gitte, født d. 28.-12.-1963 og Finn, født d. 18.-3.-1966.
B.W.A. overtog gården d. 1.-7.-1960 fra Betty Olesen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 42,5 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 0,5 ha. skov og
11 ha. eng. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1934, som er tilbygget i 1966 og 1970, den er ændret til svinestald i 1988,
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svinestald fra 1956 er tilbyggeti 1969, maskin- og foderhus fra 1976 og der er gylle
tank. Gården drives med en svineproduktion på 45 årssøer, der produceres ca. 800
slagtesvin årligt og resten sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Gården
drives uden fremmed arbejdskraft.
SØNDERMARKSVEJ 1, "BRUUNSMINDE", TISTED, 9510 ARDEN,
tlf. 98-565053.
SVENNING OVERGAARD BRUUN,
gårdejer, født d. 12.-8.-1938, søn
af Magdaog Aksel Bruun, gift d.
1.-7.-1967 med Bodil Christensen,
medhjælpene hustru, født d. 16.6.-1949, datter af Erna og Ejnar
Christensen. Parret har børnene:
Lone, født d. 29.-11.-1967, Lene,
født d. 14.-10.-1969, Janni, født
d. 6.-8.-1973, Bente, født d.
18.-10.-1975, Joan, født d. 20.-8.-1980 og Anne, født d. 5.-5.-1987.
S.O.B. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han er i repræsentantskabet for MD
Food og for Ålborg Amts landboforening. Han overtog gården i marts 1972 fra sin far,
nuværende ejer er 6. generation.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 85,5 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 4 ha. skov og
eng.
Stuehuset er opført i 1895, restaureret og ombygget flere gange, senest i 1979. Avls
bygningerne består af ko- og svinestald fra 1913, som er tilbygget i 1928 og 1973,
lade fra 1895, maskinhus fra 1975 og foderhuse fra 1978 og 1989. Gården drives med
en kvægproduktion på 37 årskøer, 55 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden
er der 1 årsso, og der produceres ca. 20 slagtesvin. Der er 14 heste, 10 af racen
Oldenborg og 4 fjordheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo og varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
SØNDERMARKSVEJ 6, TISTED, 9510 ARDEN, tlf. 98-565176.
JENS BARTHOLOMÆUSSEN, gårdejer, født d. 18.-2.-1943, søn af Asta og Marius Bartholomæussen, gift d. 12.-6.-1965 med Bente Nielsen, plejehjemsassistent, født' d.
16.-3.-1947, datter af Anne Marthe Nielsen. Parret har børnene: Lene, født d. 26.-7.1964, Alex, født d. 12.-7.-1965 og Marianne, født d. 1.-6.-1967.
J.B. er specialarbejder. Han har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog går
den i januar 1979 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 28,9 ha., heraf 3 ha. skov og eng. Der er forpagtet 26
ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1898, der er ombygget i 1937, kostald fra 1961, lade fra 1898, der er gylletank.
Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af korn, raps og ærter.
Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
SØNDERMARKSVEJ 9, TISTED, 9510 ARDEN.
FRODE HØGH, gårdejer, omtales under Fuglegårdsvej 5.
F.H. overtog gården d. 1.-11.-1979 fra Jonna Nielsen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 12,5 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald med køreloft fra 1964 og maskinhus fra 1920. Der er træfyr. Gården drives
sammen med Fuglegårdsvej 5.

SØNDERMARKSVEJ 15, TRINNERUP, 9510 ARDEN, tlf. 98-589057.
NIELS POULSEN, gårdejer, født d. 16.-6.-1922, søn af Elna Katrine og Søren Marinus
Poulsen, gift d. 16.-9.-1951 med Helena Johnsen, medhjælpende hustru, født d.
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2.-12.-1921, datter af Louise og
Niels Chr. Johnsen. Parret har
børnene: Eva, født d. 15.-1.-1952,
Anna-Lis, født d. 19.-6.-1957 og
Niels Erik, født d. 19.-9.-1960.
Niels Poulsen overtog gården d.
23.-4.-1954 fra Hagbard Pallesen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 8
ha., heraf 0,5 ha. eng. Jorden er
delvis udlejet.
Stuehuset er af ældre dato og
løbende restaureret. Avlsbygninger
ne består af ko- og svinestald
fra 1928, som er tilbygget i 1968, lade fra 1928 og maskinhus fra 1969. Gårdens be
sætning er på 8 årssøer, der sælges smågrise. Der er 1 traktor og lagersilo. Gården
drives uden fremmed arbejdskraft.

SØNDERGÅRDSVEJ 8, "SØNDERSØGAARD", ST. ARDEN, 9510 ARDEN, tlf. 98561147.
ERLING BISGAARD OLESEN, gårdejer, født d. 28.-5.-1936, søn af Sørine og Arne Ole
sen, gift d. 3.-11.-1962 med Grethe Clemmensen, pædagogpedhjælper, født d. 24.-7.1939, datter af Marianne og Marius Clemmensen. Parret har børnene: Mogens, født d.
8.-6.-1963, Søren, født d. 2.-12.-1965 og Birgitte, født d. 27.-2.-1969.
E.B.O. har været på Asmildkloster og Vejlby Landbrugsskoler, han har grusgrav på
ejendommen, som han overtog i november 1961 fra Petrea Kristoffersen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 22 ha., heraf frasolgt 7 ha, der er 1 ha. grusgrav. Der
er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1904, som er ombygget i 1962, halmlade og maskinhus fra 1978 og der 1 er ældre
lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummiged, sorteringsanlæg, plansilo, varm lufts
tørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
TERNDRUPVEJ 26, "NØRKÆRGAARD", ASTRUP, 9510 ARDEN,
tlf. 98-565270.
KRISTIAN ANDERSEN, gårdejer,
født d. 15.-2.-1919, søn af Marie
og Johannes Andersen, gift d.
12.-12.-1947, med Valborg Peder
sen, medhjælpende hustru, født
d. 11.-7.-1922, datter af Andrea
og Kresten Pedersen. Parret har
sønnen: Børge, født d. 24.-2.1951.
K.A. overtog gården d. 27.-5.- 1959 fra Holger Pedersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 23,5 ha., heraf tilkøbt 2 ha. eng, der er ialt 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1874 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1964 og 1966, lade fra 1964 og maskinhus fra 1978, der er udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 25 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der 350 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer,
1 mejetærsker, roetankmaskine, 1 ammoniaknedfælder, plansilo og kold lufts tørreri.
Sønnen er medhjælp på gården.
TERNDRUPVEJ 28, "ØSTERVANG", ASTRUP, 9510 ARDEN, tlf. 98-565110.
NYGAARD RYTTER ANDERSEN, gårdejer, født d. 30.-12.-1926, søn af Ane Margre
the og Niels Larsen Andersen, gift d. 5.-5.-1956 med Ingeborg Larsen, husmor, født d.
17.-4.-1934, datter af Dagny og Anton Larsen. Parret har børnene: Niels, født d.
26.-3.-1957, Kurt, født d. 28.-8.-1960 og Britta, født d. 30.-1.-1964.
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Jensen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 15,3 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1931 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald fra 1964, som sønnen Kurt idag anvender til fabrikation, han er uddannet
smed. Desuden er der 1 lade fra 1964 og maskinhus fra 1974. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TERNDRUPVEJ 32, ASTRUP, 9510 ARDEN, tlf. 98-56532.
ERIK NIELSEN OG VIVI VESTERGAARD, HUSMÆND.
E.N. er født d. 17.-6.-1944, søn af Ellen og Folmer Nielsen, bor sammen med Vivi
Vestergaard, hjemmehjælper, født d. 16.-1.-1947, datter af Stine og Aksel Vestergaard. Parret har børnene: Heidi, født d. 29.-6.-1970 og Kim, født d. 29.-4.-1980.
E.N. er savværksarbejder. Parret overtog gården d. 1.-11.-1978 fra Jens Bartholomæussen.
Ejendomsskyld 690.0000. Areal 5 ha.
Stuehuset er ombygget omkring 1976. Avlsbygningerne består af ældre kostald og
garage. Gårdens besætning er på 4 ammekøer, 1 ungdyr og 3 slagtekalve af blandet
race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
Parret ejer også Terndrupvej 34, som er en nedlagt ejendom med ca. 0,5 ha. jord.

TERNDRUPVEJ 33, "LILLESKOV",
ASTRUP, 9510 ARDEN, tlf. 98565048.
BØRGE NIELSEN, gårdejer, født
d. 20.-11.-1924, søn af Alma og
Alfred Nielsen, gift d. 6.-8.-1950
med Vera Bach, medhjælende hu
stru, født d. 28.-5.-1927, datter
af Krestine og Tinus Bach. Par
ret har børnene: Jørgen Ole, født
d. 17.-1.-1948, Bjarne, født d.
12.- 1.-1952 og Marianne, født d.
28.- 11.-1956.
B.N. har været på Køng og Kærhave Landbrugsskoler. Han overtog gården i 1968 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 13,4 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1915, restaureret og tilbygget i 1985. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1912, som er ombgget flere gange, senest ændret til svinestald i
1980, svinestald fra 1964, som er tilbygget i 1975, lade fra 1912, maskinhus fra 1986
og foderhus fra 1967 er ændret til svinestald i 1980. Gården drives med en svinepro
duktion på 35 årssøer, der produceres ca. 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 pålansilo og kold luft tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
TERNDRUPVEJ 40, "KRINGELHØJGAARD", ASTRUP, 9510 ARDEN, tlf. 98-565254.
CHRESTEN LADEFOGED KOCH CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 24.-2.-1938, søn af
Maren Ladefoged og Martinus Koch Christiansen.
C.L.K.C. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1978 fra
sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 31 ha., heraf 3,5 ha. mose. Der er lejet 12 ha. i
vildmosen og 3 ha. agerjord.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1928, ungdyrstald, hestestald og lade, alle fra 1931, garage fra 1959, hønsehus fra
1972, maskinhuse fra 1962 og 1966, foderhuse fra 1981 og 1990, der er gylletank og
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 60 ungdyr og
20 slagtekalve af racen SDM, der er 4 ammekøer, 3 ungdyr og 2 slagtekalve af racen
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Simmentaler, desuden er der 10 heste af racerne Fjordrace, Jydsk race, Belgier race,
Oldenborg samt Frederiksborgrace. Der er 4 traktorer, 1 roetankmaskine, lagersilo og
varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TERNDRUPVEJ 45, "LERGAARHUS", HORNMOSEGAARDE, 9510
ARDEN, tlf. 98-565296.
KARL BJARNE CHRISTENSEN,
kleinsmed, født d. 12.-12.-1961,
søn af Lis og Børge Christensen.
K.B.C. overtog gården i efter
året 1987 fra Marinus Sørensen.
Ejendomsskyld 330.000. Areal 2
ha.
Stuehuset er opført i 1917, resta
ureret og ombygget i 1964. Avls
bygningerne består af staldbygninger fra 1917, ændret til værksted og garage i 1989
og hønsehus fra 1964. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående
af korn. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TERNDRUPVEJ 48, "HOLTMOSEGAARD", TISTED, 9510 ARDEN.
LEIF OG CHRISTIAN BRØNDUM, gårdejere, omtales under Halskovvej 4, Skørping
Kommune. L.B og C.B overtog gården i 1989 fra D.L.R.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 42 ha., heraf 1 ha. eng og 2 ha. skov.
Stuehuset er af ældre dato. Avlsbygningerne består af ældre kostald, svinestald og
lade, desuden er der ungdyrstald fra 1980 og ældre fyrrum og garage. Der er halmfyr.
Gården drives sammen med Halskovvej 4, Skørping.
TERNDRUPVEJ 50, TISTED,
9510 ARDEN, tlf. 98-565457.
ERIK NIELSEN, elektriker, født
d. 1.-7.-1959, søn af Vera og
Kristian Nielsen, gift d. 1.-10.1988 med Mona Therese Peder
sen, specialarbejder, født d. 3.10.-1958, datter af Sonja og Kri
stian Pedersen. Parret har børne
ne: Solveig, født d. 7.-3.-1977,
Morten, født d. 17.-3.-1980 og
Sofus, født d. 10.-2.-1991.
E.N. arbejder på fabrik. Han overtog gården d. 15.-9.-1986 fra Vilma Kristensen.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1951, lade fra 1942 og maskinhus fra 1948. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af raps, ærter og korn. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

TERNDRUPVEJ 52, "LL. IVERS
LYST", TISTED, 9510 ARDEN,
tlf. 98-335316.
INGA HAUGAARD, gårdejer,
født d. 17.-7.-1929, datter af
Elna og Kristian Jensen, bor
sammen med Egon Sørensen, født
d. 26.-1.- 1924, søn af Thora og
Valdemar Sørensen. Parret har
børnene: Anni, født d. 3.-9.-1950,
Steen, født d. 9.-10.-1952 og
Torben, født d. 1.-12.-1958.
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I.H. er madudbringer for Arden Kommune. Hun overtog gården d. 31.-12.-1977 fra
Holger Bæch.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 8 ha., heraf 0,5 ha. mose. Jorden er udlejet til sønnen
Steen.
Stuehuset er opført i 1870, restaureret og tilbygget i 1989. Avlsbygningerne består af
kostald og lade fra 1870, fyrrum fra samme år og garage fra 1950.

TERNDRUPVEJ 54, "MUNKHA
VE", TISTED, 9510 ARDEN, tlf.
98-335317.
HANS TONNISEN, gårdejer, født
d. 3.-4.-1938, søn af Ellen og
Tonni Tonnisen.
H.T. overtog gården i 1987 fra
sin far, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som kom i
familiens eje i 1900.
Areal 31,2 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er af ældre dato, men
restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kostald fra 1956, svinestald og maskin
hus fra 1970. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker
og træfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
THORUPHEDEGÄRDSVEJ 14, "HØNSERIET RUDEN", ASTRUP, 9510 ARDEN, tlf.
98-565089.
FINN KRISTENSEN, hønseriejer, født d. 3.-3.-1954, søn af Lilly Valborg og Karl Villy
Kristensen, bor sammen med Lena Nielsen, teknisk tegner, født d. 26.-9.-1956, datter
af Ella og Ejner Nielsen. Parret har børnene: Jesper, født d. 5.-3.-1981 og Thomas,
født d. 10.-9.-1983.
F.K. arbejder på Rockwool. Han overtog gården d. 15.-2.-1991 fra sin far, som købte
gården i 1953.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 8 ha., heraf 1,5 ha. eng og 1 ha. plantage. Jorden er
udlejet. Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af gammel staldbygning,
som er ændret til kyllinger og rugeri i 1967, kyllingehuse fra 1962 og 1971, desuden er
der 2 minkhaller fra 1984. Gården drives med en avlsbesætning på 50.000 kyllinger til
ægproduktion, desuden er der 110 minktæver. Der er 2 traktorer, automatisk fodring
og vanding, samt automatiske rugemaskiner til 60.000 æg. Der er 13 fodersiloer.
Gården drives uden fremmed arbejdfskraft.
THORUPHEDEGÅRDSVEJ 23,
"JUULSMINDE", ASTRUP, 9510
ARDEN, tlf. 98-565120.
JENS JUUL, gårdejer, født d.
18.-1.-1946, søn af Ragnhild og
Anders Juul.
J.J. har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-1.-1978 fra sin far, gården
har været i slægtens eje gennem
flere generationer.
Ejendomsskyld 900.000. Areal
27,5 ha., heraf 3,5 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1925, som er ombygget i 1983, lade fra 1925, staklade fra 1970 og foderhus fra
1990, der er indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer,
30 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 2 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri og træfyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
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SVEND BACH, gårdejer, født d. 19.-3.-1932, søn af Henriette og Niels Bach, gift d.
28.-5.-1960 med Aase Andreasen, medhjælpende hustru, født d. 18.-11.-1941, datter af
Emma og Niels Peter Andreasen. Parret har børnene: Kim, født d. 2.-1.-1960, Lis,
født d. 28.-3.-1962 og Gitte, født d. 6.-6.-1965.
S.B. overtog gården i maj 1960 fra Jens Nielsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er lejet 1,5 ha.
Stuehuset er ca. 90 år gammelt, det er restaureret og ombygget i 1975. Avlsbygning
erne består af kvægstald og foderhus, begge fra 1974, svinestald fra 1980, garage fra
1972 og lade fra 1977, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 35
årskøer og 45 ungdyr af blandet race, desuden er der 8 årssøer og der produceres ca.
150 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

THORUPHEDEVEJ 13, THORUP
HEDE, 9510 ARDEN, tlf. 98561356.
LAURITS SØRENSEN, landmand,
født d. 21.-2.-1935, søn af Ebba
og Aksel Sørensen, gift d. 30.11.-1963 med Gerda Siversen,
medhjælpende hustru, født d.
10.-12.- 1941, datter af Anne og
Johannes Siversen. Parret har
sønnen: John, født d. 21.-9.-1967.
L.S. overtog gården i november
1963 fra sin far, der byggede
ejendommen som statshusmandsbrug i 1930, den er udstykkent fra "Myhlenberg Ladegaard". Ejendomskyld 930.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1930, som er tilbygget i 1965, ungdyrstald fra 1975, garage og fyrrum
fra 1953, lade fra 1930 er tilbygget i 1968, maskinhus fra 1979 og foderhus fra 1971,
der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 30 ung
dyr og 10 slagtekalve af blandet race, desuden er der en slagtesvineproduktion på 200
stk. årligt. Der er 3 traktorer, lagersilo, varm og kold lufts tørreri og fast brændsels
fyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
THORUPHEDEVEJ 15, THORUPHEDE, 9510 ARDEN, tlf. 98-561918.
EDVARD FRISTRUP, gårdejerd, født d. 8.-1.-1952, søn af Gudrun og Peter Fristrup,
gift d. 8.-1.-1982 med Kirsten Rathmann, medhjælpende hustru, født d. 2.-1.-1958,
datter af Lilly og Ferdinan Rathmann. Parret har børnene: Marianne, født d. 21.-8.1979, Michael, født d. 16.-8.-1983 og Martin, født d. 14.-10.-1985.
E.F. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1978 fra
Peter Baade Jensen.
Ejendomsskyld 1.1000.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 5 ha. eng. der er
lejet 12 ha. eng og markjord.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1964, ungdyrstald fra 1975, maskinhus fra 1976 og ældre lade, der er gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 70 ungdyr, 25 slagtekalve af ra
cen SDM. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
THORUPHEDEVEJ 21, "PÆRHØJ", THORUPHEDE, 9510 ARDEN, tlf. 98-561638.
PETER BACH, gårdejer, født d. 26.-12.-1913, søn af Elsine og Anton Bach, gift d.
24.-5.-1953 med Ebba Christensen, husassistent, født d. 7.-3.-1934, datter af Anne og
Oskar Christensen. Parret har børnene: Hans Jørgen, født d. 6.-11.-1953, Anne Marie,
født d. 5.-10.-1955, Hanne, født d. 29.-5.-1959, Sten, født d. 22.-7.-1962, Henning,
født d. 2.-5.-1965 og Aksel, født d. 31.-1.-1967.
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Peter Bach overtog gården d.
2.-11.-1954 fra sin bror Børge
Bach, gården har været i famili
ens eje siden 1934. Sønnen Sten
købte gården d. 1.-4.-1989, han
arbejder som chauffør.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 9,3
ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Gården brændte i 1912 og blev
genopført med et stuehus, som lø
bende er restaureret, ko- og svi
nestald, som har hestestald, blev
også genopført efter branden, la
den er fra 1961 og maskinhus fra 1945. Gårdens besætning er på 1 hest. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, lager
silo, varm og kold lufts tørreri, træfyr og vindmølleanparter. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

THORUPHEDEVEJ 27, "FOGEDGAARD", ROLD, 9510 ARDEN,
tlf. 98-561095.
KARL OVE BUUS, gårdejer, født
d. 5.-7.-1946, søn af Henny og
Lars Buus.
K.O.B. overtog gården d. 1.-3.1974 fra sin far.
Ejendomsskyld 980.000. Areal
13,5 ha., heraf tilkøbt 1,7 ha.
Der er lejet 6,5 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og lø
bende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af ældre ko- og svinestald, som er ombygget og restaureret i 1981, svi
nestald fra 1974, lade fra 1948 og maskinhus fra 1978, der er udendørs køresilo. Går
den drives med en kvægprodutkion på 16 årskøer og 20 ungdyr af blandet race, des
uden er der en svineproduktion på 25 årssøer, der sælges smågrise. Der er 2 traktorer,
plansilo, kold lufts tørreri og fastbrændselsfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
TINGMOSEVEJ 3, VOLSGAARD,
9500 HOBRO, tlf. 98-523208.
ROBERT KRONBORG POULSEN,
født d. 23.-9.-1924, søn af Ingrid
og Niels Poulsen, gift d. 14.-4.1949 med Elle Hansen, husmor,
født d. 11.-7.-1929, datter af
Amalia og Søren Hansen. Parret
har børnene: Bjarne, født d. 4.4.-1950, Lilian, født d. 2.-6.1954, Joan, født d. 29.-4.-1960
og Niels, født d. 24.-5.-1965.
R.K.P. har været på Kærhave
Landbrugsskole. Han er formand for Hobro Kredsens familiebrug. Han overtog gården
d. 1.-4.-1957 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 13 ha. Der er lejet 4,5 ha.
Stuehuset er opført ca. 1843 og restaureret flere gange, senest i 1965. Avlsbygning
erne består af kostald fra 1924, som er ændret til svinestald i 1974, fyrrum, garage
og værksted er fra 1980, lade fra 1843 og maskinhus fra 1966. Gården drives med en
kvægproduktion på 10 årssøer, der sælges ca. 100 smågrise og 100 slagtesvin årligt,
desuden er der 2 årskøer og 2 ungkreaturer af racen SDM. Planteproduktionens salgs-
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afgrøder er hvede, raps og byg. Der er 1 traktor, plansilo, kold lufts tørreri og halm
fyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TINGVEJ 4, "NYHÅGENSMINDE", KIELSTRUP MARK, 9500 HOBRO, tlf. 98-558104.
JENS OVE JENSEN, gårdejer, født d. 15.-12.-1926, søn af Johanne og Jørgen Jensen,
gift d. 27.-7.-1956 med Krista Boel Poulsen, lærer, født d. 16.-11.-1928, datter af
Kirstine og Steffen Kristian Poulsen. Parret har børnene: Mette, født den. 3.-3.-1958,
Carsten, født d. 21.-7.-1960 og Birte, født d. 23.-1.-1963.
J.O.J. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1959 fra
Hans Olsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 15 ha., heraf 0,5 ha. med juletræer.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret 1970. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1930, som er ombygget i 1980, lade fra 1930, maskinhus fra 1987 og foderhus fra
1980 er ændret til fyrrum. Gården drives med en svineproduktion på 18 årssøer, der
produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, vandingsmaskine, lagersilo, plansilo, varm
lufts tørreri, halmfyr og anparter i vindmøllelaug. Gården drives uden fremmed
arbejdskraft.
TINGVEJ 5, "ØSTERGAARDSMINDE", HOUTVED, 9500 HOBRO,
tlf. 98-558125.
BENT STENSGAARD, gårdejer,
født d. 9.-12.-1929, søn af Johan
ne og Aksel Stensgaard, gift d.
14.-4.-1951 med Inge Moth Mejlstrup, medhjælpende hustru, født
d. 28.-8.-1931, datter af Alma
Moth og Jakob Mejlstrup. Parret
har børnene: Torben, født d. 31.8.-1949, Jakob Bjarne, født d.
16.-1.-1953 og Hanne, født d. 17.-7.-1955.
B.S. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-3.-1951 fra Eli
Poulsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 19,7 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1900, som er ombygget til svinestald i 1961. Den er senere ombygget til ungkrea
tur i 1983, lade fra 1931 er ændret til kostald i 1961 og tilbygget i 1972 samt maskin
hus fra 1969. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn,
ærter og raps. Der er 3 traktorer.

TINGVEJ 6, "DOVERHØJGÅRD",
KIELSTRUP MARK, 9500 HOBRO,
tlf. 98-558429.
TERKEL FRANDSEN, landmand,
født d. 10.-6.-1953, søn af Sigrid
og Jens Christian Frandsen, gift
d. 6.-8.-1977 med Karna Rind
Thomassen, landbrugstekniker,
født d. 22.-6.-1952, datter af
Margith og Niels Rind Thomas
sen. Parret har børnene: Hanne,
født d. 20.- 6.-1979, Lars, født
d. 21.-4.-1982 og Marie, født d. 20.-5.-1986.
K.R.T. er uddannet landbrugstekniker og har været på Asmildkloster og Vejlby Land
brugsskoler.
T.F. har taget Grønt bevis og har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 15.-10.-1979 fra Hjalmar Andersen.
Areal 44,5 ha. heraf tilkøbt 20,5 ha. Der er forpagtet 25 ha.
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består af kvægstald, Dosom er tilbygget i 1980 og senere restaureret, kvægstald fra
1945, lade fra 1920 og maskin- og foderhus fra 1984. Der er gylletank og indendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 72 årskøer og 85 ungdyr af racen
RDM, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der er 3
traktorer, 2 lagersiloer og varm lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælp på gården.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TINGVEJ 7, KIELSTRUP MARK,
9500 HOBRO, tlf. 98-558101.
KRESTEN SØRENSEN, gårdejer,
født d. 31.-8.-1913, søn af Else
og Jens Sørensen, gift d. 31.-7.1938 med Kjelda Bisgaard, med
hjælpende hustru, født d. 30.-4.1918, datter af Marie og Niels
Bisgaard. Parret har børnene:
Kjeld, født d. 11.-9.-1938, Kaj,
født d. 29.-2.-1940, Niels Kristi
an, født d. 28.-5.-1946, Elin, født
d. 12.-1.-1949, Jens, født d. 24.12.-1950 og Frode, født d. 9.-10.-1952.
K.S. overtog gården d. 1.-4.-1941 fra Erhardt Christensen. Ejendommen blev bygget
som statshusmandsbrug i 1926.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 7,3 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er frasolgt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1926 og lade fra 1947. Gården drives udelukkende med en plantepro
duktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og plansilo. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.

TINGVEJ 8, "NØRREVANG", KI
ELSTRUP MARK, 9500 HOBRO,
tlf. 98-558072.
JØRGEN CHRISTENSEN, hus
mand, født d. 2.-8.-1918, søn af
Alice og Christian Christensen,
gift d. 1.-1.-1948 med Lisbeth
Mortensen, medhjælpende hustru,
født d. 12.-10.-1922, datter af
Kirstine Annine og Peder Kristi
an Mortensen. Parret har børne
ne: Villy, født d. 2.-4.-1949,
John, født d. 1.-7.-1950, Jytte,
født d. 15.-1.-1955, Bente, født d. 2.-12.-1959 og Helle, født d. 15.-1.-1966.
J.C. overtog gården d. 1.-10.-1948 fra Anton Hansen.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1958 og 1962, lade fra 1910 og maskinhus fra 1980. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på 160 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps.
Der er 1 traktor, plansilo og træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TINGVEJ 9, "KILDEGAARD", KIELSTRUP MARK, 9500 HOBRO, tlf. 98-558008.
AGNES HALD, gårdejer, født d. 14.-6.-1909, datter af Kirstine og Peter Pedersen,
gift d. 24.-7.-1935 med Peder Arne Hald, født d. 12.-4.-1912, søn af Annine og Jens
Peter Hald. Parret har børnene: Leo, født d. 12.-12.-1938, Svend, født d. 2.-1.-1935,
Jørgen, født d. 26.-11.-1941, Lisbeth, født d. 2.-3.-1949, Margith, født d. 6.-10.-1951
og Grethe, født d. 27.-5.-1954.

Peder A. Hald døde i 1976. Han
overtog gården i 1935 fra sin
far.
Areal 11 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1852 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne består af ko- og svinestald
samt lade, alle fra 1852, byg
ningerne er løbende vedligeholdt.

TINGVEJ 10, "HØJBOGAARD", KIELSTRUP MARK, 9500 HOBRO, tlf. 98-558495.
TORBEN STENSGÄRD, gårdejer, født d. 31.-8.-1949, søn af Inger og Bent Stensgaard,
gift d. 21.-7.-1979 med Annie Jespersen, sygeplejerske, født d. 29.-3.-1954, datter af
Ella og Holger Jespersen. Parret har børnene: Thue, født d. 28.-4.-1979, Mikkel, født
d. 17.-4.-1982 og Ditte, født d. 8.-5.-1984.
T.S. er tømrer. Han overtog gården d. 20.-4.-1985 fra Jens Urenholt.
Areal 26 ha., heraf 5 ha. eng og 3 ha. skov med juletræer. Der er udlejet 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kostald og
lade, begge fra 1935, svinestald fra 1953 og ældre maskinhus. Gården drives udeluk
kende med en planteproduktion bestående af korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer,
varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TINGVEJ 12, "BREDMOSEHUS",
ØSTER DOENSE, 9500 HOBRO,
tlf. 98-554066.
CARL VISTI NIELSEN, gårdejer,
født d. 27.-1.-1950, søn af Klara
og Aage Nielsen.
C.V.N. har børnene: Klaus Visti,
født d. 22.-12.-1969, Jette, født
d. 11.-8.-1972, Jane, født d. 14.3.-1975 og Peter Janus, født d.
24.-4.-1981.
C.V.N. arbejder som skoventre
prenør. Han har været på Kalø
Landbrugsskole. Han er næstformand i Rold-Vebbestrup Husmandsforening. Han over
tog gården i efteråret 1984 fra Aage Pedersen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 4,5 ha. skov. Der
er forpagtet 27,5 ha.
Stuehuset er af ældre dato, restaureret og ombygget i 1975. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1950, 2 svinestalde fra 1960, kyllingehus fra 1965 samt maskinhus og lade
fra 1970, der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.200 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps, ærter og hestebønner.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, skovspil, 2 plansiloer og varm luftst ørreri. Gården
drives uden fremmed arbejdskraft.
TINGVEJ 14, "HELSTEDHØJGAARD", 0. DOENSE, 9500 HOBRO, tlf. 98-554138.
CARL GADE SPANGGAARD, gårdejer, født d. 16.-3.-1948, søn af Krestine og Gunner
Spanggaard, gift d. 15.-11.-1977 med Metha Bidstrup, pædagogmedhjælper, født d.
13.-7.-1956, datter af Aase og Hans Bidstrup. Parret har børnene: Chrestina, født d.
19.-7.-1977, Morten, født d. 3.-11.-1979 og Maria, født d. 7.-8.-1984.
C.G.S. har været på Vejlby Risskov Landbrugsskole. Han overtog gården 1.-7.-1976 fra
sin far, nuværende ejer er 3. geneartion på gården, som kom i familiens eje i 1912.
Ejendomsskyld 2.430.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 9,5 ha., der er 1,5 ha. eng. Der
er forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
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fra 1978, som er tilbygget i 1990, ungdyrstald fra 1926 er ombygget flere gange,
svinestald fra 1967, lade fra 1978 og foderhus fra 1981, der er 2 gylletanke og
indendørs- og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 90 årskøer,
125 ungdyr og 45 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 årssøer og der produce
res ca. 100 slagtesvin årligt. Der er 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps.
Der er 3 traktorer, 1 malkestald, automatisk kraftfodringsanlæg og plansilo. Der er 1
fast medhjælper og 1 skoledreng til hjælp på gården. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

TISTED HOLTER 2, "BOELSKOVGAARD", TISTED HOLDER,
9510 ARDEN, tlf. 98-335315.
JENS SMED JENSEN, landmand,
født d. 2.-11.-1933, søn af Asta
Amanda og Verner Kresten Jen
sen, gift d. 6.-6.-1981 med Ebba
Kvist Iversen, født d. 16.-6.-1940,
datter af Mette Marie og Svend
Holger Iversen. Parret har børne
ne: Joan, født d. 31.-8.-1960,
Heidi, født d. 8.-1.-1962, Henrik,
født d. 3.-12.-1965 og Michael,

født d. 23.-10.-1971. E.K.I. døde i 1991.
J.S.J. er kirkegårdsleder. Han overtog gården d. 11.-12.-1977 fra sin mor.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 31 ha., heraf 3 ha. skov. Jorden er udlejet.
Stuehuset er af ældre dato og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ældre
ko- og svinestald, som er tilbygget i 1930, samme år blev der bygget lade og maskin
hus fra 1960. Der er 1 traktor, lagersilo og kold lufts tørreri.
TISTED HOLTER 4, "LYKKEBO", TISTED, 9510 ARDEN, tlf. 98-335179.
HENNING BREDAHL, hønseriejer, født d. 4.-7.-1940, søn af Helene og Harald Bredahl, gift d. 10.-10.-1964 med Ulla Bach Jensen, husmor, født d. 3.-5.-1945, datter af
Sonja og Alfred Jensen. Parret har børnene: Lars, født d. 12.-10.-1965, Allan, født d.
25.-2.-1971, Heidi, født d. 6.-2.-1974, Maria Louise, født d. 3.-1.-1977 og Katrine,
født d. 7.-11.-1981.
H.P. er pelsdyravler. Han overtog gården d. 1.-10.-1963 fra sin far haraid Bredahl.
Ejendomsskyld 1.830.000. Areal 8,5 ha., heraf 4 ha. skov og bakker.
Stuehuset er opført i 1951. Avlsbygningerne består af 4 kyllingehuse fra 1960, 1963,
1967 og 1973, der er 2 rævehaller fra 1982 og 1984, lade og maskinhus fra 1965. Går
den drives med en slagtekyllingeproduktion på 420.000 stk. årligt, desuden er der 100
rævetæver. Der er 2 traktorer og 3 varmevekslere.
TISTED HOLTER 11, TISTED
HOLTER, 9510 ARDEN, tlf. 98335456.
DENNIS LYBECH OLESEN, smed,
født d. 11.-3.-1955, søn af
Esther og Egon Olesen, bor sam
men med Lilian Mølvadgaard
Jensen, født d. 25.-7.-1959, dat
ter af Kirstine og Harald Jen
sen. Parret har børnene: Micha
el, født d. 1.-9.-1981 og Betina,
født d. 21.-8.-1985.
D.L.O. overtog gården d. 1.-1.-1986 fra sin far.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 20,5 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1924, lade fra samme år er tilbygget 1980 og der er et ældre maskin-
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hus. Gården drives med en svineproduktion på 5 årssøer, der produceres ca. 100 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr.
TISTEDVEJ 14, "TISTEDGAARD",
TISTED, 9510 ARDEN, tlf. 98565163.
THORVALD NIELSEN, gårdejer,
født d. 30.-4.-1917, søn af Jensine Marie og Niels Chr. Nielsen,
gift d. 21.-8.-1946 med Greta
Nørgaard, medhjælpende hustru,
født d. 2.-9.-1922, datter af Else
Marie og Niels Jørgen Nørgaard.
Parret har børnene: Niels Jørgen,
født d. 28.-8.-1944, død i 1984,
Else Marie, født d. 28.-12.-1946,
Inger Lise, født d. 4.-3.-1949, Anne Grete, født d. 13.-6.-1950 og Betty Solveig, født
d. 23.-5.-1957.
T.N. har været i repræsentantskabet for Ålborg landboforening. Han overtog gården
august 1946 fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 36,5 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha. eng. Der er 5,5 ha. eng
og 3 ha. skov.
Stuehuset er opført ca. 1875, restaureret i 1947 og herefter løbende. Avlsbygningerne
består af ko- og svinestald, som er ombygget i 1954, den blev genopført efter brand i
1985, løsdriftsstald fra 1986, laden er delvis genopført efter brand i 1985, samme år
blev der bygget foderhus og maskinhuset er fra 1975. Gårdens besætning er på 17 am
mekøer med opdræt af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
hvede og maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 lagersiloer, varm lufts tørreri
og træfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
TORNDALS VEJ 1, HJERRITSDAL,
9500 HOBRO, tlf. 98-524897.
JENS ARNE ABILDGAARD,
gårdejer, født d. 7.-6.-1954, søn
af Edith og Svend Abildgaard,
gift d. 27.-6.-1981 med Bodil
Brøner, kontorassistent, født d.
2.-9.- 1957, datter af Doris og
Bent Brøner. Parret har børnene:
Torben, født d. 5.-1.-1983 og
Karsten, født d. 12.-6.-1986.
J.A.A. driver en brændselsforret
ning på ejendommen. Han over
tog gården d. 1.-7.-1978 fra Markus Nielsen.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 23,3 ha., heraf 6 ha. eng. Der er lejet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1937 og restaureret flere gange, senest 1990/91. Avlsbygningerne
består af svinestald fra 1937, som er ombygget fra 1984 til 1986, den bruges delvis til
lager til kul og briketter, laden er fra 1937. Gården drives udelukkende med en plan
teproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er brændefyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

TORNDALSVEJ 2, "LL. SKOVSGAARD", LL. SKOVSGAARD, 9500 HOBRO, tlf.
98-520831.
NIELS ERIK CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 23.-10.-1953, søn af Anne Margrethe og
Svend Christensen, gift d. 8.-5.-1976 med Birgith Kuhr, medhjælpende hustru, født d.
9.-5.-1951, datter af Valdborg og Svend Kuhr. Parret har børnene: Lone, født d.
29.-7.-1977, Svend, født d. 6.-4.-1979, Karin, født d. 4.-12.-1981 og Peter, født d.
23.-8.-1985.
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Begge ægtefæller har været på Kalø Landbrugsskole. N.E.C. overtog gården d. 31.12.-1977 fra sin far, gården har været i familiens eje gennem flere generation.
Areal 3,8 ha., heraf 12 ha. bakker og krat. Der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1977, ungdyrstald fra 1979, laden er delvis ombygget til kalvestald i 1980,
foderhus fra 1979, der er gylletank og inde- og udendørs køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 55 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM, det er en avlsbesætning,
hvorfra der sælges dyr til eksport. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo,
varm og kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TORNDALSVEJ 3, "TORNDALSGAARD", LL. SKOVSGAARD,
9500 HOBRO, tlf. 98-521242.
CHRISTIAN CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 18.-6.-1923, søn af
Nielsine og Anders Chr. Christen
sen, gift d. 4.-12.-1948 med An
na Lise Jensen, medhjælpende
hu- stru, født d. 1.-11.-1922,
datter af Jenny og Marinus Jen
sen. Parret har børnene: Keld,
født d. 11.-1.-1950, Inge, født

d. 31.-3.-1953 og Else, født d. 17.-7.-1955.
A.L.J. har været medlem af skolekommisionen og menighedsrådet.
C.C. har været vurderingsmand på kommunen samt i bestyrelsen for Kvægavlsforenin
gen. Han overtog gården i april 1948 fra sin far Anders Chr. Christensen, som byg
gede gården, da den i 1928 blev udstykket fra hans hjem "LI. Skovsgaard".
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 4 ha. bakker.
Stuehuset er opført i 1908 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1958, garage og maskinhus samt lade fra 1977. Gården drives med en kvæg
produktion på 30 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktion 
ens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo og
kold lufts tørreri. Der bruges en del husbondeafløsning og maskinstation bruges til
markarbejdet.
TOSTRUPVEJ 3, "SØRINELYST",
TOSTRUP, 9560 HADSUND, tlf.
98-566019.
VILLY THOMSEN, gårdejer, født
d. 19.-7.-1944, søn af Bine og
Christian Thomsen, gift d. 25.3.-1972 med Birte Henriette Ol
sen, gårdejer, født d. 16.-9.1952, datter af Bente og Herman
Olsen. Parret har børnene: Bir
git, født d. 14.-8.-1972 og Vivi,
født d. 18.-1.-1980.
V.T. driver Himmerlands Ejen
domskontor. Han har været på Lundbæk Landbrugsskole og overtog gården d. 1.-10.1984 fra Hans Nysum.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 37 ha., heraf 11 ha. skov og 4 ha. eng. Der er forpagtet
11 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kostald,
garage og lade, alle fra 1924. Gårdens besætning er på 25 ammekøer, 35 ungdyr og 13
slagtekalve af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og
ærter. Der er 2 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri og træfyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
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HADSUND, tlf. 98-566282.
HENNING NYSUM, gårdejer,
født d. 2.-4.-1946, søn af Signe
og Søren Nysum.
H.N. arbejder som daglejer. Han
overtog gården i december 1978
fra sin far, som byggede gården
som statshusmandsbrug i 1938.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 18
ha., heraf 5 ha. eng, skov og
bakker.
Stuehuset er opført i 1938 og
løbende restaureret. Avlsbygningerne består af maskinhus fra 1983, staldbygningen
nedbrændte i 1981 og blev ikke genopført. Gården drives udelukkende med en plante
produktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

TOSTRUPVEJ 6, "TOSTRUPGAARD", TOSTRUP, 9560 HAD
SUND, tlf. 98-566153.
KRISTIAN LADEFOGED, gårdejer,
født d. 26.-12.-1916, søn af Mar
grethe og Søren Ladefoged, gift
d. 6.-2.-1944 med Edith Berwald,
medhjælpende hustru, født d.
24.-11.-1924, datter af Krestine
og Karl Berwald. Parret har bør
nene: Vagn, født d. 4.-8.-1944 og
Karen Margrethe, født d. 23.-7.—
1946.
K.L. overtog gården maj 1944 fra sin bedstefar Kristian Ladefoged, nuværende ejer er
4. generation på gården, som blev bygget af oldefaderen i 1878.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 11 ha. skov, som del
vis er tilplantet med juletræer.
Stuehuset er opført i 1878 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1936, som er tilbygget i 1970, svinestald fra 1878 er renoveret i 1970, samme år
blev der bygget maskinhus og laden er fra 1930. Gårdens besætning er på 23 moderfår
af racen Texel, desuden er der 100 dådyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og korn, desuden er der braklagt 11 ha. Der er 2 traktorer, lagersilo, plansilo, varm
luft tørreri og træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Til ejendom
men hører "Tostrupgaards" dambrug, som er bortforpagtet.
TOSTRUPVEJ 8, "GRANHØJGAARD", TOSTRUP, 9560 HAD
SUND, tlf. 98-566047.
NIELS PETER NIELSEN, gårdejer,
født d. 20.-8.-1931, søn af Karen
og Herluf Nielsen, gift d. 31.-5.1958 med Ellen Rosenberg Lauersen, medhjælpende hustru, født
d. 24.-8.-1939, datter af Ebba og
Søren Lauersen. Parret har børne
ne: Preben, født d. 9.-5.- 1960,
Henrik, født d. 29.-7.-1965 og
Jesper, født d. 11.-9.-1971.
N.P.N. har været medlem af Menighedsrådet. Han overtog gården d. 1.-11.-1957 fra
Kresten Andersen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 29,2 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 4,5 ha. skov og 2
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Stuehuset er opført i 1938 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af ko- og svi
nestald fra 1938, som er tilbygget 1970, lade fra 1938, maskinhus fra 1979 og foder
hus fra 1973. Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer, 20 ungdyr og 7
slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 200 stk. årligt.
Der er 3 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

TOUDALSVE3 4, "TOUDALSGAARD", ROSTRUP, 9510 ARDEN, tlf. 98-566244.
K3ELD LARSEN, gårdejer, født i april 1943, søn af Betty og Kresten Larsen, gift i
1965 med Grethe Mellergaard, konsulent, født i juni 1943, datter af Emma og Laurids
Mellergaard. Parret har børnene: Henrik, Lars og Marianne.
K.L. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han arbejder som konsulent på Superfoss.
Han overtog gården i 1982 fra 3ens Svolgaard.
Areal 30 ha.
Stuehuset er opført i 1982. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald, begge fra
1935, der er bygget 4 minkhaller og maskinhus i 1983, desuden er der lade fra 1946.
Gården drives med en minkproduktion på 600 tøver, desuden er der 6 ammekøer og
opdræt af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter, raps og
frøgræs. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Gården
drives uden fremmed arbejdskraft.
TOVDAL 1, "GL. TOVDAL", TOV
DAL, 9500 HOBRO, tlf. 98566317.
3ENS AAGE SØRENSEN, elektri
ker, født d. 24.-3.-1925, søn af
Ida Katrine og 3ens Agnus Søren
sen, gift d. 1.-7.-1952 med Gre
the Taudal Andersen, medhjælpen
de hustru, født d. 24.-6.-1927,
datter af Metha Kirstine og 3ens
Kristian Andersen. Parret har
sønnen: 3ens, født d. 4.-3.-1958.
3.A.S. overtog gården d. l.-ll.-

1951 fra Kristian Enevoldsen.
Ejendomsskyld 540.000. Aereal 14,5 ha., heraf 4 ha. eng og 1 ha. skov. 3orderf er
bortforpagtet.
Stuehuset er af ældre dato og restuareret flere gange, senest i 1978. Avlsbygningerne
består af ko- og svinestald fra 1958/59, lade er restaureret i 1953 og samme år blev
der bygget maskinhus. Der er 1 traktor og sprinklervandingsanlæg.
TOVDAL 2, "NY TOVDAL", TOV
DAL, 9500 HOBRO, tlf. 98566238.
LOUIS KARL ZINCK, specialar
bejder, født d. 26.-6.-1939, søn
af Emma og Ejnar Marius Zinck,
gift d. 12.-7.-1986 med Alice
Mabel Poulsen, hospitalsmedhjæl 
per, født d. 3.-5.-1932, datter af
Bertha og Carl 3ohan Poulsen.
L.K.Z. overtog gården d. l.-l.1975 fra sin far.
Ejendomsskyld 520.000. Areal
10,5 ha., heraf 2 ha. skov og 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret fra 1976-79. Avlsbygningerne består af koog svinestald samt lade, alle fra 1928, der er tilbygget malkerum i 1977, samme år
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tekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TOVDAL 3, STUBBERUP, 9500 HOBRO, tfl. 98-566092.
CLAUS CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 24.-5.-1964, søn af Grethe og Niels Chri
stiansen.
C.C. er dambrugsmedhjælper. Han overtog gården i juli 1987 fra sin bedstefar Peder
Christiansen.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 9,5 ha., heraf 2 ha. eng og skov. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af maskinhus og garage fra 1976.
Der er 1 traktor og træfyr.

TREKLØVERVEJ 1, STENSTRUP,
9500 HOBRO, tlf. 98-566143.
BØRGE OLESEN, boelsmand,
født d. 18.-5.-1926, søn af Helga
og Søren Olesen, gift d. 18.-5.-1951
med Signe Christensen, medhjæl
pende hustru, født d. 13.-5.-1931,
datter af Katrine Marie og Hans
Peter Christensen. Parret har
børnene: Birthe, født d. 17.-12.1953, Torben, født d. 2.-8.-1957
og Helle, født d. 17.-11.-1964.
B.O. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han har været i bestyrelsen for Rostrup Husmandsforening, og for
Rostrup Mejeri. Han overtog gården d. 1.-11.-1957 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 14,2 ha. Jorden er delvis bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1909, restaureret og tilbygget i 1980. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald og lade, begge fra 1926, maskinhus fra 1978 og mødingshus fra 1926.
Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af byg og raps. Der er
2 traktorer og lagersilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TREKLØVERVEJ 2, STENSTRUP,
9500 HOBRO, tlf. 98-566372.
JENS JØRGEN PEDERSEN, gård
ejer, født d. 12.-11.-1961, søn af
Betty og Fini Pedersen, bor sam
men med Dorte Lykke Olesen,
kontorassistent, født d. 10.-1.1967, datter af Anna Marie og
Svend Erik Olesen. Parret har
børnene: Bettina, født d. 27.-2.1988 og Brian, født d. 29.-7.1989.
J.J.P. overtog gården d. 10.-4.-1985 fra Jan Pedersen.
Ejendomsskykid 690.000. Areal 13,5 ha., heraf 1 moseparcel i Vejrholt mose. Der er
lejet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1955, hønsehus og maskinhus fra 1958 og lade fra 1942, der er udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer og 15 ungdyr af racen
SDM, desuden er der 4 årssøer, smågrisene sælges, der er en del høns. Der er 2 trak
torer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TRINNERUPVEJ 27, TRINNERUP, 9510 ARDEN, tlf. 98-589129.
KIM JENSEN, gårdejer, født d. 2.-9.-1958, søn af Lilian og Christian Jensen, gift d.
8.-12.-1979 med Ane Jessen, ekspeditrice, født d. 20.-10.-1960, datter af Lisssy og
Willy Jessen. Parret har børnene: Janni, født d. 31.-12.-1980, Benny, født d.
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4.-10.-1983, Jonas, født d. 18.-1.1988 og Ida, født d. 22.-2.-1990.
Kim Jensen er specialarbejder.
Han overtog gården august 1988
fra Jens Edv. Nielsen.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 4
ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1912 og re
staureret i 1989. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1924 og la
de fra 1879. Der er 1 traktor,
lagersilo og træfyr.

TRINNERUPVEJ 30, TRINNERUP, 9510 ARDEN, tlf. 98589067.
JENS EDWARD NIELSEN, gård
ejer, født d. 28.-4.-1955, søn af
Anelise og Anton Nielsen, gift d.
13.-10.-1990 med Birgith Lykke
Hansen, sygehjælper, født d. 27.6.-1961, datter af Jytte og Sø
ren Hansen.
J.E.N. er uddannet tømrer. Han
har været på Asmildkloster Land
brugsskole. Han overtog gården
i efteråret 1983 fra sin far Anton Nielsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Areal 72 ha., heraf tilkøbt
32 ha., der er 5,5 ha. skov og 4,5 ha. eng.
Stuehuset er opført ca. 1900 og restaureret flere gange, senest i 1984. Avlsbygninger
ne består af ældre kostald som er ombygget i 1965, svinestald er delvis ombygget i
1965, lade fra 1900 og maskinhus fra 1986. Gårdens besætning er på 3 ammekøer, 4
ungdyr og 1 slagtekalv af racen Hereford, desuden er der 2 heste af racen Frederiks
borg. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, lagersilo, plasnilo og varm lufts tørreri. Gården drives uden
fremmed arbejdskraft.
TRINNERUPVEJ 32, "BURHØJGAARD", TRINNERUP, 9510
ARDEN, tlf. 98-589056.
TORBEN HAUGAARD, gårdejer,
født d. 1.-12.-1958, søn af Inga
Haugaard, bor sammen med Lis
beth Susanne Olesen, teknisk teg
ner, født d. 6.-8.-1960, datter af
Inge og Jens Olesen. Parret har
børnene: Pernille, født d. 7.-10.1979 og Troels, født d. 27.-5.1985.
T.H. er uddannet smed. Han har
været på Try og Lundbæk Landbrugsskoler. Han overtog gården d. 15.-8.-1985 fra Ove
Hansen.
Ejendomsskyld 1.340.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 1 ha. eng. Der er
lejet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne brændte i 1977 og blev genopført med
kostald, kalvestald og lade, desuden er der maskinhus fra 1989, der er gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen SDM, der er 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn.
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og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
TRUE HEDEVEJ 6, NR. TRUE,
9500 HOBRO, tlf. 98-554323.
KRISTIAN KRISTENSEN, land
mand, født d. 16.-2.-1926, søn af
Agnethe og Anton Kristian Kri
stensen, gift i 1971 med Anni
Jørgensen, født d. 30.-7.-1936,
datter af Olga og Kristian Jør
gensen. Parret har datteren, Ag
nethe, født d. 28.-9.-1972.
Ægteparret blev skilt i 1990.
K.K. overtog gården d. l.-l.1956 fra sin far, nuværende ejer

er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 8,2 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er frasolgt 3 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1960, svinestald fra 1965 og lade, der er ca. 100 år gammel. Gårdens be
sætning er på 9 årskøer af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, og
korn. Der er 2 traktorer og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TRUEHØJVEJ 5, TRUE, 9500
HOBRO, tlf. 98-557249.
PREBEN VÆRUM, elektriker,
født d. 6.-11.-1963, søn af Gre
the og Aksel Værum, bor sam
men med Birgitte Mortensen,
kontorassistent, født d. 1.-6.1966, datter af Ingrid og Ejner
Mortensen.
P.V. overtog gården d. 1.-11.-1986
fra Niels Mortensen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal
12,5 ha., heraf 1 ha. eng og 1 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført i 1880 og tilbygget i 1991. Avlsbygningerne består af ko- og svi
nestald og lade, alle fra 1882. Gården drives udelukkende med en planteproduktion
bestående af korn, raps og ærter. Der er 1 traktor, lagersilo, varm lufts tørreri og
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TRUEHØJVEJ 7, "POULSMINDE", NR. TRUE, 9500 HOBRO, tlf. 98-557372.
JENS ANDREAS ØSTERGAARD, gårdejer, født d. 24.-6.-1930, søn af Maren og Niels
Østergaard, gift d. 16.-9.-1967 med Inger Petersen, sygeplejerske, født d. 19.-1.-1935,
datter af Caroline og Holger Petersen. Parret har børnene: Niels Erik, født d. 27.-2.1968, Hanne, født d. 26.-10.-1969 og Poul, født d. 8.-6.-1975.
J.A.Ø. har været på Korinth Landbrugsskole. Han har være" medlem af Skolenævnet
og været i bestyrelsen for Hobro Mejeri. Han overtog gården i februar 1964 fra sin
far, gården har været i slægtens eje fra ca. 1900.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 13,5 ha., heraf 2 ha. eng. Der er forpagtet 4,5 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kostald og
lade, begge fra 1930, svinestald fra 1977 og maskinhus fra 1969. Gårdens besætning er
på 5 ammekøer, 4 ungdyr og 10 slagtekalve af racen Limousine. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo og
varm lufts tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
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TRUEVEJEN 3, "ROLDMOSEGAARD", NR. TRUE, 9500 HO
BRO, tlf. 98-557084.
EGON BISGAARD KRISTENSEN,
gårdejer, født d. 31.-7.-1933, søn
af Emma og Kristian Kristensen,
gift d. 1.-6.-1963 med Ulla Dyngby, husmor, født d. 27.-11.-1942,
datter af Ingeborg og Ove Dyngby. Parret har børnene: Alex,
født d. 25.-4.-1964, Keld, født d.
3.-4.-1966 og Arne, født d. 1.8.-1967.
E.B.K. har været på St. Restrup Husmandsskole og Vejlby Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-10.-1968 fra sin far, gården har været i slægtens eje i flere hundrede år.
Ejendomsskyld 2.110.000. Areal 25 ha., der er frasolgt 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1986. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1952, 1974, 1976
og 1978, lade fra 1911, maskinhusene er fra ca. 1850 og 1932. Gården drives med en
svineproduktion på 35 årssøer, der produceres ca. 600 slagtesvin årligt. Der er 3 trak
torer, lagersilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TRUEVEJEN 15, "TREHØJEGAARD", TRUE, 9500 HOBRO,
tlf. 98-557175.
KNUD ARENTZEN, gårdejer,
født d. 27.-1.-1942, søn af Mar
grethe og Svend Aage Arentzen,
gift d. 25.-9.-1965 med Inge An
dersen, medhjælpedne hustru,
født d. 2.-11.-1945, datter af
Valborg og Niels Chr. Andersen.
K.A. er uddannet tømrer. Han
overtog gården d. 9.-12.-1985
fra Laurids Jespersen. Areal 18 ha.
Stuehuset er opført ca. 1935 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1955, som er tilbygget i 1955, lade og maskinhus fra 1935. Der er lagersilo og
varm lufts tørreri. Gården drives sammen med Døstrupvej 166.
TRÆVEJEN 1, "GRØNDAL",
GRØNDAL, 9500 HOBRO, tlf.
98-558106.
KNUD BØRGE JACOBSEN, gård
ejer, født d. 12.-8.-1931, søn af
Elisa og Olav Jacobsen, gift d.
1.-4.-1954 med Ruth Funder Sø
rensen, husmor, født d. 9.-9.-1934,
datter af Esther og Andreas Sø
rensen. Parret har børnene: Kir
sten, født d. 17.-4.-1954 og Met
te, født d. 20.-11.-1961.
K.B.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han har været i bestyrelsen for Hobro Slagteri, Hobro Kvægavls
forening, Valsgaard Mejeri, Hobro Landboforening og Nordjyske Slagterier. Han over
tog gården d. 5.-6.-1954 fra Gunner Andersen.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 25 ha. Der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1931, restuareret og ombygget i 1976. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1967, som er tilbygget i 1975, ungdyrstald fra 1976, svinestald fra 1959,
kornhus fra 1988, lade fra 1930, maskinhus fra 1964 og foderhus fra 1983, der er in
dendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer,
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stk. årligt og der er 2 rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter.
Der er 4 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 gummiged, malkestald, automatisk kraftfod
ringsanlæg, 1 finsnitter, 1 skårlægger, lagersilo, plansilo og varm lufts tørreri.
Datteren Mette er fodermester og desuden er der en fast medhjælp på gården.

TRÆVEJEN 2, "LANGDYSSEGAARD", REDSØ, 9500 HOBRO,
tlf. 98-558463.
JENS ANTON FREDERIKSEN
OG METTE JACOBSEN, gårdej
ere.
J.A.F. er født d. 22.-6.-1960, søn
af Linda og Harding Frederiksen,
gift d. 11.-5.-1991 med Mette Ja
cobsen, gårdejer, født d. 20.-11.1961, datter af Ruth og Knud Ja
cobsen. Parret har sønnen: Flem
ming, født d. 9.-9.-1988.
M.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole 2 gange, hun er i bestyrelsen for
Landboungdom og fodermester hos faderen, Trævejen 1.
J.A.F. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Parret overtog gården d. 31.12.-1990 fra Knud Jacobsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 31,7 ha., heraf tilkøbt 17 ha.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1941, 1972 og
1977, lade og garage er fra 1941 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en svine
produktion på 90 årssøer, der sælges ca. 1.800 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 1 traktor og vandingsmaskine. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
ULSTRUPVEJ 2, "ØSTERVANG", TOFTE, 9500 HOBRO, tlf. 98-521443.
ANDERS KRISTIAN ANDERSEN, gårdejer, født d. 24.-8.-1964, søn af Gudrun og Per
Smed Andersen.
A.K.A. har været på Kongensgaard og Asmildkloster Landbrugsskoler. Han overtog
gården i januar 1988 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1947.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 19,3 ha. Der er lejet 21 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1935, som er tilbygget i 1988, garage fra 1865, laden er senest tilbygget i 1935 og
maskinhus fra 1970, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 28
årskøer og 35 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der er
2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

ULSTRUPVEJ 4, TOFTE, 9500
HOBRO, tlf. 98-520573.
ERLING ROD JENSEN, murerme
ster, født d. 28.-1.-1934, søn af
Anne Petrea og hans Chr. Jen
sen, gift d. 16.-4.-1960 med Bir
git Nielsen, husassistent, født d.
4.-12.-1939, datter af Elly og
Svend Nielsen. Parret har børne
ne: Conni, født d. 11.-8.-1961,
Gitte, født d. 25.-8.-1965 og
Jørn, født d. 25.-4.-1967.
E.R.J. driver murermesterforretning fra ejendommen. Han har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1960 fra Agner Nielsen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 9,5 ha.

-152Stuehuset er opført 1970 og tilbygget 1978. Avlsbygningerne består af svinestald fra
1973 og maskinhus fra 1976. Gården drives udelukkende med en planteproduktion be
stående af raps og korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og halmfyr. Der er 1 med
hjælper ansat i murerfirmaet.

ULSTRUPVEJ 5, "VALSGÅRD",
TOFTE, 9500 HOBRO, tlf. 98520537.
SØREN TAGE NIELSEN, politias
sistent, født d. 3.-10.-1927, søn
af Kirstine og Hans Nielsen, gift
d. 22.-12.-1972 med Ulla Nielsen,
sparekasseassistent, født d. 18.8.-1940, datter af Dagny og Hen
ry Nielsen. Parret har sønnen: Pe
ter, født d. 12.-5.-1968.
S.T.N. overtog gården d. 1.-5.1970 fra Magna og Karl Jensen. Ejendomsskyld 730.000. Areal 9,7 ha., heraf 0,5 ha.
skov. Desuden er ejendommen udlagt som råstof område (grusgravning).
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af 2 staldbyg
ninger som er ændret til andet formål, laden er fra 1924 og maskinhus fra 1979. Går
dens besætning er på 2 røde heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps.
Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og kold lufts tørreri. Gården drives uden fremmed
arbejdskraft.

ULSTRUPVEJ 6, "SIGSGAARD",
TOFTE, 9500 HOBRO, tlf. 98523575.
JENS CHRISTIAN CHRISTENSEN,
boelsmand, født d. 10.-5-.1944,
søn af Erna og Valdemar Chri
stensen, bor sammen med Elly
Bjerring, sygehjælper, født d.
6.-10.-1948, datter af Asta og
Christian Bjerring. Parret har
børnene: Lars, født d. 9.-9.-1968,
Søren, født d. 13.-5.-1972, Tor
ben, født d. 22.-6.-1973, Lene, født d. 27.-2.-1975 og Christian, født d. 16.-9.-1989.
J.C.C. er ansat ved færdselspolitiet. Han har været på Bygholm Landbrugsskole. Han
overtog gården i maj 1967 fra Tage Boel.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 14,5 ha., heraf 2,5 ha. tilplantet med juletræer.
Stuehuset er opført i 1917 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt svinestald og lade, alle fra 1917, laden er tilbygget i 1940 og maskin
hus fra 1990. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af korn,
frøgræs, ærter og raps. Der er 1 traktor, halvpart i mejetærsker, plansilo, kold lufts
tørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
ULSTRUPVEJ 7, "ULSTRUPLUND",
ULSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98524391.
HENRIK LYNGØ PALLESEN,
gårdejer, født d. 22.-8.-1958, søn
af Aase og Theodor Pallesen,
gift d. 28.-12.-1985 med Jytte
M. Kristensen, medhjælpende hu
stru, født d. 10.-12.-1954, datter
af Edith og Verner Kristensen.
Parret har børnene: Kasper, født
d. 17.-12.- 1982, Stine, født d.
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H.L.P. har været på Lundbæk og Asmildkloster Landbrugsskoler, desuden er han ud
dannet regnskabstekniker fra Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1985
fra Jørgen Svendson.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 55 ha., heraf 3 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1905 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1954, svinestald, lade og maskinhus, alle fra 1937, der er gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 70 årskøer og 100 ungdyr af blandet race, desuden er der 1
hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer og der
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet, der er 1 skoledreng til hjælp.

ULSTRUPVEJ 11, "ULSTRUP VESTERGAARD", ULSTRUP, 9500
HOBRO, tlf. 98-525366.
ERIK HAMMER SØRENSEN, pro
prietær, født d. 16.-1.-1937, søn
af Marie Hammer og Ejner Sø
rensen, gift d. 21.-1.-1961 med
Irma Christensen, medhjælpende
hustru, født d. 14.-11.-1940, dat
ter af Dagny og Ejner Christen
sen. Parret har børnene: Ulla,
født d. 19.-6.-1961, Jørgen, født
d. 21.-11.-1962, Lene, født d.
11.-4.-1975, Henrik, født d. 23.-7.-1977 og Niels, født d. 12.-10.-1979.
E.H.S. har været på St. Restup Husmandsskole og er uddannet inseminør fra Malling
Landbrugsskole. Han er medlem af Byrådet og er viceborgmester og skatteankenævns
formand. Han overtog gården d. 30.-1.-1987 fra Lisbeth Armann.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 2 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1987/88. Avlsbygningerne består af maskin
hus og fjerkræhus fra 1987/88. Gårdens besætning er på 100 høns og en del duer.
E.H.S. ejer også Høndrupgårdsvej 7-12 og Hobrovej 114.
ULSTRUPVEJ 14, "BIRKEMOSE
GÅRD", ULSTRUP, 9500 HOBRO,
tlf. 98-523721.
POUL ANDERS CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 26.-6.-1948, søn
af Erna og Valdemar Christen
sen, gift d. 28.-5.-1974 med Ben
te Lind, sygehjælper, født d. 1.5.-1946, datter af Mathilde og
Marius Lind. Parret har sønnen:
Anders, født d. 25.-11.-1982.
Begge er uddannede gymnastik
instruktører.
P.A.C. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1976 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev købt af bedstefaderen
omkring år 1900.
Areal 42,3 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 3,3 ha., eng og plantage.
Stuehuset er opført ca. 1910 og moderniseret i 1976. Avlsbygningerne blev nyopført
efter brand ca. 1900, der er nu kostald fra 1960, ungdyrstald fra 1982, svinestald fra
1982, lade som er indrettet til kornopbevaring og maskinhus fra 1982, desuden er der
udenørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 80 ungdyr og
30 slagtekalve af racerne SDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og havre. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo, tårnsilo og varm lufts tørreri.
Der er 1 skoledreng til hjælp og der bruges en del maskinstation.
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9500 HOBRO, tlf. 98-523547.
SVEND AAGE MØLLER, gårdejer,
født d. 30.-8.-1947, søn af Krista
og Jens Møller, gift d. 20.-9.-1969
med Annie Østergaard, medhjæl
pende hustru, født d. 20.-9.-1947,
datter af Herdis og dens Øster
gaard. Parret har børnene: Ulla,
født d. 1.-11.-1969, Lene, født d.
2.-7.-1972, Inge, født d. 21.-11.1975 og Maja, født d. 13.-3.-1984.
S.Aa.M. er specialarbejder. Han overtog gården d. 1.-11.-1970 fra Oskar Jensen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 5,9 ha. Der er forpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1964, restaureret og ombygget i 1975. Avlsbygningerne består af
svinestald fra 1959, lade fra 1933 og maskinhus og halmlade fra 1982. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, frøgræs og korn. Der er 2 traktorer, 2 mejetærskere, 1 skårlægger, gastætsilo og
halmfyr. S.Aa.M. ejer og driver også Søbakkevej 5, Hobro.
VALSGAARDVEJ 1, TOFTE,
9500 HOBRO.
KRISTIAN NIELSEN, gårdejer,
født d. 7.-11.-1919, gift i febru
ar 1956 med Gerda Mortensen,
medhjælpende hustru, født d.
15.- 9.-1932. Parret har børnene:
Ulla, Norma, Rita, Harriet, Ali
ce og Irene.
K.N. overtog gården i efteråret
1953.
Ejendomsskyld 650.000. Areal
7,5 ha.
Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra 1964 og
lade fra 1925. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 200 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer og plansilo. Maskinstation bru
ges til en del af markarbejdet.
VALSGAARDVEJ 3, "HJERRITSDAL MØLLEGAARD", 9500 HOBRO.
BERTEL JENSEN, landbrugslærer.
B.J. er uddannet agonom. Han overtog gården d. 13.-9.-1974 fra Aage Jensen, det er
en slægtsgård. Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 59 ha.
Stuehuset er opført i 1904. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1904, lade fra
1824, foderhus, der er 2 gylletanke og 2 indendørs køresiloer. Gården drives med en
kvægproduktion på 45 årskøer, 45 ungdyr og 80 slagtekalve af blandet race. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, plansilo og varmluftstørreri. Der er 2
fast medhjælpere på gården.

VALSGAARDVEJ 8, "TOFTEGAARD", TOFTE, 9500 HOBRO,
tlf. 98- 521543.
PALLE TRADS, gårdejer, født d.
13.-6.-1961, søn af Betty og Al
fred Trads, bor sammen med El
sebeth Buus Laugesen, lærerstude
rende, født d. 26.-6.-1963, datter
af Astrid og Hans Laugesen. Par
ret har datteren: Anna, født d.
22.-12.-1990.
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1988 fra sin far, som overtog ejendommen 1952, han fik præmie for landbrugflid af
De jydske Landboforeninger.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 32 ha. Der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er ca. 110 år gammelt og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1966, som er renoveret indvendig i 1981, svinestald fra 1964 er ombygget
til ungdyrstald i 1980, lade fra 1964 er ændret til kalvestald i 1990, maskinhus fra
1978 og foderhuse fra 1975 og 1985, der er indendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 50 årskøer, 75 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, det er en
avlsbesætning og der udstilles ofte på dyre- og ungskuer. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps, ærter og hvede. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, bobeat og au
tomatisk kraftfodringsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

V. DOENSEVEJ 4, "HØJVANG",
V. DOENSE, 9500 HOBRO, tlf.
98-554114.
AAGE HAMMER SØRENSEN,
gårdejer, født d. 1.-7.-1929, søn
af Marie Hammer og Ejner Søren
sen, gift d. 6.-12.-1958 med Jon
na Boe Christensen, medhjælpen
de hustru, født d. 19.-9.-1932,
datter af Clara Thorup og Carl
Boe Christensen. Parret har bør
nene: Aase, født d. 26.-10.-1959,

Boe, født d. 5.-1.-1961 og Ole, født d. 3.-8.-1965.
Aa.H.S. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han har været i repræsentantsskabet
for MD Food og Østjyske Slagterier. Han overtog gården d. 24.-11.-1958 fra Johannes
Jensen.
Ejendomsksyld 1.998.000. Areal 64 ha., heraf tilkøbt 50 ha., der er 2 ha. skov og sø.
Der er lejet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1911, restaureret og tilbygget i 1976. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1965, løsdriftsstald og foderhus fra 1984, lade fra 1929 og maskinhus fra
1977, der er gylletank samt uden- og indendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 50 årskøer, 75 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærkser, plan
silo og kold lufts tørreri. Der er 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

V. DOENSEVEJ 5, V. DOENSE, 9500 HOBRO, tlf. 98-554320.
JOHANNES NIELSEN, husmand, født d. 15.-10.-1918, søn af Annine og Niels Christian
Nielsen.
J.N. overtog gården i 1945 fra sin far, som byggede ejendommen i 1903, da den blev
udstykket fra svigerforældrenes gård.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 9 ha., heraf 0,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1903. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald og lade, begge
fra 1903 og maskinhus fra 1932. Gården drives med en kvægproduktion på 6 årskøer, 8
ungdyr og 3 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 årssøer og der produceres ca.
50 slagtesvin. Der er 2 traktorer og plansilo. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
VEJRHOLTMOSEVEJ 3, "VÆDDERHOL T", VEJRHOLT, 9510 ARDEN, tlf. 98-561819.
ANEMARIE VEJNØ LUND, gårdejer, født d. 19.-8.-1951, datter af Helga og Børge
Andersen, gift d. 19.-6.-1976 med Torben Lund, landmand, født d. 23.-3.- 1951, søn af
Anna og Ib Lund. Parret har børnene: Mads, født d. 26.-12.-1972, Magnus, født d.
2.-4.-1977 og Mathilde, født d. 13.-9.-1980.
A.V.J. er bygningskonsulent. Hun driver eget firma fra ejendommen. Hun overtog
gården d. 1.-7.-1982 fra Jens Peter Jensen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 9,1 ha., heraf 1 ha. mose.
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"Vædderholt"s stuehus er opført
ca. 1930 og restaureret i 1980.
Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1900, hestestald og
hønsehus fra 1870, lader fra 1870
og 1976 samt maskinhus fra
1976. Gårdens besætning er på 4
ammekøer, 4 ungdyr og 10 slagtekalve af blandet race, desuden
er der 20 moderfår af racenLeicester. Der er 2 traktorer, 1 ren
degraver, plansilo, varm lufts
tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VE3RHOLTMOSEVE3 4, "VE3RHOLTGAARD", VE3RHOLT, 9510
ARDEN, tlf. 98-561748.
POUL BØRGE VILLY 3ENSEN,
landmand, født d. 21.-4.-1920,
søn af Marie og Søren 3ensen,
gift d. 21.-4.-1948 med Anna
Dorthea Nielsen, medhjælpende
hustru, født d. 7.-3.-1930, datter
af Martine og Anders Nielsen.
Parret har børnene: Kirsten Dor
thea, født d. 25.-1.-1949 og Kaj
Otto, født d. 5.-2.-1953.
P.B.V.3. overtog gården d. 1.-4.-1946 fra C. Poulsen.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 1 ha. skov. 3orden er
udlejet.
Stuehuset er opført i 1931 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1931, som er tilbygget i 1973, lade fra 1931 og maskinhuse fra 1970 og
1960. Gårdens besætning består af 1 Fjordhest, desuden er der en del biavl. Der er 1
traktor og plansilo.
VESTERGADE 48, "BAKKEGAARDEN", HESSELHOLT, 9510 AR
DEN, tlf. 98-561195.
FRODE LYNGSØ, gårdejer, født
d. 18.-2.-1925, søn af Agnethe og
3ohannes Lyngsø.
F.L. er uddannet agronom. Han
overtog gården i 1962 fra sin
far, som købte den i 1929.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
25 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der
er 2 ha. plantage. 3orden er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1950. Avlsbygningerne består af kostald og
lade, begge fra 1912, svinestald fra 1950, maskinhus fra 1962 og staldbygning fra
1963. Der er lagersilo.

VESTER SKOVHUSVE3 1, "KRATSKOVGAARD", LL. ARDEN, 9510 ARDEN, tlf. 98561197.
KARL ERIK OLESEN, gårdejer, født d. 3.-12.-1938, søn af Marie og Karl Olesen, gift
d. 14.-11.-1964 med Berith Mathiasen, medhjælpende hustru, født d. 17.-4.-1943,
datter af Anna og Thorvald Mathiasen. Parret har børnene: Karin, født d. 26.-1.-1965,
Karsten, født d. 6.-11.-1967 og Pia, født d. 17.-10.-1972.
K.E.O. arbejder på Roldskov Savværk. Han overtog gården d. 30.-10.-1964 fra sin far.
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Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 22 ha. Der er lejet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kostald og lade, begge fra 1976,
svinestald fra 1971, garage fra 1982 og maskinhus fra 1985, der er gylletank og inden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer, 60 ungdyr og 22
slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 årssøer og der produceres 60 slagtesvin
årligt. Der er 2 heste af racen New Forest. Der er 2 traktorer, plansilo og varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VRÅVEJ 2, "BLEGÅDAL", BLEGÅ,
9510 ARDEN, tlf. 98-566087.
JØRGEN LEIF LADEFOGED,
gårdejer, født d. 14.-11.-1924,
søn af Maren og Niels Ladefo
ged, gift d. 15.-7.-1978 med Else
Lundsgaard, medhjælpende hustru,
født d. 22.-9.-1927, datter af
Petrea og Peder K. Lundsgaard.
J.L.L. har været i bestyrelsen
for Rostrup Mejeri og tillidsmand
i Hobro Landboforening. Han
overtog gården d. 1.-1.-1958 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 44 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald,
svinestald og lade, alle fra 1911, maskinhusene er fra 1963 og 1988 og foderhus fra
1976, der er gylletank. Gårdens besætning er på 8 ammekøer, 3 ungdyr og 4 slagte
kalve, det er krydsninger m/Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede,
ærter, raps og fremavlsbyg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts
tørreri og anparter i vindmøllelaug. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

VRÅVEJ 8, "VRAAGAARD",
VRAA MØLLE, 9510 ARDEN,
tlf. 98- 566347.
STEEN CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 20.-6.-1955, søn af Rig
mor og Vagner Christensen, gift
d. 21.-9.-1985 med Anne-Line
Roland Pedersen, montrice, født
d. 20.-1.-1964, datter af Lis og
Alver Roland Pedersen. Parret
har børnene: Elisabeth, født d.
12.-7.-1985, Wibeke, født d. 14.3.-1987 og Henriette, født d. 20.-6.-1988.
S.C. har været på Malling- og Lundbæk Landbrugsskoler. Han overtog gården d. 10.9.-1986 fra Villy Thomsen.
Ejendomsskyld 1.680.000. Areal 33 ha., heraf 3 ha. mose og eng. Der er forpagtet 17
ha.
Stuehuset er opført i 1952 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne brændte i 1976 og
blev genopført som kostald og lade, desuden er der maskinhus fra 1982, der er gylle
tank og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer, 65
ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 pony. Der er 3 traktorer,
vandingsmaskine, lagersilo og varm lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælper. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.
VRÅVEJ 24, VIVETERP MARK, 9560 HADSUND, tlf. 98-566085.
ARNE NIELSEN, entreprenør, født d. 4.-2.-1935, søn af Helga og Christian Nielsen,
gift d. 6.-12.-1958 med Inga Christensen Støvring, medhjælpende hustru, født d.
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Aage Støvring. Parret har børne
ne: Jonni, født d. 29.-7.-1961,
Dorthe, født d. 8.-1.-1967 og
Maj-Brit, født d. 10.-5.-1970.
Arne Nielsen overtog gården i
1971 fra sin far.
Ejendomskyld 460.000. Areal 0,3
ha.
Stuehuset er opført i 1971. A.N.
ejer og driver også Vråvej 26.

VRÄVEJ 26, "CHRISTIANSMINDE", VIVETERP MARK, 9560 HADSUND.
ARNE NIELSEN, entreprenør, omtales undes Vråvej 24.
A.N. overtog gården i 1984 fra sin far, Christian Nielsen.
Ejendomsskyld 1.570.000. Areal 13 ha. ha. Der er lejet 100 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ældre
ko- og svinestald og ældre lade, maskinhusene er fra 1960, 1969 og 1985. Gården
drives udelukkende med en planteproduktion bestående af korn raps, ærter og frøgræs.
Der er 9 traktorer, 3 mejetærskere, 1 gummiged, 1 rendegraver, 2 slamsugere, 2 skår
læggere, 2 græsskårlæggere, 4 finsnittere, 3 roetankmaskiner, 2 bigballepressere,
plansilo og varm lufts tørreri. Der er 5 fuldtidsmedhjælpere samt en del deltids
medhjælpere.
0. DOENSEVEJ 2, "BRATBJERGGAARD", 0. DOENSE, 9500 HO
BRO, tlf. 98-554403.
METTY JENSEN, gårdejer, født
d. 27.-7.-1907, datter af Krestine og Jens Nielsen, gift d. 11.8.-1931 med Alfred Jensen, født
d. 4.-10.-1904, datter af Marie
og Peter Jensen. Parret har bør
nene: Frede, født d. 11.-9.-1931,
Kamma, født d. 12.-3.-1933, Her
luf, født d. 11.-11.-1939, Jenny,
født d. 19.-5.-1942, Osvald, født
i november 1949 og Inge, født d. 20.-6.-1951.
M.J. overtog gården d. 10.-1.-1930 fra Severin Nielsen.
Areal 10 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald og ma
skinhus, alle er ca. 100 år gamle og lade fra 1949. Der er 1 traktor.
0. DOENSEVEJ 9, "GRANLY",
VALSGAARD MARK, 9500 HO
BRO, tlf. 98-554224.
OVE MIKKELSEN, gårdejer, født
d. 12.-4.-1942, søn af Emma og
Olav Mikkelsen, gift d. 2.-6.-1963
med Ruth Østergaard, medhjæl
pende hustru, født d. 21.-2.-1943,
datter af Helga og Elmer Øster
gaard. Parret har børnene: Lissy,
født d. 28.-5.-1964, Jens Erik,
født d. 29.-1.-1966, Benthe, født

d. 6.-5.-1968 og Ole, født d. 13.-12.-1978.
O.M. overtog gården i maj 1963 fra sine svigerforældre, som byggede den i 1939.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 26 ha.
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"Granly"s stuehus er opført i 1939 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1976, ungdyrstald fra 1939, svinestald fra 1971, lade fra 1939 og
maskinhus fra 1978, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50
årskøer, 45 ungdyr og 25 slagtekalve af racen Jersey, desuden er der 6 årssøer og der
produceres 120 slagtesvin årligt. Der er 12 heste af racerne Shetland og New Forest.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og lagersilo. Gården drives uden fremmed arbejds
kraft.

0. DOENSEVEJ 12, VALSGAARD
MARK, 9500 HOBRO, tlf. 98522283.
ERIK SØRENSEN, gårdejer, født
d. 26.-9.-1944, søn af Elna og
Aksel Sørensen, gift d. 1.-6.-1968
med Birthe Wiborg, sygehjælper,
født d. 6.-3.-1947, datter af Kir
stine og Johannes Wiborg. Parret
har børnene: Susanne, født d. 8.6.-1969, Tommy, født d. 11.-9.1970 og Brian, født d. 18.-2.1975.
E.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-6.-1968 fra
sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som blev bygget af oldefaderen i
1850.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 3 svinestalde, som er bygget i perioden 1970-1980, lade fra 1952 og maskinhuse fra 1977 og
1980. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges 2.000 smågrise
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 rundballepresser, gastætsilo og halmfyr. Der er 1 deltidsmedhjælper. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
0. DOENSEVEJ 14, VALSGAARD,
9500 HOBRO, tlf. 98-525157.
FREDE HANSEN, gårdejer, født
d. 18.-5.-1948, søn af Rigmor og
Arne Hansen, gift d. 29.-7.-1972
med Anne Marie Pedersen, med
hjælpende hustru, født d. 30.-5.1949, datter af Erna og Per Chr.
Pedersen. Parret har børnene:
Kirsten, født d. 16.-9.-1974, An
ni, født d. 9.-3.-1978 og Ulrik,
født d. 16.-5.-1982.
F.H. er uddannet automekaniker
og har drevet vognmandsforretning og autoværksted. Han overtog gården d. 1.-8.-1986
fra Bent Herlevsen.
Areal 15,5 ha., heraf 5,5 ha. eng og mose. Der er udlejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1990. Avlsbygningerne består af maskinhus, garage og stald, alle
fra 1990. Gårdens besætning er på 10 ammekøer, 5 ungdyr og 10 slagtekalve af racer
ne Hereford og Limousine. Der er 2 traktorer, 1 gummiged og gasfyr.
ØSTER SKOVHUSVEJ 4, "HVIRVELKÆRHUS", BRØNDBJERG HEDE, 9510 ARDEN,
tlf. 98-566052.
EJVIND SØRENSEN, gårdejer, født d. 14.-12.-1925, søn af Marie og Søren S. Sørensen,
gift d. 2.-11.-1957 med Birthe Marie Bach Christensen, hjemmehjælper, født d.
19.-2.-1938, datter af Karla og Alfred Bach Christensen. Parret har børnene: Birgit,
født d. 2.-10.-1955, Leif, født d. 30.-10.-1958, Maja, født d. 8.-4.-1960, Lone, født d.
12.-5.-1964 og Finn, født d. 13.-10.-1965.
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d. 1.-11.-1957 fra sin far, som
købte den i 1918.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 32
ha., heraf 10 ha. skov. Markjor
den er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1936 og re
staureret i 1979. Avlsbygningerne
består af ko- og svinestald fra
1933 samt lade fra 1946. Der er
1 traktor.

ØSTER SKOVHUSVEJ 5, "HVIR
VELKÆR", BRØNDBJERG HEDE,
9510 ARDEN, tlf. 98-566182.
SØREN UHRENHOLT, gårdejer,
født d. 29.-8.-1930, søn af Sørine og Kresten Uhrenholt.
S.U. overtog gården d. 1.-1.-1970
fra sin far.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 21
ha., heraf 1,5 ha. mose og 4,5
ha. skov.
Stuehuset er af ældre dato og
løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ældre ko- og svinestald, som er tilbyg
get i 1956, lade fra 1930 og maskinhus fra 1949. Gården drives med en kvægprodukti
on på 10 årskøer og 10 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ØSTER SKOVHUSVEJ 7, "SØDALSGÅRD", BRØNDBJERG, 9510 ARDEN, tlf. 98566215.
JAN LAURIDSEN, dambrugsmedhjælper, født d. 19.-11.-1971, søn af Arne Lauridsen.
J.L. overtog gården d. 1.-7.-1990 fra sin far.
Ejendomsskyld 625.000. Areal 17,8 ha., heraf 17,8 ha. skov med juletræer. Jorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er løbende restaureret. Avlsbygningerne består af lade og maskinhus.
Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af juletræer. Der er 1
traktor og brændselsfyr.
ØSTERGADE 35, "KLARLUND", 9510 ARDEN, tlf. 98-561481.
SØREN NØRGAARD POULSEN, gårdejer, født d. 25.-1.-1918, søn af Martine og Jens
Poulsen.
S.N.P. overtog gården i 1975 fra sin far.
Areal 13 ha., heraf 3,5 ha. mose, eng og skov.
Stuehuset er opført i 1915 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald, lade og maskinhus, alle fra 1916. Gården drives udelukkende med en plan
teproduktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor, plansilo og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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HADSUND KOMMUNE

ALS HEDEVEJ 6, "SKOVGAARD",
HASLEVGÅRDE, 9560 HADSUND,
tlf. 98-581163.
JØRN OG PETER POULSEN,
gårdejere.
P.P. er født d. 25.-10.-1919.
J.P. er født d. 30.-11.-1958, søn
af Edit og Peter Poulsen, gift d.
20.-6.-1987 med Britta Bødker
Pedersen, teknisk assistent, født
d. 10.-3.-1963, datter af Karen
og Hans Pedersen. Parret har bør
nene: Jan, født d. 15.-9.-1987
og Astrid, født d. 26.-12.-1989.
J.P. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han købte halvdel i gården i 1983
fra sin far. J.P. er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 64 ha., heraf tilkøbt 55 ha., der er 1 ha. hede. Der
udover er der forpagtet 4 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, lade, maskinhus, foderhus og garage. Gården
drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 50 ungdyr og 30 slagtekalve af racen
SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo samt varm og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Gården drives
sammen med Als Hedevej 11, begge gårde drives af far og søn.

ALS HEDEVEJ 17, "BIRKELY",
9560 HADSUND, tlf. 98-581492.
HANS RUDOLF CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 26.-8.-1922, søn
af Hanne og Marthinus Christen
sen, gift i 1944 med Zelda Niel
sen, født d. 19.-1.-1924, datter
af Gerda og Peter Antonsen. Par
ret har børnene: Bente, Mogens,
Torben og Lene.
H.R.C. overtog gården i 1958
fra sin far.
Ejendomsskyld 520.000. Areal
9,4 ha., heraf tilkøbt 1 ha. Derudover er der lejet 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret af flere omgange. Avlsbygningerne består af
kvægstald opført i 1964, garage og kalvehus samt en lade, som er tilbygget stalden i
1975. Gården drives med en kvægproduktion på 9 årskøer, 5 ungdyr og 6 slagtekalve
af racen SDM, desuden er der 5 årssøer og der sælges ca. 100 smågrise årligt. Der er
1 traktor, kornmagasin samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt
af markarbejdet.
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tlf. 98-581469.
LARS CHRISTENSEN, landmand,
født d. 4.-3.-1952, søn af Helga
og Søren Christensen, gift d. 26.4.-1975 med Birgitte Buus, lærer,
født d. 20.-5.-1953, datter af To
ve og Niels Buus. Parret har bør
nene: Asger, født d. 11.-12.-1975,
Anne, født d. 28.-10.-1979 og Ni
els, født d. 23.-8.-1984.
L.C. er i bestyrelsen for Nord
jyllands grønsagsudvalg. Han overtog gården d. 5.-10.-1974 fra Børge Brink.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 28,3 ha., heraf tilkøbt 15,4 ha. Derudover er der lejet 5
ha.
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret i 1983/84. Avlsbygningerne består af kvæg
stald opført 1950, hestestald og pakkerum, laden fra 1950 bruges til kartoffelhus.
Gården drives udelukkende med planteproduktion, der dyrkes grøntsager, som sælges
på Gasa samt korn og raps. Der er 4 traktorer samt halmfyr. På gården er ansat 1
fast medhjælper og 10 medhjælpere er ansat i sommerperioden. Maskinstation bruges
til høst.

ALS ODDEVEJ 12, ALS MARK, 9560 HADSUND, tlf. 98-581107.
FRITS HOUTVED, entreprenør, født i 1933, søn af Kristian Houtved, gift i 1960 med
Karen Margrete Jensen, født i 1937, datter af Arnold Jensen. Parret har børnene: Jes,
født i 1960 og Ole, født i 1965.
F.H. driver Als Maskinstation. Han overtog gården d. 1.-1.-1974 fra Børge Larsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 24,5 ha., heraf tilkøbt 14,5 ha. Derudover er der lejet
38,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1915 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af en
kvægstald, som bruges til værksted, 2 maskinhaller bygget i 1973 og 1984 og svine
stald, som bruges til reservedele. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn, raps og ærter. På ejendommen findes alle nødvendige maskiner til
drift af maskinstation.
ALS ODDE VEJ 15, HELBERSKOV,
9560 HADSUND, tlf. 98-581166.
RICHARD NIELSEN, landmand,
født d. 1.-6.-1924, søn af Klara
og Niels Peter Nielsen, gift d.
19.-5.-1955 med Elly Thestrup
Nielsen, garnlagerindehaver, født
d. 24.-3.-1937, datter af Karoli
ne og Godtfred Thestrup Niel
sen. Parret har børnene: Jørgen,
født d. 5.-4.-1956 og Erna, født
d. 29.- 10.-1957.
R.N. har været på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1959 fra Jens Stærdal.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 23,5 ha., heraf tilkøbt 8,8 ha., der er 1,1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1901 og restaureret og tilbygget med butik i 1985. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald opført i 1901, som er ombygget til sostald i 1979, svine
stald fra 1963 er sammenbygget med laden, laden fra 1939 er ombygget til svinestald
i 1979 og maskinhuset er fra 1972. Gården drives med en svineproduktion på 45 års
søer, der sælges ca. 800 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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MOGENS WINTHER, gårdejer, født d. 8.-6.-1942, søn af Anna og Jens Winther Larsen,
gift i 1979 med Carolyn Henning, født d. 12.-5.-1942, datter af Caroline og Walther
Henning, Californien. Parret har børnene: John, født d. 29.-4.-1971 og Sabrina, født d.
29.-3.-1982.
M.W. er uddannet smed og arbejder som skoventreprenør. Han overtog gården i 1977
fra sin far, nuværende ejer er 6. generation.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 79 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 8,3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1864 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald opført i 1864, som er restaureret i 1955, hestestald opført 1864 og laden,
som er delvis bygget i 1982. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af korn, raps, ærter og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rende
graver, plansilo og halmfyr.
ALS ODDEVEJ 58, "POULSENSEJE", ODDE, 9560 HADSUND, tlf. 98-581060 98-581704.
KARL OG MARTIN LYBECH, gårdejere.
K.L. er født d. 21.-6.-1951 og M.L. d. 16.-9.-1953, sønner af Anna og Christian
Lybech.
K.L. har børnmene: Rasmus, Kristian og Lasse.
Brødrene overtog gården i 1976, Martin fik halvdelen i 1982 fra faderen, nuværende
ejere er 3. generation på gården, som bedstefaderen købte i 1932.
Ejendomsskyld 3.040.000. Areal 175,9 ha., heraf tilkøbt 79 ha., der er 33 ha. skov.
Derudover er der forpagtet 9,5 ha.
Stuehuset er opført i 1872, det er beliggende et stykke fra gården og beboes af K.L.,
desuden er der yderligere en bolig, som beboes af M.L. Avlsbygningerne består af
hestestald, som bruges til værksted og maskinhus, det er restaureret i 1943, kalve
stalde med spalter er fra 1904, lade 1904 og laden fra 1989 bruges delvis som maskin
hus. Gården drives med opdræt af tyrekalve, som fedes op, bestanden er på 130 dyr.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 5 traktorer, 2 mejetærske
re, 1 markvandingsanlæg, 1 skårlægger, 1 rendegraver, 1 majssnitter og halmfyr. Brød
rene driver lidt maskinstation.
K.L. driver desuden Oddevej 19.

ALSVEJ 112, "RYTTERGAAR 
DEN", BUDDUM, 9560 HADSUND,
tlf. 98-581338.
MOGENS WULFF ANDERSEN,
gårdejer, født d. 11.-7.-1947, søn
af Jenny og Alfred Wulff Ander
sen, gift d. 17.-2.-1973 med Gre
te Christiansen, sygehjælper,
født d. 1.-9.-1951, datter af An
ne og Niels Henning Christian
sen. Parret har børnene: Tina,
født d. 14.- 12.-1972, Steen, født
d. 1.-9.- 1974 og Brian, født d.

3.-2.-1976.
M.W.A. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Østhimmerland
Vikarordning. Han overtog gården d. 15.-12.-1972 fra Aksel Pedersen.
Ejendomsskyld 2.090.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 26 ha., der er 1 ha. vej og skov.
Stuehuset er opført i 1977. Avlsbygningerne består af gamle bygninger med løbeafdeling og goldsostald, slagtesvinestald opført 1975, farestald 1974, halmhus 1984 og
maskinhus 1975, derudover er der gylletank og gastæt silo. Gården drives med en
svineproduktion på 100 årssøer, der produceres ca. 1.900 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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ALSVEJ 115, "BUDDUM VESTERGAARD", BUDDUM, 9560 HADSUND, tlf. 98-581061.
LAURS SCHIFTER, gårdejer, født d. 21.-11.-1926, søn af Emma og Chresten Schifter,
gift i 1949 med Ketty Welin Eskildsen, født d. 9.-8.-1928, datter af Astrid og Osvald
Eskildsen. Parret har børnene: Dion, født d. 21.-2.-1950 og Ole, født d. 13.-1.-1952.
L.S. er i kommunalbestyrelsen for Hadsund Kommune. Han overtog gården i 1960 fra
sin far.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 41,3 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha. Derudover er der
forpagtet 24 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af 3
svinestalde, som er bygget efter en brand i 1972, desuden er der garage fra 1972 samt
maskinhus fra 1987. Gården drives med en svineproduktion på 65 årssøer, der sælges
ca. 500 smågrise og 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med kold og varm lufts tørreri
samt fuldautomatisk halmfyr. På gården er ansat 1 medhjælper og der bruges lidt
maskinstation.
ALSVEJ 117, "BUDDUMGAARD", BUDDUM, 9560 HADSUND, tlf. 98-581195.
KARL BIRGER LAUSTSEN, gårdejer, født d. 10.-8.-1925, søn af Peter Laustsen, gift
med Tove Bennedikte Laursen, født d. 12.-7.-1930, datter af Jørgen Laursen. Parret
har børnene: Susanne, født d. 15.-4.-1951, Jørgen, født d. 18.-4.-1952 og Charlotte,
født d. 1.-8.-1953.
K.B.L. overtog gården i 1957 fra sin svigerfar.
Areal 29 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, hestestald, svinestald, lade samt gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 115 årssøer og der sælges ca. 2.500 smågrise
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 1 traktor, maskin
station bruges til lidt af markarbejdet. Sønnen Jørgen er fast medhjælper.

ALSVEJ 118, "HOLMEGAARD",
BUDDUM, 9560 HADSUND, tlf.
98-581128.
KARL RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 11.-1.-1927, søn af Else
og Marinus Rasmussen, gift d.
12.-2.-1955 med Karen Margre
the Gregersen, født d. 13.-1.-1934,
datter af Johanne og Christian
Gregersen. Parret har børnene:
Mogens, født d. 3.-10.-1955, Su
sanne, født d. 22.-2.-1961 og An
nette, født d. 14.-7.-1965.
K.R. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1954 fra Chri
stian Christensen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 1 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af en
kostald fra 1928, som er ændret til svinestald i 1978, hestestald opført 1870, lade
1900 og maskinhus 1979. Gården drives med en svineproduktion på 13 årssøer, der
sælges ca. 250 smågrise årligt, desuden er der 1 ammeko af racen Hereford. Plante
produktionens salgafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer samt portionstørreri
med kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

ALSVEJ 119, "DAMGAARD", BUDDUM, 9560 HADSUND, tlf. 98-581002.
MARTIN RYTTER, gårdejer, født d. 10.-12.-1928, søn af Kirstine og Peder Rytter,
gift i 1957 med Grethe Pinstrup, født d. 29.-8.-1931, datter af Kristine og Peter Pin
strup. Parret har børnene: Per, født d. 10.-12.-1959 og Kirsten, født d. 17.-1.-1962.
M.R. har været på Tune Landbrugsskole og har haft mange tillidsposter indenfor meje
ribruget. Han overtog gården i 1957 fra Sigurd Pinholt.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 25 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
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lade fra 1900 og maskinhus fra 1964. Gården drives med en kvægproduktion på 30 års
køer, 35 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer og plansilo med varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til høst og der er 1 fast medhjælper.

BAKKEGAARDSVE3 3, "LILLE BAKGAARD", VEDDUM, 9560 HADSUND, tlf. 98585377.
HENNING OTTE, gårdejer, født d. 19.-1.-1948, søn af Elly og Niels Otte, gift d.
12.-5.-1984 med Ulla Andersen, underviser på A.M.U. Centret, født d. 2.-4.-1951,
datter af Lene og Tage Braunstein. Parret har børnene: Carina, født d. 16.-10.-1980
og Daniel, født d. 14.-5.-1986.
H.O. overtog gården i 1984 fra Hjort.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 61,6 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha., der er 1 ha. skov og
mose. Derudover er der forpagtet 64,8 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af svi
nestald, værksted, hønsehus, lade og 2 maskinhuse. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 3 plantørrerier
med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.

BAKKEGAARDSVEJ 9, "BAKKEGAARDEN", VEDDUM, 9560
HADSUND, tlf. 98-585201.
LYDIA, CHRISTIAN OG POUL
ERIK ANDERSEN, gårdejere.
P.E.A. er født d. 7.-8.-1952, søn
af og Lydia og Chresten Ander
sen, gift d. 4.-6.-1988 med Vinnie Brokholm, kontorassistent,
født d. 7.-12.-1964, datter af
Ellen og Frits Brokholm.
P.E.A. har været på Malling
Landbrugsskole. I 1978 overtog han gården fra sin far, som købte den i 1955. Ved
overtagelsen i 1978 fik Lydia Andersen 1/3, Christian Andersen 1/3 og Poul Erik
Andersen 1/3. Gården drives som I/S. Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 62 ha., heraf
tilkøbt 16,5 ha., der er 2 ha. mose og eng. Derudover er der lejet 33 ha. fra "Elmegaarden", som ejes af Christian Andersen, desuden er der lejet 22 ha.
Stuehuset er opført omkring 1800 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kvægstald opført i 1973, svinestald 1976, svinestald 1926, tidligere kostald er resta
ureret i 1974, lader opført 1926 og 1979, desuden er der gylletank, gastæt silo og
både inden- og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer,
65 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtes vineproduktion på
1.800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. Maskinstation bruges til roer og græs.
C.A. ejer "Elmegaarden", Mosevej 10. P.E.A. bor i et parcelhus i Veddum. L.A. er
bosiddende i stuehuset på "Bakkegaarden".
BARSBØLVE3 25, "JUSTENBORG",
VIVI, 9560 HADSUND, tlf. 98566176.
VAGN BECH, gårdejer, født d.
10.-7.-1948, søn af Mathilde og
Marius Bech, gift d. 22.-9.-1973
med Inge Laursen, født d. 9.-9.1950, datter af Margrethe og
Aage Laursen. Parret har børne
ne: Mette, født d. 23.-10.-1974,
Søren, født d. 18.-2.-1977 og
Anders, født d. 7.-10.-1984.
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V.B. har været på Bygholm Landbrugsskole og er i bestyrelsen for Kvægavlsforeningen.
Han overtog gården i 1973 fra Ejnar Vad.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 17 ha., og der er forpagtet 23 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne, der er opført i 1972 efter brand, består
af kvægstald tilbygget i 1977 og 1979, ungdyrstald og lade, maskinhuse 1979 og 1989,
desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 54 årskøer og 70
ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn. Der er 3 traktorer
og 2 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til ensilering og høst.
BROHUSVE3 31, "BROGAARDEN", BROHUSE, 9560 HAD
SUND, tlf. 98-581740.
ANDERS BODILSEN, gårdejer,
født d. 18.-12.-1959, søn af Ger
da og Svend Bodilsen, gift d.
9.-2.-1985 med Karin Svangren,
bibliotekar, født d. 22.-3.-1962,
datter af Birte og Paul Svangren.
Parret har børnene: Anne, født
d. 11.-6.-1985, Iben, født d. 26.2.-1987 og Thea, født d. 13.2.-1990.
A.B. har været på Lægård og Asmildkloster landbrugsskoler. Han overtog gården d.
26.-7.-1985 fra Bo Korsgaard Hansen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 44,6 ha., heraf 5 ha. skov og eng. Derudover er der
lejet 18,5 ha.
Stuehuset er opført i 1867 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald opført 1978, kalvestald 1984 samt maskinhus 1990 og der er gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 66 årskøer, 90 ungdyr og 34 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer og der
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fast medhjæl
per og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

BUDDUMVE3 15, "LYKKEGAARDEN", BUDDUM ENGE, 9560
HADSUND, tlf. 98-581752.
ANDERS BECH, gårdejer, født
d. 17.-12.-1956, søn af Bente og
Karl Anker Bech, bor sammen
med Lene Ludvig, regnskabstek
niker, født d. 10.-8.-1956, datter
af Annie og Mogens Ludvig. Par
ret har datteren Stine, født d.
29.-1.-1986.
A.B. arbejder som regnskabstek
niker og har været på Kalø og
Vejlby landbrugsskoler. Han overtog gården d. 15.-2.-1981 fra Svend Toft.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 69,8 ha.
Stuehuset er opført i 1879 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og hestestald opført i 1909, svinestald 1941 og lade 1879. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er kornsilo, plantørreri med varm og kold
lufts samt halmfyr.
BØNDERSKOVVE3 4, "ROLDBORG", BØNDERSKOVEN, 9560 HADSUND, tlf. 98581546.
PETER ASGER PEDERSEN, maskinarbejder, født d. 5.-4.-1946, søn af Marie og Chri
stian Pedersen.
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Peter A. Pedersen overtog går
den d. l.-ll.- 1977 fra Karl Da
vidsen.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 8,8
ha.
Stuehuset er opført omkring 1870
og restaureret i årene 1986-87.
Avlsbygningerne består af en la
de fra 1946, som bruges til krea
turer om vinteren. Gårdens be
sætning er på 10 ammekøer, 3
ungdyr og 1 slagtekalv af racen
Hereford. Jorden er udlagt som græs.
BØNDERSKOVVEJ 7, "BØNDER
SKOV", BØNDERSKOVEN, 9860
HADSUND, tlf. 98- 581824.
ANNELISE CHRISTENSEN, pæda
gogmedhjælper, født d. 16.-4.1958, datter af Poul Erik Jen
sen, gift d. 16.-4.-1979 med Ar
ne Christensen, kontorassistent,
født d. 18.-6.-1952, søn af Ha
rald G. Christensen. Parret har
datteren, Sunie, født 10.-5.-1989.
A.C. overtog gården d. 1.-5.1986 fra Aase Sigurdsen. Der er
rideklub på gården, som tidligere var herregård og mange nuværende gården på egnen
er udstykket herfra.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 2 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af en
kvægstald, som er indrettet med nye hestebokse, svinestalde med nye hestebokse, så
der er plads til ialt 35 heste, desuden er der en lade. Gårdens besætning er på 6
heste, deraf 3 avlshingste. Gården har halmfyr.

GLERUPGAARDVEJ 5, "TVORUP
HEDEGAARD", GLERUP MARK,
9560 HADSUND, tlf. 98-589042.
NIELS ANKER OVERGAARD,
gårdejer, født d. 15.-10.-1921,
søn af Kirsten og Anders Kristi
an Overgaard, gift d. 9.-5.-1948
med Gudrun Hansen, født d. 25.12.-1928, datter af Petrea og
Jens Marinus Hansen. Parret har
børnene: Tove, født d. 30.-9.-1948,
Jette, født d. 7.-4.-1952, Anni,
født d. 3.-4.-1955 og Bente, født
d. 5.-1.-1958.
N.A.O. overtog gården i 1955 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 26,2 ha., heraf 5 ha. skov. Derudover er der forpagtet
6,6 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald opført 1961, hestestald og malkerum 1924, lade 1917 og maskinhus 1938.
Gården drives med en svineproduktion på 7 årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin
årligt, desuden er der 20 stude af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, raps og hø. Der er 2 plansiloer, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
Maskinstation bruges til markarbejdet.
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GLERUPVAD, 9560 HADSUND,
tit. 98-589014.
POUL KRISTENSEN, gårdejer,
født i 1938, søn af Elise og Kri
stian Kristensen, bor sammen
med Helga Johansen, født i 1934,
datter af Petrea og Niels Thygesen.
P.K. overtog gården i 1971 fra
sin mor, nuværende ejer er 3. ge
neration på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
77 ha., heraf tilkøbt 49 ha., der er beplantet 12,7 ha. Derudover er der lejet 18,3 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kvægstald opført i 1964, den bruges i dag til fjerkræopdræt og konsum æg, fjerkræ
stald opført i 1964 og maskinhus 1988. Gården drives med fjerkræopdræt, der er ca.
8.000 høns + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og rug, salgs
afgrøderne byttes til færdigfoder. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker samt 3 plansiloer
med varm og kold lufts tørreri.

GL. KÆRVEJ 4, VEDDUM, 9560 HADSUND, tlf. 98-585321.
JENS ERIK CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 16.-12.-1938, søn af Dagny og Chris
Christensen, bor sammen med Karen Brændstrup, sygehjælper, født d. 3.-8.-1941, dat
ter af Dortea Brændstrup. Parret har børnene: Jan, født d. 7.-3.-1960, Steen, født d.
22.-12.-1962 og Helle, født d. 15.-1.-1969.
J.E.C. har været medlem af Byrådet. Han overtog gården d. 1.-12.-1962 fra sin far,
nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Derudover er der lejet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald
opført i 1938, som er tilbygget i 1965 og 1975, laden blev bygget efter en brand i
1978 og maskinhuset er fra 1972. Gårdens besætning er på 5 ammekøer. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og kartofler. Der er 2 traktorer, andel i
mejetærsker og plansilo med kold lufts tørreri.
J.E.C. driver Kærvej 86, som ejes af Karen Brændstrup.
GL. VISBORGVEJ 153, "VITSKUE", VISBORG, 9560 HADSUND, tlf. 98-571841.
JØRN BRUUN, gårdejer, født d. 27.-10.-1937, søn af Inga og Thyge Bruun, gift i 1968
med Krista Nielsen, børnehavelærer, født d. 10.-8.-1941, datter af Dagny og Ernst
Nielsen. Parret har børnene: Dorte, født d. 1.-4.-1970, Tine, født d. 7.-8.-1971,
Morten, født d. 1.-7.-1974 og Anders, født d. 17.-5.-1977.
J.B. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han er i repræsentantskabet for DLG og
i Nordjyllands Mejeriselskab. Han overtog gården i 1971 fra sin svigerfar, som byggede
ejendommen i 1939 på en udstykning fra "Visborggaard". Ejendomsskyld 990.000. Areal
27 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Derudover er der lejet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade opført i 1939, svinestald 1962, ungdyrstald med maskinhus i
halvdelen 1975, maskinhus med plads til korn og halm 1990 og desuden er der hønse
hus. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 27 ungdyr og 15 slagtekalve
af racen SDM, desuden er der 8 årssøer, der sælges ca. 75 smågrise og 75 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til ensilering.

HASLEVGAARDESKOVVEJ 34, FRUERLUND, 9560 HADSUND, tlf. 98-588059.
CHRISTIAN BUNDGÅRD, gårdejer, født d. 27.-4.-1955, søn af Henny og Hans Bund
gård, gift d. 13.-5.-1978 med Lene Kristensen, født d. 18.-7.-1958, datter af Anni og
Kresten Kristensen. Parret har børnene: Helle, født d. 21.-1.-1975, Pia, født d.
7.-2.-1978, Martin, født d. 21.-9.-1980 og Dorte, født d. 28.-10.- 1984.
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Lundbæk landbrugsskoler. Han overtog gården
d. 1.-10.-1978 fra Jens Jensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 47 ha., heraf
tilkøbt 27 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i
1973. Avlsbygningerne består af kvægstald op
ført i 1969, svinestald 1965, ungdyrstald og
lade 1931, den gamle kvægstald er ændret i
1979, maskinhuset er opført i 1965, foderhus
1989 og der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 34 årskøer, 35 ungdyr og 18
slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, tårnsilo, gennemløbstørreri med varm og kold lufts og der bru
ges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges lidt.

HASLEVGAARDEVEJ 35, "HØJ
VANG", 9560 HADSUND, tlf.
98-581369.
JOHANNES LAUSTSEN, gårdejer,
født d. 9.-7.-1931, søn af Anna
og Theodor Laustsen. J.L. har
børnene: Tommy og Mogens.
J.L. overtog gården i 1965 fra
sin far, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som byg
get af bedstefaderen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 11
ha.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald, garage og lade opført i 1890, lade er senere tilbygget. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor,
1 mejetærsker og plantørreri.

HASLEVGAARDEVEJ 41, "JOHANSMINDE", ALS KRAT, 9560
HADSUND, tlf. 98- 581234.
JOHAN KRISTIAN PEDERSEN,
landmand, født d. 10.-5.-1931,
søn af Marie og Christian Peder
sen.
J.K.P. har arbejdet som daglejer.
Han overtog gården i 1981 fra
sin mor, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 11
ha.
Stuehuset er opført i 1905 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald opført i 1905, hestestalden, som er fra 1910, anvendes som garage og værksted
og lade er fra 1965. Gården drives med en kvægproduktion på 11 årskøer, 6 ungdyr og
5 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2
traktorer samt plansilo med varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
HAVNØVEJ 101, HELBERSKOV, 9560 HADSUND, tlf. 98-581474.
IVAR CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 13.-4.-1934, søn af Helga og Søren Christen
sen, gift i 1960 med Jytte Larsen, født d. 24.-4.-1941, datter af Marie og Henry
Larsen. Parret har børnene: Gitte, født d. 25.-9.-1963, Mette, født d. 15.-4.-1967,
Lotte, født d. 23.-9.-1974 og Rikke, født d. 12.-10.-1979.
I.C. overtog gården i 1959 fra Anders Sørensen.
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Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 26,9 ha., heraf tilkøbt 11,9 ha.
Stuehuset er opført omkring 1880 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kvægstald opført 1973, kalvestald 1954 og lade 1920, som senere er blevet til
bygget. Gården drives med en kvægproduktion på 23 årskøer, 15 ungdyr og 28 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer.
I.C. ejer desuden Havnøvej 99, jorden er tillagt Havnøvej 101, moderen bebor stue
huset.
HEDEGAARDEVEJ 47, "HOLTEGAARDEN", HEDEGAARDS MARK, 9560 HADSUND,
tlf. 98-588589.
STEEN ZEIDLER CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 22.-12.-1962, søn af Lizzie og Jens
Erik Christensen.
S.Z.C. har været på Malling Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 1.-6.-1985
fra Jens Bendiksen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 28 ha. og der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af 2
svinestalde opført i 1909 og 1967 samt lade fra 1942. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 900 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, lægge
kartofler og fabrikskartofler. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.
HOBROVEJ 67, "HOLMGAARD",
ØSTER GAARDE, 9560 HAD
SUND, tlf. 98-573080.
BENT ALBIN LARSEN, gårdejer,
født d. 16.-6.-1945, søn af Ka
milla og Lars Kristian Larsen,
gift d. 4.-11.-1967 med Britta
Johansen, teknisk assistent, født
d. 13.-11.- 1947, datter af Else
og Knud Georg Johansen. Parret
har børnene: Michael, født d.
28.-11.-1968 og Mariann, født d.
2.-6.-1972.
B.A.L. har været på Vejlby Risskov Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra sin
svigerfar.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Derudover er der for
pagtet 32,5 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald opført 1962, svinestalden fra 1900 er ombygget til ungkreaturer i 1978, halm
fyrrum opført 1982, lade 1959, maskinhus 1978 og der er gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 37 årskøer, 25 ungdyr og 27 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er byg, hvede og rug. Der er 5 traktorer, 2 mejetærskere,
plansilo, portionstørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til
græssnitning, og desuden er der 1 skoledreng til hjælp.
HOBROVEJ 91, "STEVNGAARDEN", ØSTER GAARDE, 9560
HADSUND, tlf. 98-571725.
ANDERS CHRISTIAN ANDERSEN,
gårdejer, født d. 21.-3.-1925, søn
af Jenny Birgitte og Jens Peter
Andersen, gift d. 25.-10.-1953
med Gudrun Sørensen, født d.
25.-6.-1930, datter af Kirstine
og Karl Sørensen. Parret har bør
nene: Lissy, født d. 26.-3.-1955,
Kurt, født d. 28.-10.-1959 og
Jens, født d. 23.-6.-1963.

-171A.C.A. overtog gården d. 7.-10.-1953 fra Annine Kristensen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 25 ha., heraf 1 ha. bakker og skrænter. Derudover er
der lejet 1,7 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald opført i 1962, svinestalden fra 1904 er ombygget i 1953, hønsehus og ma
skinhus er fra 1956, garage 1987 og lade 1904. Gården drives med en kvægproduktion
på 20 årskøer, 20 ungdyr og 15 slagtekalve af blandet race, desuden er der 10 årssøer
og der produceres ca. 150 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer og plansilo med kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HOBROVEJ 119, "LYKKEBO", VIVE, 9560 HADSUND.
INGA OG HENNING JOHANNES POULSEN, gårdejere, børn af Kristine og Anders
Peter Poulsen.
LP. og J.P. overtog gården i 1959 fra Niels Justesen.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 41,7 ha., heraf 16,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1878 og restaureret i 1989, det er udlejet. Avlsbygningerne
består af kvægstald og lade.
H.J.P. driver desuden fødehjemmet Nygårdsvej 17.
HYLTVEJ 33, "FELDBAKGAARD", VEDDUM, 9560 HADSUND.
HENNING BRUNØ, gårdejer, omtales under Lille Brøndumvej 13, 9574 Bælum, Skør
ping Kommune.
H.B. overtog gården d. 1.-10.-1984 fra Aksel Hvid.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 72 ha.
stuehuset er opført i 1922 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1950, som delvis er ændret til korntørreri, heste- og svinestald fra 1920 samt ma
skinhus fra 1979. På gården er der plansilo og korntørreri.
H.B. ejer og driver desuden Lille Brøndumvej 13, 9574 Bælum, Skørping Kommune.

KORUPVEJ 20, VEDDUM VORN,
9560 HADSUND, tlf. 98-585180.
SVEND HALD, gårdejer, født d.
24.-9.-1925, søn af Karen og Ma
rinus Hald, gift i 1951 med Olga
Mathiasen, født d. 29.-10.-1920,
datter af Amalie og Niels Mathia
sen. Parret har børnene: Lis,
født d. 8.-9.-1952 og Karin, født
d. 18.-3.-1958.
S.H. overtog gården d. 1.-4.-1951
fra Ingeman Eskildsen, nuværen
de ejer er 4. generation på går

den, som er udstykket fra "Brogaarden" i 1840.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 24 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1840 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald opført i 1910 og som er restaureret flere gange, hestestalden er ændret til
svinestald i 1965, hønsehus opført 1953, lade 1910 og maskinhus 1970. Gårdens besæt
ning er på 10 ungkreaturer af blandet race, 10 årssøer, der produceres ca. 200 slag
tesvin årligt, og desuden er der 5 Fjordheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer og fast brændselsfyr. Maskinstation bruges til
sprøjtning og høst.
KORUPVEJ 24, "BROGAARD", VEDDUM VORN, 9560 HADSUND, tlf. 98-585179.
LAUST CHRISTIAN MADSEN, gårdejer, født d. 5.-7.-1937, søn af Jenny og Karl Johan
Madsen, gift d. 6.-7.-1958 med Inga Irene Christensen, født d. 4.-12.-1938, datter af
Ane og Peter Christensen. Parret har børnene: Anette, født d. 1.-10.-1958, Lars, født
d. 8.-5.-1961 og Lene, født d. 22.- 3.-1965.
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i 1963 fra Karl Kjeldsen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal
39 ha., heraf 2 ha. med sø og
beplantning.
Stuehuset er opført omkring
1790, det er restaureret flere
gange, senest i 1987, da det blev
tilbygget og stråtækt. Gården
blev udflyttet i 1790 og de 4
længer er restaureret i 1984,
desuden er der bygget svinestalde i perioden 1973-77, maskinhus
1985 og der er gyiletank samt gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på
180 årssøer, der produceres ca. 3.300 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset. På gården er ansat 1 fodermester.
L.C.M. ejer og driver desuden "Møllehavegaard", Visborgvej 67.

KORUPVEJ 25, "LILLE MOSEGAARD", VORN, 9560 HAD
SUND, tlf. 98-585181.
JOHN KJELDS, landmand, født
d. 20.-10.-1963, søn af Tove og
Karl Kjelds, gift d. 24.-9.-1988
med Janie Hedemann Pedersen,
kok, født d. 22.-2.-1966, datter
af Birthe og Knud Pedersen. Par
ret har datteren Ann-Katrine,
født d. 30.-1.-1990.
J.K. er kranfører. Han overtog
gården d. 1.-6.-1990 fra sin mor
mor, Helga Andersen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 34 ha., heraf 8 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1950. Avlsbygningerne består af kvægstald, kalvestald, svine
stald, hønsehus, lade og 2 maskinhuse. Der produceres ca. 20 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er rug, hvede, byg og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.
KORUPVEJ 28, "PORSMOSEGAARD", VORN, 9560 HADSUND,
tlf. 98-585178.
KRISTEN GADE, gårdejer, født
d. 19.-2.-1945, søn af Ellen og
Konrad Gade, gift d. 16.-11.-1968
med Karen Heigesen, født i
1947, datter af Sigrid og Bernt
Heigesen. Parret har børnene:
Kirsten, født d. 10.-11.-1969 og
Karsten, født d. 13.-3.-1972.
K.G. har været på Malling Land
brugsskole, han er i repræsen
tantskabet for Landboforeningen. Han overtog gården d. 1.-5.-1969 fra sin far, nuvæ
rende ejer er 6. generation på gården, som hørte under "Visborggaard" før stavns
båndets ophævelse.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der er 4 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1882 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1930, som blev bygget efter en brand, den er udvidet i 1971, hønsehuset fra
1953 bruges til garage, maskinhus med roerum opført 1968, foderhus 1930, maskinhus
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årskøer, 65 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg og fast brændselsfyr.
På gården er ansat 1 medhjælper og der bruges maskinstation til høst og græsafgrø
derne. K.G. ejer og driver desuden Kærvej 37.

KORUPVEJ 38, "ODKÆRGAARD",
TORNS KÆR, 9560 HADSUND,
tlf. 98-585126.
CARL JENSEN, gårdejer, født d.
23.-8.-1927, søn af Inga og Niels
Jensen, gift d. 22.-11.-1952 med
Ninna Buus, født d. 30.-8.-1931,
datter af Marie og Jens Buus.
Parret har børnene: Bjarne, født
d. 21.-10.-1953 og Poul, født d.
28.-9.-1960.
C.J. overtog gården i 1960 fra
Anthon Jensen, nuværende ejer er 5. generation. Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 40,4
ha., heraf tilkøbt 27,4 ha. Derudover er der forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1856 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af 7
svinestalde, som er bygget i 1960, 1975 og 1988, den tidligere hestestald er indrettet
til garage, fodersilo opført 1975, maskinhus 1965 og der er gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 240 årssøer, der sælges ca. 2.000 smågrise og 3.000 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 trak
torer og 1 mejetærsker. På gården er ansat 3 medhjælpere.
KORUPVEJ 41, "KÆRVANG",
TORNS KÆR, 9560 HADSUND,
tlf. 98-585312.
EJVIND JENSEN, gårdejer, født
d. 26.-1.-1929, søn af Laurine og
Jens Peter Jensen, gift d. 8.-2.1958 med Hanne Danmark, hjem
mehjælper, født d. 2.-12.-1935,
datter af Rigmor og Marthinus
Danmark. Parret har børnene:
Anne Gitte, født d. 24.-7.-1958,
Ole, født d. 11.-5.-1961 og Las
se, født d. 7.-12.-1977.
E.J. er maskinfører ved Pinstrup Mosebrug. Han overtog gården d. 1.-4.-1971 fra Aage
Danmark.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 13,2 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1916 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af 2
kvægstalde, 2 svinestald, lade og maskinhus. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg
og brændefyr. E.J. ejer og driver desuden Trinnerupvej 12.
KORUPVEJ 46, TORNS KÆR,
9560 HADSUND, tlf. 98-585453.
OLE VEIBEL MALTHE, gårdejer,
født i 1946, søn af Petra og
Svend Aage Malthe, gift i 1967
med Inga Buus, hjemmehjælper,
født i 1949, datter af Helga og
Ejner Buus. Parret har børnene:
Jørgen, født i 1967, Michael,
født i 1970 og Mona, født i 1972.
O.V.M. er gartnermedhjælper på
"Visborggaard". Han overtog
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gården i 1984 fra Anders Rask.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 15,3 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kvægstald opført 1950, kalvestald 1990 og hestestald, som bruges til garage, og
desuden er der maskinhus. Gårdens besætning er på 8 ammekøer og 35 ungdyr af blan
det race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, maskinstation
bruges til høst.
KORUPVEJ 51, "SANDAGERGAARD", TORNS KÆR, 9560
HADSUND, tlf. 98-585495.
ERIK JENSEN, gårdejer, født d.
23.-10.-1945, søn af Kirstine og
Holger Jensen, gift i 1979 med
Edith Rasmussen, sygehjælper,
født d. 1.-4.-1951, datter af Hel
ga og Svend Rasmussen. Parret
har børnene: Mette, født d. 27.12.-1978 og Per, født d. 8.-5.1983.
E.J. har været på Bygholm
Landbrugsskole samt været elev på "Lindenborg". Han overtog gården d. 1.-8.-1979 fra
Richard Jensen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., der er 1 ha. skov og
mose.
Stuehuset er opført i 1950. Avlsbygningerne består af kvægstald opført 1904, som er
ombygget til goldsostald, svinestalden fra 1930 er ombygget efter brand i 1958, den er
nu indrettet til farestald, lade med slagtesvinestald og der er gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 80 årssøer, der produceres ca. 1.450 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo og gennemløbstørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til raps
afgrøderne.
KORUPVEJ 62, "BAKKELY",
TORNS KÆR, 9560 HADSUND,
tlf. 98-585393.
POUL JENSEN, gårdejer, født d.
28.-9.-1960, søn af Ninna og
Carl Jensen.
P.J. har været på Malling Land
brugsskole 2 gange. Han overtog
gården d. 1.-4.-1984 fra Holger
Kjeldsen.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 33
ha., heraf tilkøbt 17 ha. Derud
over er der forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald opført 1917, som nu bruges til kornmagasin, garage opført 1988 og lade
1917. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der
er 1 traktor og gennemløbstørreri med varm og kold luft luft. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.
KORUPVEJ 66, TORNS KÆR, 9560 HADSUND, tlf. 98-585370.
OVE NIELSEN, gårdejer, født d. 20.-5.-1929, søn af Anna og Anton Nielsen, gift d.
19.-5.-1957 med Inger Bach, født d. 1.-11.-1935, datter af Katrine og Jens Bach.
Parret har børnene: Ole, født d. 24.-2.-1962 og Peter, født d. 1.-2.-1970.
O.V. overtog gården d. 16.-11.-1959 fra Peter Jørgensen.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 9 ha., som alle er bortforpagtet.

Korupvej 66's stuehus er opført i
1927 og restaureret flere gange.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald opført 1927, som er ombyg
get til garage, svinestald opført
1967, lade 1927 og maskinhus
1962. På gården er der 2 trakto
rer og halmfyr.

KORUPVEJ 70, "STØVRINGSMIN
DE", VEDDUM, 9560 HADSUND,
tlf. 98-585287.
KARL NIELSEN, gårdejer, født
d. 2.-4.-1916, søn af Kirstine og
Jens Nielsen, gift i 1939 med Ka
ren Støvring, født d. 5.-8.-1919,
datter af Asta og Karl Støvring.
Parret har børnene: Anna, født
d. 9.-8.-1943, Inge, født d. 15.7.-1945 og Elly, født d. 3.-7.1947.
K.N. startede Veddum Maskin
station i 1940 og drev den til d. 28.-5.-1990, hvor alle maskinerne blev solgt på auk
tion. Han overtog gården i 1943 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Jorden er bortlejet.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade fra 1914, 2 maskinhaller fra 1963 og 1980 samt værksted, som er ind
rettet i den tidligere hestestald, fra 1918. På gården er der 1 traktor.

KYSTVEJEN 190, HASLEVGAARDE, 9560 HADSUND, tlf. 98581063.
JENS BAGER CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 21.-5.-1916, søn
af Kristine og Petræus Christen
sen, gift d. 28.-8.-1954 med Do
ris Jensen, datter af Marie og
Carl Jensen. Parret har børnene:
Leif, født d. 9.-3.-1952, Inge,
født d. 6.-1.-1955 og Per, født d.
25.-10.-1959.
J.B.C. forpagtede gården i 8 år
og købte den d. 10.-6.-1964 fra sin mor.
Areal 22 ha., der er frasolgt 56 ha., 14 ha. er skov.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, hestestald med garage samt lade. Plante
produktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker samt varm og
kold lufts tørreri.

KYSTVEJEN 196, HASLEVGAARDE, 9560 HADSUND, tlf. 98- 581550.
JOHN JENSEN, landmand, født d. 15.-3.-1947, søn af Olga og Søren Jensen, gift d.
9.-5.-1970 med Birthe Jensen, kontorasssstent, født d. 23.-6.-1949, dat- ter af Ingrid
og Anton Jensen. Parret har børnene: Sisser, født d. 3.-3.-1973 og Anne Mai, født d.
7.-8.-1978.
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1981 fra Jens Højer.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 17
ha., heraf 6 ha. med skov og
bakker.
Bygningerne består af stuehus,
kvægstald og lade. Gårdens be
sætning er på 15 ammekøer, 8
ungdyr og 7 slagtekalve af blan
det race, desuden er der 400
minktæver. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2
traktorer og kombifyr. Maskinsta-

tion bruges til høst.

KYSTVEJEN 202, "HVIRVELKÆRGAARD", ALS, 9560 HADSUND, tlf. 98-581031.
JENS-JØRGEN MAARUP, gårdejer, født d. 19.-6.-1961, søn af Hanne og Jørgen Maarup, bor sammen med Dorthe Bertelsen, kontorassistent, født d. 25.-1.-1968, datter
af Karna og Erik Bertelsen.
J.J.M. har været på Tønder og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.10.-1984 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 72 ha., heraf 2 ha. strandeng. Derudover er der forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1877, som senere er ændret til maskinhus, hestestalden fra 1877 er om
bygget til garage, lade og maskinhus er fra 1877. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn og raps. Der er plansilo med varm og kold lufts
tørreri samt kombifyr.
J.J.M. ejer og driver desuden "Toftkærgaard", Sønder Bygade 19, i Sejlflod Kommune.

KÆRVEJ 26, VEDDUM KÆR,
9560 HADSUND.
BIRGER LARSEN, gårdejer, om
tales under Ålborgvej 117.
B.L. overtog gården i 1983 fra
Frederik Larsen.
Ejendomsskyld 290.000. Areal
6,4 ha., der er frasolgt 1 ha.
Bygningerne består af stuehus,
som er udlejet, kvægstald fra
1959 og lade.
Gården drives sammen med Ål
borgvej 117.
KÆRVEJ 37, "BIRKELY", 9560 HADSUND.
KRISTEN GADE, gårdejer, omtales under Korupvej 28.
K.G. overtog gården i 1979 fra Søren Mølbak.
Ejendomsskyld 290.000. Areal 5,5 ha.
Bygningerne består af stuehus fra 1925, som er udlejet, svinestald og lade. Gården dri
ves sammen med Korupvej 28.
KÆRVEJ 44, VANDKÆR, 9560 HADSUND, tlf. 98-585627.
HAAKON LILJENTAL HEITMAND HANSEN, gårdejer, født i 1939, søn af Kristina og
Viggo Hansen. H.L.H.H. har børnene: Bent og Svend.
H.L.H.H. er udlært mekaniker. Han overtog gården i 1987 fra Anna Lise Christensen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 4 ha. og der er forpagtet 4 ha.
Bygningerne består af stuehus, som er restaureret flere gange, kvægstald, svinestald,
hestestald og garage. På gården er der 1 traktor og kombifyr.
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KÆRVEJ 56, "TVEDHOLM", VED
DUM KÆR, 9560 HADSUND, tlf.
98-585114.
MARY ARNSKOV OG POUL
ARNSKOV, gårdejere. P.A. er
født i 1959, søn af Mary og
Thomas Arnskov. P.A. er udlært
tømrer. Han overtog halvpart af
gården i august 1988, forældrene
købte den i 1964 fra Jørgen Jør
gensen. P.A. er 4. generation.
Ejendomsskyld 680.000. Areal
16,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1887 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne brændte
i 1968 og blev genopført med kvægstald, garage og lade. Gårdens besætning er på 4
årssøer, der produceres ca. 80 slagtesvin årligt og desuden er der 25 høns. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er hvede, byg og ærter. Der er 3 traktorer og plansilo. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.

KÆRVEJ 60, "HOLMGAARD",
VEDDUM KÆR, 9560 HADSUND,
tlf. 98-585123.
POUL CHRISTENSEN, landmand,
født d. 25.-1.-1935, søn af Marie
og Martin Christensen, gift d.
19.-4.-1957 med Gerda Berthel
sen, født d. 19.-4.-1939, datter
af Marie og Poul Berthelsen. Par
ret har børnene: Poul Bo, født d.
15.-7.-1959, Ole Martin, født d.
23.-3.-1961 og Mari-Ann, født d.
1.-8.-1965.
P.C. overtog gården d. 1.-11.-1959 fra Henry Hougaard.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 11 ha., der er udlejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald med lade samt svinestald. På gården er der 1 traktor.
KÆRVEJ 77, "ENGHOLMSMINDE", VEDDUM KÆR, 9560 HADSUND, tlf. 98-585128.
JØRGEN STEEN, landmand, født d. 31.-3.-1931, søn af Marie Poulsen, gift d. 3.-12.1960, med Ellen Margrethe Nielsn, født d. 4.-9.-1937, datter af Dagny og Anders
Marinus Nielsen. Parret har børnene: Peter, født d. 8.-12.-1970 og Søren, født d.
28.-5.-1972. J.S. overtog gården d. 5.-11.-1963 fra Mandus Kristensen.
Ejendomskyld 750.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Derudover er der lejet 8,3
ha. Stuehuset er opført i 1937 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald opført i 1937, som er tilbygget i 1973, svinestald opført 1937, 1 garage og
laden fra 1937 er tilbygget i 1973. Gården drives med en kvægproduktion på 24 års
køer, 28 ungdyr og 28 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en svineproduktion på
10 årssøer, der produceres ca. 30 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise, samt
3 Fjordheste, som bruges til avl. Der er 3 traktorer, 2 plansiloer og kold lufts tørreri
samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
KÆRVEJ 82, "SVANEHOLM", VEDDUM KÆR, 9560 HADSUND, tlf. 98-585557.
KAJ LYKKE OLESEN, gårdejer, født d. 2.-6.-1958, søn af Anna Marie og Svend Erik
Olesen, gift d. 16.-10.-1982 med Elsebeth Marie Christensen, født d. 23.-6.- 1960,
datter af Rigmor og Vagner Christensen. Paret har børnene: Michael, født d. 17.-1.1981, Maibrit, født d. 30.-3.- 1984, Morten, født d. 3.-3.-1987 og Mogens, født d.
14.-7.-1989.
K.L.O. er truckfører på K.E.W. i Hadsund. Han overtog gården d. 15.-5.-1984 fra
Ejnar Nørgaard.
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ha., heraf 1 ha. skov. Oorden er
bortforpagte!.
"Svaneholm"s stuehus er opført i
1905 og restaureret omkring
1972. Avlsbygningerne består af
2 svinestalde fra 1972, den gam
le kostald er ændret til svine
stald i 1988, desuden er der høn
sehus og garage samt fyrrum.
Gården drives med en svinepro
duktion på 38 årssøer, der sæl
ges ca. 700 smågrise årligt. Der er 1 traktor, fodersilo og halmfyr.
KÆRVEJ 110, VEDDUM KÆR, 9560 HADSUND, tlf. 98-585671.
STEEN BACH KRISTENSEN, landmand, født d. 4.-3.-1962, søn af Vera og Niels Kri
stensen. S.B.K. har været på Malling Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d.
1.-11.-1987 fra Kristian Tonnisen. Ejendomsskyld 356.600. Areal 8 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald og kalvestald. Besætningen er på 12
ammekøer, 8 ungdyr og 4 slagtekalve, alle krydsninger. Der er 2 traktorer.
KÆRVEJ 116, "ENGHOLMGAARD", VEDDUM KÆR, 9560 HADSUND, tlf. 98-585130.
AGNER GUSTAVSEN, gårdejer, født d. 22.-8.-1931, søn af Anna Katrine og Ejler
Gustavsen. A.G. overtog gården d. 1.-3.-1960 fra Nanna Klausen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 24,2 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 1 ha. mose. Der
udover er der lejet 5 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, svinestald, garage og lade. Besætnin
gen er på 10 ammekøer, 5 ungdyr og 5 slagtekalve af racen Limousine. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer og plansilo med kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges lidt.

LANGMOSEVEJ 26, "LANGMOSEGAARD", STERUP, 9560 HAD
SUND.
FREDE HØGH, gårdejer, omta
les under Fuglegårdsvej 5, Arden
Kommune.
F.H. overtog gården i oktober
1988 fra Benny og Tommy Jen
sen. Ejendomsskyld 700.000. Are
al 28 ha., heraf 4 ha. Der er 4
gravhøje på marken.
Stuehuset er opført i 1935, re
staureret og tilbygget i 1981. Avlsbygningerne består af garage fra 1955 og maskinhus
fra 1985. F.H. ejer og driver desuden Fuglegårdsveuj 5, Arden Kommune.
LYSEVEJ 9, "VELLERGAARD",
HELBERSKOV, 9560 HADSUND,
tlf. 98-581161.
JØRN OG MØLLER LYBECH,
gårdejere.
M.L. er født d. 21.-9.-1927, søn
af Jensine og Emanuel Lybech,
gift i 1955 med Lillian Houtved,
født d. 2.-6.-1936, datter af Hil
da og Christian Houtved. Parret
har børnene: Jørn og Lene.
J.L. er født d. 13.-6.-1961. Han
har været på Kalø Landbrugsskole 2 gange. Han købte halvpart i gården d. 1.-1.-1984,
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Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 35 ha. og der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført omkring 1880 og restaureret i 1962. Avlsbygningerne består af 2
kvægstalde fra 1928 og 1983, kalvestald og lade 1928, maskinhus fra 1976 og der er
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 50 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker og plansilo med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet. Gården drives sammen med Øster Markvej 3.

MOSEVEJ 10, "ELMEGAARDEN",
VEDDUM, 9560 HADSUND, tlf.
98-585602.
CHRISTIAN ANDERSEN, gårdejer,
født d. 10.-7.-1948, søn af Lydia
og Chresten Andersen, gift i
1984 med Lizzie Zeidler Jensen,
ekspedient, født d. 23.-3.-1940,
datter af Else og Søren Jensen.
Parret har sønnen Stig, født d.
7.-12.-1985.
Christian Andersen har været på
Malling Landbrugsskole, han er i bestyrelsenfor Skelund Lokalforening. Han overtog
gården i 1982 fra Orla Jensen. Ejendomsskyld 930.000. Areal 33 ha., heraf 1 ha. skov.
Jorden er bortforpagtet. Udhusene er også udlejet. Stuehuset er opført i 1925 og re
staureret i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade. På gården
er der 1 halmfyr. C.A. ejer 1/3 af "Bakkegaarden", Bakkegårdsvej 9.
MOSEVEJ 11, VEDDUM, 9560 HADSUND, tlf. 98-585134.
KNUD ERIK ANDERSEN, kontrolassistent, født d. 18.-8.-1941, søn af Else Randrup,
bor sammen med Mariann Frederiksen, født d. 9.-2.-1958, datter af Mogens Frederik
sen. Parret har børnene: Birgitte, født d. 4.-12.-1979, Søren, født d. 22.-7.-1982,
Martin, født d. 20.-5.-1984 og Lone, født d. 29.-6.-1986.
K.E.A. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1977 fra
Anders Kjeldsen.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 22 ha., heraf 0,5 ha. plantage.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, svinestald og lade. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af ærter og raps. Der er 2 traktorer og 1
mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
Gården drives sammen med Brøndumvej 32, Skørping Kommune. Den er på 6 ha.

MØGELHOLTVEJ 13, "ØSTER
HOLMEGAARD", VEDDUM KÆR",
9560 HADSUND, tlf. 98-585176.
ALFRED OG POUL LARSEN,
gårdejere.
A.L. er født d. 24.-12.-1933 og
P.L. d. 26.-7.-1937, sønner af
Kristine og Morten Larsen.
A.L. har været på Vejlby Land
brugsskole og P.L. på Lundbæk
Landbrugsskole. De forpagtede
gården i 1961 og overtog den d.
1.-8.-1971 fra deres far, nuværende ejere er 4. generation på gården, som blev bygget
af oldefaderen i 1874, da den blev udstykket fra "Visborggaard".
Ejendomsskyld 980.000. Areal 24,8 ha., heraf 1 ha. skov. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade opført i 1902, svinestald 1950, garage og malkerum 1970 samt ma
skinhus fra 1975. På gården er der varm og kold lufts tørreri samt kombifyr.
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MØGELHOLTVEJ 18, 9560 HADSUND, tlf. 98-585148.
THORVALD CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 9.-8.-1924, søn af Jørgine og Anthon
Christensen, gift i 1953 med Anny Larsen, født d. 17.-1.-1931, datter af Dagny og
Alfred Larsen. Parret har børnene: Ingrid, født d. 5.-10.-1953, Evan, født d. 5.-12.1954, Henry, født d. 14.-1.-1956 og Ebba, født d. 21.-11.-1957.
T.C. overtog gården i 1972 fra Knud Bertelsen. Ejendomsskyld 630.000. Areal 19,5 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald fra 1962, garage og lade fra 1940. Gården drives med en svineproduk
tion på 8 årssøer, der produceres ca. 150 slagtesvin årligt, desuden opkøbes årligt ca.
15 kalve til opfedning. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 1
traktor og plansilo med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

MØGELHOLTVEJ 22, "HAVEGAARD", VEDDUM KÆR, 9560 HADSUND, tlf. 98585503.
NIELS JENSEN, landmand, født d. 11.-4.-1916, søn af Niels Peter Jensen, gift d.
7.-11.-1944 med Esther Christensen, født d. 20.-1.-1920, datter af Engelhardt Chri
stensen. Parret har børnene: Keld, født i 1947, Erik, født i 1950 og Mona, født i 1957.
N.J. overtog gården i 1956 fra Kristian Knudsen.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 12,4 ha. Stuehuset er opført i 1933. Avlsbygningerne
består af kvægstald og lade fra 1933 samt maskinhus fra 1928. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af korn. Der er traktor og plansilo med varm
og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MØGELHOLTVEJ 23, 9560 HADSUND, tlf. 98-581219.
JØRGEN HARRITZ, arbejdsmand, født d. 7.-9.-1945, søn af Anna og Phillip Harritz.
J.H. har børnene: Filip, født d. 4.-6.-1969 og Dorthe, født d. 30.-3.-1974.
J.H. overtog gården i 1971 fra Aksel Bervald.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 42 ha. Der er lejet 7,7 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
svinestald fra 1964, lade og maskinhus fra 1924. Gården drives med en kvægproduktion
på 13 årskøer, 6 ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 årssøer. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er traktor, mejetærsker, plansilo
med varm og kold lufts tørreri samt fast brændselsfyr.

MØGELHOLTVEJ 31, ALS OVER
DREV, 9560 HADSUND, tlf. ^98581259.
KAJ MIKKELSEN, født d. 10.11.-1919, søn af Meta Marie og
Christian Mikkelsen, gift d. 20.5.-1945 med Miretha Jensen,
født d. 4.-11.-1925, datter af
Dagmar og Niels Henriksen. Par
ret har børnene: Bente, født d.
11.-4.-1945, Vagn, født d. 21.5.-1949 og Lis, født d. 13.-7.1953. K.M. overtog gården i 1952 fra Andreas Nielsen, gården er bygget i 1926.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1926. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1926,
svinestald fra 1966 og maskinhus som bruges til støberi. Der er traktor, korntørreri
med varm og kold luft samt kombi fyr.
MØGELHOLTVEJ 36, 9560 HADSUND, tlf. 98-581303.
POUL RASMUSSEN, gårdejer, født d. 18.-10.-1941, søn af Elna og Hans Rasmussen.
P.R. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården i 1965 fra Kristian
Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 36 ha. Der er lejet 15 ha.
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Møgelholtvej 36's stuehus er op
ført i 1931 og restaureret flere
gange. Avlsbygningerne består af
2 svinestalde fra 1970 og 1980,
lade med maskinhus fra 1980
samt gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 90 års
søer, der sælges ca. 1.000 smågrise og 900 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter og raps. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker samt plan
silo med varm og kold lufts tørreri. Man bruger ingen fremmed arbejdskraft.

MØGELHOLTVEJ 39, ALS OVER
DREV, 9560 HADSUND, tlf. 98581187.
BJARNE KROGH MADSEN, gård
ejer, født d. 28.-11.-1930, søn af
Sigrid Marie og Valdemar Mad
sen, gift d. 31.-10.-1959 med
Gudrun Sørensen, født d. 30.-5.1934, datter af Mette Marie og
Søren Sørensen. Parret har børne
ne: Inger-Marie, født d. 16.-9.1960 og Jeanett Dalsgaard, født
d. 10.-10.-1966.
B.K.M. har været på Lundbæk
Landbrugsskole, og er i bestyrel
sen for Familiebruget. Han overtog gården d. 20.-6.-1961 fra Hans Hansen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 22 ha. Der er lejet 2,8 ha.
Stuehuset er opført i 1950 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1933 moderniseret i 1976, malkerum og kvægstald med foderlade fra 1975, heste
stald fra 1949 ombygget til garage og værksted i 1967, lade fra 1922 indrettet med
blanderi, maskinhus fra 1977, køresilo og 2 gylletanke. Gården drives med en kvæg
produktion på 32 årskøer, 35 ungdyr og 22 slagtekalve af racen SDM, desuden produ
ceres der ca. 270 slagtesvin årligt. Der er 4 traktorer, plansilo med varm og kold
lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation
bruges til høst og roer.
MØGELHOLTVEJ 40, ALS OVER
DREV, 9560 HADSUND, tlf. 98581328.
POUL LARSEN, husmand, født d.
20.-8.-1934, søn af Martine og
Jens Larsen, gift d. 23.-10.-1955
med Ellen Larsen, født d. 25.-7.1934, datter af Dagny og Alfred
Larsen. Parret har børnene: Con
ny, født d. 6.-6.-1955, Preben,
født d. 30.-7.-1956 og Gitte, født
d. 1.-6.-1958.
P.L. arbejder på J.K.F. Han overtog gården d. 1.-11.-1960 fra Niels Jensen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 12,8 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha. Stuehuset er opført i 1931
og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1931 tilbygget i 1965,
hønsehus og lade 1931 samt maskinhus fra 1965. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo med
blæser og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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MØGELHOLTVEJ 44, ALS OVER
DREV, 9560 HADSUND, tlf. 98581464.
KNUD KNUDSEN, landmand,
født d. 12.-5.-1940, søn af Alfred
Knudsen, gift i 1963 med Tove
Bertelsen, kontorassistent, født
d. 4.- 8.-1941, datter af Poul
Bertelsen. Parret har børnene:
Pia, født d. 9.-4.-1964, Anna-Birthe, født d. 7.-6.-1965 og Eddie,
født d. 24.- 2.-1968. K.K. har
været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården i 1979 fra Søren Jensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 22 ha. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1903 og restaureret senest i 1983. Avlsbygningerne består af 3
svinestalde bygget i 1954, 1969 og 1979, der er tilbygget i 1981, lade fra 1927, ma
skinhus fra 1983 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer,
der sælges ca. 400 smågrise og 1.800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps og ærter. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker, plansilo med varm
og kold lufts tørreri og brændselsfyr til både stuehus og svinestald. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med Vandkærvej 18.

MØGELHOLTVEJ 45, ALS OVERDREV, 9560 HADSUND, tlf. 98-581228.
BERTHA LYBECH, gårdejer, født d. 15.-5.-1928, datter af Poul Poulsen, gift d. 15.5.-1956 med Henry Lybech, født d. 30.-9.-1930, søn af Emanuel Petersen Lybech. Par
ret har sønnen Jens, født d. 26.-4.-1957.
B.L. overtog gården i 1976 fra Jens Peter Jensen.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 8 ha. Jorden er bortforpagtet. Stuehuset er opført i
1917 og restaureret samt tilbygget flere gange. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1917, lade fra 1920 og maskinhus fra 1963. Der er traktor og kombi fyr.
MØGELHOLTVEJ 49, "HEDEGAARDEN", 9560 HADSUND,
tlf. 98-581240.
NIELS OVE HANSEN, gårdejer,
født d. 29.-11.-1921, søn af An
drea og Hans Hansen, gift i 1948
med Ella Jensen, født d. 3.-1.1925, datter af Anna og Karl
Jensen. Parret har børnene: Kla
us, født i 1951, Marianne, født i
1954 og Helen, født i 1958.
N.D.H. overtog gården d. 1.-5.1956 fra Karl Anker Bang. Ejendomsskyld 600.000. Areal 13,8 ha.
Stuehuset er opført i 1892 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1963, lade fra 1892, hønsehus, garage og maskinhus. Gården drives med
en svineproduktion på 15 årssøer, der sælges ca. 300 smågrise årligt, desuden er der
60 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er traktor og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

MØGELHOLTVEJ 57, "HAUGAARDSLUND", ALS, 9560 HADSUND, tlf. 98-581282.
RUT og ERIK JØRGENSEN, landmænd. E.J. er født d. 29.-11.-1938, søn af Ellen og
Walter Jørgensen, gift d. 23.-7.-1983 med Rut Poulsen, landsformand i Husmandsfor
eningens Husholdningsudvalg, født d. 26.-12.-1954, datter af Ane og Jens Nis Poulsen.
Parret har børnene: Claus, født d. 27.-1.-1965, Torben, født d. 3.-10.-1968, Mette,
født d. 18.-11.-1973 og Lene, født d. 13.-3.-1983.
E.J. har været på St. Restrup Husmandsskole og Dalum Landbrugsskole, han er for
mand for Øst Himmerlands Familiebrug og regionsformand for Familiebrugets Plante
avludvalg. Parret overtog gården d. 1.-4.-1967 fra Axel Sloth, gården er udflyttet fra
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Ejendomsskyld 2.300.000. Areal
55 ha., heraf tilkøbt 39 ha., der
er 5,5 ha. skov. Der er forpagtet
9 ha.
Møgelholtvej 57's stuehus er op
ført i 1921 og restaureret i 1978.
Avlsbygningerne består af hønse
hus fra 1969, svinestald fra 1975,
svinestald fra 1979 bygget efter
brand, klimastald fra 1988, ma
skinhus fra 1990 og gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 230 årssøer, der sælges ca. 4.000 smågrise
og 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og græsfrø. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, plantørreri med varm og kold luft
samt halmfyr. Der er 1 fuld- og 1 deltidsmedhjælper.

MØGELHOLTVEJ 58, 9560 HADSUND, tlf. 98-581651.
BENT PEDERSEN HOUTVED, bankbestyrer, født d. 20.-10.-1955, søn af Helga og
Svend Pedersen, gift d. 18.-4.-1981 med Jytte Rasmussen, sygehjælper, født d. 23.-8.1957, datter af Karen og River Rasmussen. Parret har børnene: Heidi, født d. 6.-3.1982 og Louise, født d. 27.-12.-1986.
B.P.H. overtog gården d. 1.-5.-1982 fra Lars Nis.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 13 ha.
Stuehuset er restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af hestestald og lade. Besæt
ningen er på 6 heste af blandet race. Der er 2 traktorer. Man bruger ingen fremmed
arbejdskraft.
MØGELHOLTVEJ 59, "AUGUST
MINDE", ALS, 9560 HADSUND,
tlf. 98-581340.
CLAUS JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 27.-1.-1965, søn af Erna
Dietz og Erik Jørgensen, bor
sammen med Mary-Ann Sørensen,
køkkenleder, født d. 13.-11.-1967,
datter af Ellen og Aksel Søren
sen.
C.J. har været på Try og Læ
gård Landbrugsskoler. Han overtog
gården d. 1.-12.-1989 fra Ruth Jørgensen, nuværende ejer er 8. generation.
Areal 57,5 ha., heraf tilkøbt 57 ha.
Stuehuset er opført i 1921 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1911, svinestald fra 1931 og lade fra 1909 alle indrettet til svin. Gården
drives med en svineproduktion på 100 årssøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn og raps. Der er traktor og mejetærsker. Man bruger ingen fremmed arbejdskraft.
MØGELHOLTVEJ 61, "POULSTRUPGAARD", 9560 HADSUND, tlf. 98-581254.
HELEN HOUTVED GUSTAFSSON, lærer, født d. 18.-3.-1948, datter af Helga og Svend
Pedersen, gift d. 10.-10.-1979 med Peter Gustafsson, lærer, født d. 18.-12.-1951, søn
af Birthe og Hans Erik Gustafsson. Parret har børnene: Thor, født d. 23.-10.-1979 og
Niels, født d. 23.-1.-1981.
H.H.G. overtog gården d. 1.-1.-1988 fra sin far Svend Pedersen.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 17 ha. Der er lejet 8 ha.
Stuehuset er restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald
fra 1965 og lade. Besætningen er på 40 får, desuden er der 3 ungkreaturer, 2 kvie
kalve og 1 tyrekalv. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Man bruger ingen fremmed
arbejdskraft.
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MØGELHOLTVEJ 66, "LILLE BØNDERSKOVGAARD", 9560 HADSUND, tlf. 98-581286.
JØRN SKØT CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 7.-3.-1938, søn af Hanne og Christian
Christensen.
J.S.C. overtog gården i 1972 fra sin far Christian Christensen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 15,5 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kalvestald, lade med kostald, maskinhus og garage. Gården drives med en ammekobesætning på 10 ammekøer af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der
er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MØLBAKVEJ 13, "JØRGENSPRIS", SKELUND, 9560 HADSUND, tlf. 98-585052.
AAGE LAURSEN, gårdejer, født d. 5.-12.-1911, søn af Katrine og Kristian Laursen.
AA.L. har børnene: Ellen og Grethe, født i 1944.
AA.L. overtog gården d. 1.-6.-1942 fra sin svigerfar Kristian Jellesen.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 19,8 ha.
Stuehuset er opført i 1858 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald, hestestald bruges som garage og værksted, lade samt maskinhus alle fra
1858. Besætningen er på 5 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og plantørreri med kold luft. Man bruger ingen
fremmed arbejdskraft.
MØLBAKVEJ 14, "LYNGSLETTEGAARD", SKELUND, 9560 HAD
SUND, tlf. 98-585389.
ANNIE og HANS SØRENSEN,
gårdejere. H.S. er født d. 6.-5.-1947,
søn af Tilde og Henry Sørensen,
gift d. 23.-8.-1975 med Annie
Olsen, lærer, født d. 10.-3.-1947,
datter af Else og Folmer Olsen.
Parret har børnene: Jeanne, født
i 1967 og Bo, født i 1975.
A.O. er medlem af Hadsund By
råd. H.S. er ingeniør. Han over
tog gården i 1972 fra Harald Sørensen, Svend Okholm og Arne Laursen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 12 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1775 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1932 og 1909, lade fra 1900 og hønsehus.
MØLBAKVEJ 22, "BLÆSBORG", SKELUND, 9560 HADSUND, tlf. 98-585058.
SVEND OTTE, gårdejer, født d. 19.-2.-1928, søn af Kirstine og Niels Peter Otte, gift
d. 31.-5.-1958 med Ebba Simonsen, født d. 19.-7.-1927, datter af Mette og Christian
Simonsen. Parret har børnene: Kirsten Marie, født d. 26.-10.-1958 og Kjeld, født d.
10.-4.-1962.
S.O. overtog gården i 1964 fra sin far Niels Peter Otte, nuværende ejer er 3. gene
ration.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af gam
mel kvægstald ombygget til lade. Besætningen er på 15 ammekøer, 15 ungdyr og 10
slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Maskinstation
bruges til markarbejdet.
MØLBAKVEJ 45, SKELUND KÆR, 9560 HADSUND, tlf. 98- 585169.
EGON HANSEN, gårdejer, født d. 28.-2.-1930, søn af Andrea og Hans Hansen, gift i
1955 med Ruth Verna, født d. 30.-8.-1932, datter af Magda og Laurits Christensen.
Parret har børnene: Ditte og Hans.
E.H. overtog gårde i 1955 fra Karl Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.120.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 20,3 ha.
Der er lejet 2 ha.

-185Mølbakvej 45's stuehus er opført
omkr. 1900 og restaureret flere
gange. Avlsbygningene består af
kvægstald fra 1969, svinestald
bygget af 2 gange i 1965 og
1976, garage og udhus fra 1947,
maskinhus fra 1975 samt lade.
Gården drives som alsidigt land
brug med en kvægprosuktion på
25 årskøer og 30 ungdyr af ra
cerne Jersey og RDM. Svinepro
duktionen er på 40 årssøer, og
der sælges ca. 700 smågrise år
ligt. Der er 3 traktorer og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MÄVEJ 10, "DAUGAARD", MÄEN, 9560 HADSUND, tlf. 98-581849.
ELISABETH og MORTEN LUBECK, gådejere. M.L. er født d. 13.-3.-1960, søn af Tove
og Niels Peter Lubeck, gift d. 16.-3.-1989 med Elisabeth Frausing Pedersen, født d.
7.-10.-1962, datter af Annelise og Henning Pedersen. Parret har børnene: Jens Peter,
født d. 28.-1.-1988 og Sine, født d. 5.-10.-1989.
M.L. arbejder som sælger i familiefirmaet Hadsund Maskinforretning, begge ægtefæl
ler har været på Næsgaard Agerbrugsskole og er uddannede som agrarøkonomer. De
overtog gården d. 1.-4.-1986 fra M.L.s far Niels Peter Lubeck.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 85 ha., heraf tilkøbt 19,5 ha. Der er forpagtet 74 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald
indrettet som plantørreri til 2.700 tdr. korn, svinestald, 2 lader indrettet som tørreri,
samt maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg,
hvede, ærter, raps og græsfrø. Desuden er der opstartet en solbærplantage. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanglæg og brændselsfyr. Der er 1 fast med
hjælper og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NYGAARDSVEJ 17, "VIVE NY
GAARD", VIVE, 9560 HADSUND,
tlf. 98-571704.
HENNING JOHANNES POULSEN,
gårdejer, født d. 30.-8.-1927, søn
af Kristine og Anders Peter Poul
sen.
H.J.P. har været på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-11.-1962 fra sin far
Anders Peter Poulsen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal
53,7 ha, heraf 6 ha. skov og krat.
Stuehuset er opført i 1879 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1924 restaureret i 1990, svinestald og værksted samt garage fra 1922, lade fra
1957 og maskinhus fra 1963. Gården drives med en kvægproduktion på 33 årskøer, 35
ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
maltbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 gummiged, korn
tørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Der er 1 fast medhjælper på gården, som
drives sammen med Hobrovej 119, denne gård ejes sammen med søsteren.
NØRKÆRVEJ 37, "HOLMENGGAARD", 9560 HADSUND, tlf. 98-585083.
ALFRED HALD, gårdejer, født d. 23.-3.-1915, søn af Christian Hald, gift i 1946 med
Helga Jørgensen, født d. 30.-9.-1927, datter af Jørgen Jørgensen. Parret har børnene:
Jørgen, født i 1948, Allis, født i 1951 og Eva, født i 1955.
A.H. har været på Østjyllands Husmandsskole. Han overtog gården i 1947 fra Harry
Hald.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 10,2 ha. Jorden er bortforpagtet.
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kvægstald, svinestald fra 1966, hønsehus fra 1964 og lade.

NØRKÆRVEJ 44, "NØRKÆR", 9560 HADSUND, tlf. 98-585096.
ANDERS RASK, gårdejer, født d. 5.-3.-1943, søn af Else og Niels Rask, gift d. 31.7.-1965 med Bente Kjær, født d. 30.-8.-1944, datter af Else og Ejnar Kjær. Parret har
børnene: Torben, født d. 6.-1.-1966 og Charlotte, født d. 30.-6.-1973.
A.R. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-3.-1971
fra sin far Niels Rask, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 55,5 ha. Der er forpagtet 10,2 ha.
Stuehuset er opført i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1951, kalvestald
fra 1800, kyllingehus fra 1973, lade fra 1800 og 2 maskinhuse fra 1933 og 1985. Går
den drives med en kvægproduktion på 55 kreaturer ialt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn, raps og 15 ha. med solbær. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, gennem
løbssilo, plansilo med varm og kold lufts tørreri samt fast brændselsfyr. Man bruger
fremmed hjælp til plukning af solbær.
NØRREVANGSVEJ 20, "KÆR
VANG", SKELUND, 9560 HAD
SUND, tlf. 98-585487.
ERIK LARSEN, formand, født d.
17.-8.-1946, søn af Maren og Fre
derik Larsen, gift d. 1.-10.-1966
med Anna-Kirsten Christensen,
født d. 1.-10.-1947, datter af
Lilly og Eskild Christensen. Par
ret har børnene: Erling, født d.
29.-2.-1968, Ida, født d. 21.-8.1972 og Tage, født d. 25.-11.1977.
E.L. er arbejdsleder hos en entreprenør. Han overtog gården d. 15.-2.-1981 fra Hans
Nielsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som er bygget af E.L.s bedstefar
på en udstykning fra oldefaderens gård "Nørrevang".
Ejendomsskyld 450.000. Areal 11 ha. Oorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1901 og restaureret flere gange, kvægstalden er ændret til be
boelse. Avlsbygningerne består af hestestald og lade. Der er 1 traktor og halmfyr.

NØRREVANGSVEJ 21, "NØRRE
VANG", SKELUND, 9560 HAD
SUND, tlf. 98-585641.
EVA ANETTE JØRGENSEN og
VAGN N1SS LARSEN, gårdejere.
V.N.N. er født d. 8.-7.-1961, søn
af Ella og Svend Aage Larsen,
E.A.J. er født d. 14.-12.-1959,
datter af Anna og Knud Jørgen
sen. Parret har børnene: Karina,
født d. 2.-1.-1988 og Martin,
født d. 24.-5.-1989.
E.A.J. har været på Ladelund
Landbrugsskole og taget EFG-basisår i jordbrug, begge ægtefæller har været på As
mildkloster Landbrugsskole. De overtog gården d. 10.-5.-1985 fra Karl Aage Pedersen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 51,7 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 3 ha. skov og
vedvarende græs. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
sostald fra 1969 renoveret i 1986, 2 svinestalde fra 1908 tilbygget i 1950, svinestald
og maskinhus fra 1978, hestestald og lade fra 1908 samt gylletank. Gården drives med
en svineproduktion på 100 årssøer, der produceres ca. 2.200 slagtesvin årligt, desuden
er der 7 heste af racen Dansk Varmblod, de bruges til avl. Planteproduktionens salgs-
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luft samt lejet gastæt silo. Maskinstation bruges til skårlægning af raps.
PE3TERVE3
20, "MØLBAKGAARD", VEDDUM, 9560 HAD
SUND, tlf. 98-585395.
VILHELM NIELSEN, gårdejer,
født d. 27.-8.-1942, søn af Anna
og Marius Nielsen, gift i 1969
med Else Hasselager, syerske,
født d. 22.-12.-1941, datter af
3ohanne og Georg Hasselager.
V.N. overtog gården i 1983 fra
Peter Bonde, Veddum Mølle lå
tidligere ved gården.

Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 32,5 ha.
Stuehuset er opført i 1881 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
3-rækket kvægstald fra 1951, heste- og svinestald samt lade fra 1881 og maskinhus
fra 1951. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 24 ungdyr og 13 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 heste af racen Dansk Varmblod. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm
og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

PE3TERVE3 29, "STØVRINGGAARD", VEDDUM, 9560 HAD
SUND, tlf. 98-585511.
SØREN SØMOD FLOU, gårdejer,
født d. 21.-10.-1957, søn af Lis
sa og Peter Flou, gift i 1987
med Lene Sømod, indkøbskoordi
nator, født d. 1.-6.-1963, datter
af Kirsten og Kjeld Sømod. Par
ret har børnene: Anja, født d.
11.-11.-1988 og Stina, født d.
21.-4.-1990.
S.S.F. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange, og er skolekontaktmand i Had
sund Kommune. Han overtog gården i 1984 fra Per Overgaard.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er frasolgt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne er opført efter
brand i 1964, der er svinestalde med halm- og kornlager, garage, fyrrum og gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer, der produceres ca. 2.500 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og græsfrø. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm og kold lufts tørreri samt kulfyr. Der er
1 fast medhjælper på gården, som drives sammen med Porsgaardvej 5. Denne ejendom
overtog S.S.F. i 1979, den er på 30 ha. og ejendomsskylden er 1.000.000, der er 4 ha,
skov og bakker samt 2 ha. med juletræer. Besætningen er fårehold på 30 moderdyr.
PETERSBORGVE3 7, "RISESMIN
DE", RYTTERAMTET, 9560 HAD
SUND, tlf. 98-581224.
NIELS PETER NIELSEN, gårdejer,
født d. 5.-6.-1932, søn af Marie
og Anders P. Nielsen, gift d.
3.-11.-1955 med Bodil Asp Poul
sen, født d. 27.-3.-1935, datter
af Karen og Ejnar Asp Poulsen.
Parret har børnene: Karl Erik,
født d. 28.-7.-1956, Kurt, født d.
1.-6.-1959 og Hanne, født d. 24.-
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12.-1962. N.P.N. overtog gården d. 14.-10.-1971 fra Arne Eriksen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinstald, lade og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 27
årskøer, 31 ungdyr og 4 slagtekalve af racen DRK, desuden produceres der ca. 500
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg samt plansilo med varm og kold lufts tør
reri, der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
PETERS BORGVEJ 8, "NY MARKSGAARD", RYTTERAMTET, 9560
HADSUND, tlf. 98-581256.
KARL OLE CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 25.-9.-1918, søn af
Hanne og Martinus Christensen.
K.O.C. overtog gården d. 1.-4.1951 fra Ejgil Møller.
Ejendomsskyld 600.000. Areal
11,3 ha., der er frasolgt 0,5 ha.
Bygningerne består af stuehus,
kvægstald med lade fra 1962,
svinestald fra 1959 og maskinhus
fra 1966. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der sælges ca. 300
smågrise årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og kold lufts tørreri. Man bruger
ingen fremmed arbejdskraft.

PETERSBORGVEJ 11, "ALS NY
GAARD", ALS, 9560 HADSUND,
tlf. 98-581072.
CHRISTIAN CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 19.-4.-1936, søn af
Helga og Søren Christensen, gift
d. 7.-7.-1962 med Birgit Præstegaard Thygesen, født d. 7.-7.1939, datter af Laura og Karl
Thygesen. Parret har børnene:
Mads, født d. 15.-7.-1963 og Thyge, født d. 24.-3.-1965.
C.C. er uddannet folkeskolelærer.
Han overtog gården d. 1.-10.-1972 fra sin svigerfar Karl Thygesen, nuværende ejer er
3. generation.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1863 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne er bygget i 1928
efter brand, de består af 2 kvægstalde og lade, derudover kvægstald fra 1986, maskin
hus fra 1979, brændehus og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 45
årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps, hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker samt plansilo med varm og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

PETERSBORGVEJ 19, "PETERSBORG", RYTTERAMTET, 9560 HADSUND, tlf. 98581059.
KARL ANKER BECH, gårdejer, født d. 1.-7.-1931, søn af Signe og Kresten Marius
Bech, gift i 1957 med Bente Knudsen, født d. 14.-8.-1932, datter af Marie og Anders
Peter Knudsen. Parret har børnene: Anders, født i 1956, Signe, født i 1959, Bodil, født
i 1963 og Jørn, født i 1969.
K.A.B. overtog gården i 1963 fra Aage Pedersen.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 106 ha., heraf tilkøbt 81 ha., der er 3 ha. skov.
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omkr. 1850 og restaureret flere
gange. Avlsbygningerne består af
2 kvægstalde fra 1950 og 1972, 2
svinestalde var før kyllingehuse,
hus med plansilo og tørreri, 2
lader, maskinhus, gastæt silo og
gylletank. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 2.500
slagtesvin årligt, desuden er der
ialt 250 fedekreaturer. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter
og raps. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og halmfyr. Man bruger ingen fremmed arbejds
kraft.
PRÆSTEVEJ 2, "VIVE PRÆSTEGAARD", VIVE, 9560 HADSUND,
tlf. 98-571521.
KURT GLAARGAARD LAURSEN,
forpagter, født d. 30.-8.-1937,
søn,af Rigmor og Christian Laur
sen, gift i 1962 med Karen Ma
rie Bach, født d. 3.-6.-1937, dat
ter af Petra og Søren Bach.
Parret har sønnen Mogens, født
d. 31.-5.-1965.
K.G.L. har været ringer og gra
ver i Vive i 14 år. Han overtog
forpagtningen d. 1.-3.-1971 fra Søren Ravn.
Areal 17 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1843 og restaureret i 1986, præsteboligen er fra 1816 og re
staureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade, maskinhus og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 12 ungdyr og 12 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der 2 årssøer, der sælges ca. 40 smågrise årligt. Der er 3
traktorer, og maskinstation bruges en smule.

ROSTRUPVEJ 45, "AALBORG
DAL", ÅLBORG DAL, 9560 HAD
SUND, tlf. 98-571541.
SONJA SOLVEIG GREGERSEN,
gårdejer, født d. 10.-8.-1944, dat
ter af Anna og Ankjær Simonsen,
bor sammen med Aage Emanuel
Jensen, født d. 26.-12.-1951, søn
af Kirsten og Andreas Jensen.
S.S.G. har børnene: Lars, født d.
23.-9.-1965 og Bo, født d. 9.-3.1968, parret har datteren Met
te, født d. 25.-2.-1987. S.S.G. overtog gården i 1971 fra Herman Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 15,5 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er lejet 41,3 ha.
Stuehuset er opført i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1985, svinestald,
lade fra 1973, maskinhus fra 1980 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion
på 14 årssøer, der produceres ca. 275 slagtesvin årligt, desuden er der 2 køer, 2 ung
dyr og 6 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps
og ærter. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Der køres ud som maskinstation til
høst og sprøjtning, desuden bruges der maskinstation til skrålægning.
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ROSTRUPVEJ 80, GREVELUND,
9560 HADSUND, tlf. 98-566090.
KARL PEDERSEN, gårdejer, født
d. 20.-9.-1918, søn af Karen og
Christian Pedersen, gift med Mar
tha Frederiksen. Parret har søn
nen Bent.
K.P. overtog gården i 1948 fra
sin far Christian Pedersen, nuvæ
rende ejer er 6. generation.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
58,9 ha., heraf 26 ha. skov og
mose. Oorden er bortforpagtet til sønnen Bent.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1959, hestestald fra 1900, hønsehus fra 1950, lade fra 1890 og maskin
hus fra 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 20 ungdyr og 20
slagtekalve af racen SDM, desuden er der 8 årssøer, og der produceres ca. 70 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og 2 korn
tørrerier med kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ROSTRUPVEJ 105, "GREVELUNDGAARD", GREVELUND, 9560
HADSUND, tlf. 98-566225.
PREBEN GREVLUND NIELSEN,
gårdejer, født d. 25.-9.-1946, søn
af Herdis og Peter Kristian Niel
sen, gift d. 9.-3.-1974 med Ane
Margrethe Johnsen Nielsen, født
d. 23.-10.-1952, datter af Karen
og Ejnar Nielsen. Parret har bør
nene: Bente, født d. 10.-9.-1976
samt tvillingerne Peter og Kri
stian, født d. 27.-7.-1979.
P.G.N. overtog gården i 1975 fra sin far Peter Kristian Nielsen, nuværende ejer er 4.
generation.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 33 ha., heraf 6 ha. skov. Der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1881 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1979, kalvestald, lade fra 1880, 2 maskinhuse fra 1979 og 1990 og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 35 ungdyr og 35 slagte
kalve af racerne SDM og DRK. Der er 50 traktorer (P.G.N. samler på gamle Major
traktorer), 1 gummiged samt plansilo med varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til græssnitning.
RØDEHUSVEJ 11, "SNOGHUS", VIVE MARK, 9560 HADSUND, tlf. 98-571762.
JENS AAGE OLESEN, gårdejer, født d. 30.-12.-1940, søn af Emma og Søren Olesen,
gift i 1967 med Ketty Carlsen, født d. 21.-6.-1944, datter af Ella og Christian Carl
sen. Parret har børnene: Kirsten, født d. 2.-4.-1970, Helle, født d. 3.-6.-1973 og
Peter, født d. 2.-1.-1980.
J.AA.O. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1970 fra
sin far Søren Olesen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 23 ha., heraf 3 ha. krat og mose.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1962 ændret til
svinestald i 1988, gammel stuehus bruges til garage og fyrrum, lade fra 1880, maskin
hus fra 1965 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der
produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, plansilo med varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
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RØDEHUSVEJ 20, "ØSTER SNOGGAARD", VIVE, 9560 HADSUND, tlf. 98-573051.
IVAR DAHL, gårdejer, født d. 11.-4.-1937, søn af Ida og Jens Dahl, gift d. 9.-12.-1961
med Lis Hermansen, født d. 22.-1.-1939, datter af Karen og Holger Hermansen. Parret
har børnene: Lars, født d. 15.-12.-1962, Hanne, født d. 13.-10.-1964 og Inge, født d.
22.-7.-1970.
I.D. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1975 fra sin far Jens
Dahl, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha., der er 7 skov og mose.
Der er forpagtet 12,5 ha.
Stuehuset er opført i 1801 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1959, roehus fra 1976, værksted og garage samt lade fra 1922, maskinhus fra 1955
og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 32 ungdyr og 18
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 2 trak
torer, 1 markvandingsanlæg, plansilo med varm og kold lufts tørreri samt brændefyr.
Maskinstation bruges til høst.
RØDEHUSVEJ 31, "LYSHOLT", RØDE HUSE, 9560 HADSUND, tlf. 98-573989.
SUSANNE og JENS JUUL ANDERSEN. J.J.A. er skoventreprenør, født d. 8.-8.-1960,
søn af Karen Marie og Arne Juul Andersen, gift d. 21.-3.-1987 med Susanne Christen
sen, født d. 12.-4.-1963, datter af Birthe Krista og Hans Kresten Christensen. Parret
har børnene: Anne, født d. 14.-4.-1984 og Christian, født d. 21.-1.-1987.
Parret driver skoventreprenørvirksomhed og Vive Forsamlingshus. De overtog gården
d. 10.-10.-1980 fra J.J.A.s far Arne Juul Andersen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 12,5 ha., heraf 1 ha. skov. Der er lejet 7,2 ha.
Stuehuset er opført i 1972 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1964 samt maskinhus fra 1979. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af korn, raps og ærter. Der drives maskinstation fra ejendommen.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 udkørselsmaskine T.T.8, korntørreri med varm og
kold luft samt brændefyr.

RØDEHUSVEJ 50, RØDE HUSE, 9560 HADSUND, tlf. 98-571686.
VAGNER LAKMANN NIELSEN, gårdejer, født d. 23.-3.-1918, søn af Kresten Nielsen.
V.L.N. har børnene: Asger, født i 1955 og Jane, født i 1957.
V.L.N. har været på Kærehave Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1954 fra
Aksel Bergval.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 22,4 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 3,5 ha. skov og
sandbanker.
Stuehuset er opført i 1967. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1936 udbygget i
1962 og 1963, maskinhus, og det gamle stuehus bruges som hønsehus. Besætningen er
på 20 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer og
korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RØNNINGEN 4, RØNNINGEN, 9560 HADSUND.
KNUD NØRGAARD, gårdejer omtales under "Nørregaard", Solbjergvej 20.
K.N. overtog gården d. 1.-8.-1988 fra Poul Boholm.
Areal 99 ha., heraf 11 ha. naturreservat.
Stuehuset er opført i 1932. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1932 ombygget i
1989, der er plads til 1.150 svin, desuden er der maskinhus. Der er plansilo med varm
og kold lufts tørreri. Gården drives sammen med "Nørregaard", Solbjergvej 20.

RØNNINGEN 14, "ENGHUSET", 9560 HADSUND, tlf. 98-588174.
JENS SKALBORG, gårdejer, født d. 27.-9.-1932, søn af Valborg og Anders Skalborg,
gift d. 24.-10.- 1953 med Valborg Kristensen, født d. 23.-1.-1934, datter af Thora og
Anton Kristensen. Parret har børnene: Anders, født d. 16.-7.- 1954, Tove, født d. 31.7.-1956, Frank, født d. 16.-10.- 1957, Lisbet, født d. 18.-9.-1959 og Marianne, født d.
13.-11.-1961.
J.S. overtog gården d. 1.-11.-1960 fra Martin Ovesen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 28,5 ha.
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"Enghuset"s stuehus er opført i
1974. Avlsbygningerne består af
2 svinestalde fra 1964 og 1970,
kornmagasin fra 1972, maskinhus
fra 1966 og gylle tank. Gården
drives med en svineproduktion på
40 årssøer, der sælges ca. 800
slagtesvin årligt. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, plantørreri
med varm og kold luft.

RØNNINGEN 15, "PEDERSMINDE", 9560 HADSUND, tlf. 98588732.
SØREN HOLMSGAARD VILLADSEN, gårdejer, født d. 15.-7.1964, søn af Benny og Kristian
Villadsen, gift d. 4.-6.-1988 med
Pia Skatka, født d. 9.-4.-1967,
datter af Solveig og Finn Skat
ka. Parret har sønnen Nikolai,
født d. 28.-9.-1986.
S.H.V. har været på Try og Lund
bæk Landbrugsskoler. Han over
tog gården d. 6.-6.-1988 fra Kristian Birger Nejsborg.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 45 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og restaureret i 1965. Avlsbygningerne består af 5 svine
stalde bygget i 1926, 1970, 1971 og 1979, garage, fyrrum med halmfyr, lade ændret til
svinestald i 1989, maskinhus fra 1970 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 6.000 stk. årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandings
anlæg og korntørreri. Maskinstation bruges til raps, og der er 1 deltids medhjælper.
S.H.V. har lejet bygningerne på Hedegaardevej 47.
RØNNINGEN 21, RØNNINGEN,
9560 HADSUND, tlf. 98-588245.
PER HOLT CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 29.-3.-1944, søn af
Dorthe og Karl Christensen, gift
i 1968 med Lis Frederiksen, fa
briksarbejder, født d. 1.-7.-1946,
datter af Dorthe og Hans Frede
riksen. Parret har børnene: Tina,
født d. 15.-6.-1971 og Kim, født
d. 20.-5.-1976.
P.H.C. overtog gården d. l.-ll.1971 fra Søren Bach.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 26 ha.
Stuehuset er restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1961,
svinestald var tidligere lade samt maskinhus. Gården drives med kvægproduktion på 26
årskøer, 26 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 5 årssøer, og der
produceres ca. 70 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer og 1 tårnsilo. Maskinstation
bruges til høst.

SOLBJERGVEJ 20, "NØRREGAARD", Ø-HURUP, 9560 HADSUND, tlf. 98-588137.
KNUD NØRGAARD, gårdejer, født d. 27.-4.-1933, søn af Anne Marie og Jens Nør
gaard, gift i 1961 med Inga Kragh, født d. 4.-3.-1942, datter af Ninna og Martin
Kragh. Parret har børnene: Mariann, født d. 29.-10.-1961 og Claus, født 10.-7.-1965.
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K.N. har været på Korinth Landbrugsskole, og er medlem af Hadsund Byråd. Han over
tog gården i 1970 fra sin far Jens Nørgaard, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 83 ha., heraf tilkøbt 38 ha., der er 5,5 ha. skov og
krat.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af svinestalde bygget fra 1970 til 1990, lade, maskinhus fra 1985, gastæt silo og gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer, der produceres ca. 7.000 slag
tesvin årligt. Der er 6 traktorer og 1 mejetærsker. Der er 2 faste medhjælpere på
gården, som drives sammen med Rønningen 4.
SOLBJERGVEJ 50, "DAMGAARD",
TUREN, 9560 HADSUND, tlf.
98-588044.
CHRISTIAN LAURSEN, gårdejer,
født d. 15.-8.-1940, søn af Maren
Kirstine og Christian P. Laursen,
gift d. 10.-1.-1970 med Anna P.
Nielsen, født d. 16.-2.1947, dat
ter af Erna og Hjalmar Nielsen.
Parret har børnene: Jørgen, født
d. 10.-7.-1968 og Sussanne, født
d. 30.-12.-1974.
C.L. overtog gården d. 1.-10.1967 fra sin far Christian P. Laursen, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 12,5 ha.
Stuehuset er opført i 1895 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1930, hestestald og garage fra 1905, lade fra 1912 og maskinhus fra 1970.
Gården drives med en ammekobesætning på 8 ammekøer og 10 slagtekalve af blandet
race, desuden er der 1 hest med føl. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og korntørreri.
Man bruger ingen fremmed arbejdskraft.
SOLBJERGVEJ 60, "TONNISGAARD", TUREN, 9560 HAD
SUND, tlf. 98-588016.
OVE SKOV MADSEN, gårdejer,
født d. 26.-2.-1958, søn Ellen og
Niels Skov Madsen, gift d. 8.-5.1986 med Dorthe Klitgaard Niel
sen, bankassistent, født d. 10.2.-1965, datter af Edith og Kaj
Klitgaard Nielsen. Parret har
sønnen Peter, født d. 21.-5.-1990.
O.S.M. er rutebilschauffør. Han
overtog gården d. 1.-7.-1986 fra
sin far Niels Skov Madsen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 806.000. Areal 22,5 ha.
Stuehuset er opført i 1986. Avlsbygningerne består af hestestald, svinestald, maskinhus
og lade fra 1920. Besætningen er på 4 årssøer, der produceres ca. 50 slagtesvin årligt,
desuden er der 6 Fuldblods Oldenborgere. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm og kold lufts tørreri samt
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SOLBJERGVEJ 130, V. HURUP, 9560 HADSUND, tlf. 98-588029.
NIELS ERIK NØRGAARD, landmand, født d. 26.-9.-1941, søn af Thora og Niels Nør
gaard, bor sammen med Birte Marie Knudsen, født d. 7.-10.-1939, datter af Oda og
Niels Hansen.
N.E.N. er rutebilschauffør. Han overtog gården i 1977 fra sin far Niels Nørgaard, som
byggede ejendommen, da den blev udstykket fra hans barndomshjem i 1938-39.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 10,5 ha., heraf tilkøbt 1 ha., og der er 1 ha. skov
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Solbjergvej 130's stuehus er op
ført i 1938 og restaureret flere
gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade fra 1938 samt
maskinhus fra 1982. Besætningen
er på 4 årssøer, der produceres
ca. 50 slagtesvin årligt, desuden
er der 1 hest. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 1
traktor, 1 mejetærsker og 3 plan
siloer. Man bruger ingen frem
med arbejdskraft.
SOLB3ERGVE3 135, 9560 HAD
SUND, tlf. 98-588159.
KA3 OVE KNUDSEN, gårdejer,
født d. 14.-5.-1938, søn af Meta
og Adolf Knudsen, gift d. 21.-3.1964 med Else Emilie Gade, født
d. 6.-8.-1942, datter af Marie og
Andreas Gade. Parret har børne
ne: Gorm, født d. 3.-11.-1964 og
3ens Niss, født d. 12.-12.-1967.
K.O.K. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog går
den 1.-2.-1964 fra Asger Bødker.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 15 ha.
Stuehuset er opført i 1921 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, lade og maskinhus alle fra 1921 samt ungdyr stald fra 1974. Gården drives med
en kvægproduktion på 28 årskøer, 35 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo,
plantørreri med varm og kold luft samt brændefyr. Maskinstation bruges til høst.

TEGLBAKKEVE3 47, "FREDERIKSGAVE", SKELUND, 9560 HAD
SUND, tlf. 98-585111.
DORRIT ANDERSEN, gårdejer,
født d. 10.-12.-1956, datter af
Ruth og Christian 3ensen, gift d.
16.-8.-1980 med Anders Andersen,
født d. 26.-5.-1950, søn af Gud
run og 3ørgen Andersen. Parret
har børnene: 3ørgen, født d. 8.3.-1985 og Tommy, født d. 3.3.-1988.
A.A. har været på Grindsted
Landbrugsskole. D.A. har været på Ladelund og Lundbæk Landbrugsskoler. Hun overtog
gården d. 15.-3.-1983 fra Egon Henriksen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 41,3 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er forpagtet 68 ha.
Stuehuset er opført i 1966 og 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1932 æn
dret til svinestald, svinestald og lade fra 1966, maskinhus fra 1986 og gylletank. Går
den drives med en svineproduktion på 80 årssøer, desuden indkøbes 6.000 smågrise, og
der produceres ca. 8.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter og frøgræs. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Der er 1 fodermester ansat.
Udbygningerne på Pejtervej 42 er lejet, desuden er der lejet korntørreri på "Skovrid
dergården".

TOSTRUPVEJ 10, "ASTRUPGAARD", VIVE, 9560 HADSUND,
tlf. 98- 574376.
TORBEN POULSEN, gårdejer,
født i 1963, søn af Ulla og Per
Poulsen, gift i 1989 med Janni
Andersen, køkkenassistent, født i
1963, datter af Elva og Jens An
dersen. Parret har børnene: Vivi,
født i 1987 og Brian, født i 1988.
T.P. har været på Try og Lund
bæk Landbrugsskoler. Han over-

tog gården d. 1.-4.-1984 fra Kristian Nielsen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 43 ha., heraf 3 ha. skov og eng. Der er forpagtet 15 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, lade og maskinhus. Gården drives med en
kvægproduktion på 40 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er rug og kartofler. Der er 2 traktorer samt plansilo med
varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst og ensilering.
TOSTRUPVEJ 20, "RINGELSIG",
VIVE, 9560 HADSUND, tlf. 98574217.
AGNETHE BREDAHL, gårdejer,
født d. 15.-7.-1945, datter af
Alma og Aksel Nielsen, gift d.
15.-1.-1966 med Anker Bredahl,
født d. 25.-7.-1937, søn af Hele
ne og Harald Bredahl. Parret har
børnene: Torben, født d. 24.-4.1966 og Berit, født d. 7.-8.1975.
A.B. overtog gården d. 15.-3.-1981 fra Frode Andersen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 18,3 ha., heraf tilkøbt 0,5 ha. skov og 0,5 ha. mose.
Der er bortforpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1932. Avlsbygningerne består af kvægstald, hestestald, fjerkræ
stald fra 1983, lade fra 1952 og maskinhus fra 1988. Gården drives med et opdræt af
1.500 kalkuner, desuden er der 1.500 høns. Der er 2 traktorer, gennemløbs tørreri med
kold luft og halmfyr. Man bruger ingen fremmed arbejdskraft.
TRINNERUPVEJ 12, 9560 HAD
SUND.
EJVIND JENSEN, gårdejer omta
les under Korupvej 41.
E.J. overtog gården d. 1.-1.-1973
fra sin far Jens Peter Jensen,
nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 330.000. Areal 13
ha., heraf 6 ha. skov.
Bygningerne består af stuehus,
kvægstald og lade begge fra
1955. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående
af korn. Gården drives sammen med Korupvej 41.

UNDERBAKKEVEJ 1, "MOSEGAARDEN", SKELUND, 9560 HADSUND, tlf. 98-585049.
KNUD CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 25.-10.-1943, søn af Kristine og Jens Chri
stiansen.
K.C. har været på Malling Landbrugsskole, og er i bestyrelsen for Skelund Lokalfor
ening. Han overtog gården i 1970 fra sin far Jens Christiansen, nuværende ejer er 5.
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generation.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 27 ha.
Stuehuset er opført i 1879. Avlsbygningerne består af 2 kvægstalde, svinestald bruges
til halmopbevaring, 2 maskinhuse, foderhus og gastæt silo til korn. Besætningen er på
70 ammekøer, 90 ungdyr og 40 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens
salgsafgrøder er hvede, raps, ærter og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1
markvandingsanlæg. Man bruger ingen fremmed arbejdskraft.
UNDERBAKKEVEJ 29, "KÆRHOLM", 9560 HADSUND, tlf. 98-585561.
PREBEN JACOBSEN, gårdejer, født d. 22.-3.-1950, søn af Agnes og Holger Jacobsen.
P.J. har børnene Tina, Thea og Thomas.
P.J. har været på kalø Landbrugsskole. Han overtog gården i 1977 fra Niels Marinus
Nielsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30,5 ha., heraf tilkøbt 11,5 ha. Der er lejet 18 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald fra 1977, kalvestald, kviehus, maskinhus fra
1986, lade og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer, 40 ung
dyr og 40 slagtekalve af blandet race. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 tårnsiloer
og et brændselsfyr. Maskinstation til inselering.

UNDERBAKKEVEJ 47, "MØLBAKGAARD", SKELUND, 9560 HAD
SUND, tlf. 98-585432.
SVEND ERIK MIKKELSEN, gård
ejer, født d. 9.-11.-1940, søn af
Ingeborg og Aage Mikkelsen, gift
d. 16.-5.-1934 med Ingrid Margrete Larsen, født d. 9.-3.-1945,
datter af Marie og Svend Larsen.
Parret har børnene: Henrik, født
d. 27.-9.-1964 og Jonna, født d.
25.-7.-1966.
S.E.M. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1964 fra Ernst Busk Jensen.
Ejendomsskyld 852.000. Areal 21 ha, heraf tilkøbt 7 ha., der er ca. 1,5 ha. juletræer.
Der er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af 5
svinestalde, i den ene ende af en af staldene er der lade og maskinhus, desuden er der
1 fritliggende maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 55 årssøer, der
sælges ca. 400 smågrise og 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri med kold luft, brændefyr og
anparter i vindmøllelaug. Maskinstation brugs til raps. Gården drives sammen med
Vandkærvej 44.

VANDKÆRVEJ 18, "WESTPHALSMINDE", ALS OVERDREV, 9560 HADSUND, tlf.
98-581464.
KNUD KNUDSEN, landmand omtales under Møgelholtvej 44.
K.K. overtog gården i 1985 fra Laurits Madsen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 20 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1978, det er udlejet. Avlsbygningerne
består af kvægstald, svinestald fra 1979, lade ombygget til svinestald i 1983, maskin
hus fra 1973 og gylletank. Smågrisene fra Møgelholtvej 44 opfedes på denne ejendom,
de 2 gårde drives sammen.
VANDKÆRVEJ 24, "HEDEVANG", 9560 HADSUND, tlf. 98-581154.
IB LAURSEN, gårdejer, født d. 30.-7.-1933, søn af Stine og Kristian Laursen, gift i
1957 med Ruth Weien, lærer, født d. 23.-10.-1934, datter af Agnes og Per Weien
Svendsen.
I.L. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra sin far,
Kristian Laursen, som byggede gården i 1930.
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Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af 3 svinestalde fra 1930, 1964 og 1974, garage og fyrrum fra 1946, lade fra 1930, maskinhus
fra 1985, gastæt silo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 45 års
søer, der produceres ca. 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og korn. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Man bruger ingen fremmed ar
bejdskraft.
VANDKÆRVEJ 44, 9560 HADSUND.
SVEND ERIK MIKKELSEN, gårdejer omtales under Underbakkevej 47.
S.E.M. overtog gården i 1976 fra Niels Ingvard Kristensen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 21 ha.
Stuehuset er opført i 1945, det er udlejet. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald, hønsehus, lade og maskinhus. Der er 1 kombi fyr. Gården drives sammen
med Underbakkevej 47.

VESTER MARKVEJ 8, HELBERSKOV, 9560 HADSUND, tlf. 98581072.
MADS PRÆSTEGAARD CHRISTEN
SEN, gårdejer, født d. 15.-7.1963, søn af Birgit og Christian
Christensen.
M.P.C. har været på Try og Kalø
Landbrugsskoler, og er formand
for den lokale afdeling af Land
boungdom. Han overtog gården d.
1.-4.-1983 fra Erik Knudsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
55 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der
er 5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1916 og
restaureret i 1975, det er udle
jet. Avlsbygningerne består af svinestald og maskinhus fra 1976 samt lade fra 1916.
Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af byg, hvede og raps.
Der er 1 portionstørreri og 1 plantørreri begge med kold og varm luft. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
VISBORGGAARD ALLE 20, VISBORG, 9560 HADSUND, tlf. 98-572530.
ERNST PEDERSEN, gårdejer, født d. 18.-11.-1931, søn af Kristine og Karl Pedersen,
gift i 1957 med Inger Kirsten Larsen, rengøringsassistent, født d. 8.-12.-1936, datter
af Edith Kristiane og Ole Winther Larsen. Parret har børnene: Ole, født d. 27.-8.1957, Carl Henrik, født d. 30.-9.-1969, Claus, født d. 15.-2.-1966 og Laila, født d.
22.-12.-1967.
E.P. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården i 1962 fra Statens
Jordlovsudvalg.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 11 ha. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1939 bruges til svinestald, 3 svinestalde fra 1964, 1966 og 1972, lade
fra 1939 tilbygget i 1976 og maskinhus fra 1986. Gården drives med en svineproduk
tion på 45 årssøer, der produceres ca. 700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri med
varm og kold luft samt brændeovn. Maskinstation bruges til rapsen.
VISBORGVEJ 56, "LUNDSGAARD", VISBORG MARK, 9560 HADSUND, tlf. 98-574037.
PER HALD, gårdejer, født i 1958, søn af Else og Erik Hald, bor sammen med Susanne
Knudsen, kontorassistent, født i 1965, datter af Else Marie og Palle Knudsen. Parret
har børnene: Kenneth, født i 1985 og Helene, født i 1987.
P.H. arbejder hos en entreprenør. Han overtog gården i 1988 fra Jens Winther.
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Ejendomsskyld 690.000. Areal 15,5 ha. Der er lejet 19,2 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1946, hestestald fra 1907 bruges til garage og værksted og lade fra 1907. Besæt
ningen er på 6 moderfår med lam og 2 Fjordheste. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn, raps og ærter. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plantørreri med kold luft
samt halmfyr. Man bruger ingen fremmed arbejdskraft.
VISBORGVEJ 67, "MØLLEHAVEGAARD", VISBORG MARK, 9560
HADSUND.
LAUST CHRISTIAN MADSEN,
gårdejer omtales under "Brogaard",
Korupvej 24.
L.C.M. overtog gården i 1983 fra
sin far Karl Johan Madsen, nu
værende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 850.000. Areal
35,5 ha., heraf 8,3 ha. tilplantet
med bl.a. juletræer.
Stuehuset er opført i 1866, det
er udlejet. Driftsbygningerne bruges som halmlager. Gården drives sammen med
Korupvej 24.
ØSTER MARKVEJ 3, HELBERSKOV, 9560 HADSUND.
JØRN og MØLLER LYBECH,
gårdejere omtales under Lysevej
9.
J.L. og M.L. overtog gården d.
1.-4.-1986 fra Tove Busk.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 35
ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1946 og re
staureret i 1979, det beboes af
Møller Lybech. Avlsbygningerne
består af kvægstald, hønsehus og lade. Gården drives sammen med Lysevej 9.

ÅLBORGVEJ 78, "SØNDER GLARGAARD", GLARGÅRDE, 9560 HADSUND, tlf. 98571619.
ANKER STEFFESEN, gårdejer, født d. 28.-12.-1913, søn af Stefen Steffesen, gift d.
7.-12.-1941 med Asta Lunen, født d. 9.-6.-1917, datter af Sine og Peter Lunen. Parret
har 2 børn.
A.S. overtog gården d. 1.-11.-1942 fra Christian Christensen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 36 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, svinestald, lade og maskinhus. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor og 1
kold lufts tørreri. Maskinsinstation bruges til lidt af markarbejdet.
ÅLBORGVEJ 80, "GLARHØJ", 9560 HADSUND, tlf. 98-571392.
KARL ERIK VOGNSEN, gårdejer, født d. 25.-2.-1920, søn af Mads Vognsen, gift i
1949 med Dagny Rasmussen, født d. 12.-7.-1922, datter af Jens Rasmussen. Parret har
sønnen Erik, født i 1953.
K.E.V. overtog gården i 1956 fra Peter Pedersen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 8 ha., der er frasolgt 21 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, svinestald fra 1964 og lade. Besætningen er
på 3 moderfår med lam. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2
traktorer og 1 mejetærsker. Man bruger ingen fremmed arbejdskraft.
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ÅLBORGVEJ 94, "UHRENHOLT",
VISBORG, 9560 HADSUND, tlf.
98-571830.
MORTEN og POUL KNUDSGÅRD,
gårdejere. M.K. er født d. 14.5.-1961, søn af Esther og Poul
Knudsgård, gift d. 4.-8.-1990
med Hanne Brauner Klausen, byg
getekniker, født d. 26.-1.-1965,
datter af Inge og Svend Klausen.
Parret har datteren Trine, født
d. 20.- 12.-1989.
M.K. har været på Kærehave og
Kalø Landbrugsskoler. Han overtog gården sammen med sin far d. 1.-1.-1989 fra dyrlæge Bernhardt Brun, faderen har
1/4 del og sønnen 3/4 dele.
Ejendomsskyld 4.940.000. Areal 111 ha., heraf 4 ha. skov og 5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1889 og restaureret flere gange senest i 1975, det beboes af far
og søn. Desuden er der en lejlighed, som beboes af medhjælpere, og der er fodermes
terhus. Avlsbygningerne består af 2 klimastalde fra 1976 og 1984, garage og halmfyr i
en bygning fra 1888, løbeafdeling fra 1961 renoveret i 1979, goldsostald fra 1962 reno
veret i 1975, 2 farestalde moderniseret senest i 1986, 3 slagtesvinestalde fra 1973,
1978 og 1984, maskinhus fra 1985 og 3 gylletanke. Garden drives med en svineproduk
tion jJa 550 ‘arssøer, der sælges ca. 6.000 smågrise og 6.000 slagtesvin årligt. Jorden
er bortforpagtet. Der er 1 traktor og 1 halmfyr. Pa gården er ansat 2 faste med
hjælpere og 1 fodermester.
ÅLBORGVEJ 95, "TINSKÆR", 9560 HADSUND, tlf. 98-573178.
HANS CHRISTENSEN, landmand, født d. 11.-10.-1941, søn af Agda og Thorvald Chri
stensen, gift d. 5.-1.-1963 med Birthe Bach, rengøringsassistent, født d. 31.-12.-1944,
datter af Maja og Gustav Bach. Parret har børnene: Susanne, født d. 12.-4.-1963,
Frans, født d. 11.-9.-1966 og Mikael, født d. 21.-5.-1970.
H.C. er chauffør. Han overtog gården d. 1.-9.-1988 fra Søren Sørensen.
Areal 11 ha., heraf 2 ha. med krat og vandhuller.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, hestestald og lade. Besætningen er på 1
ammeko, 2 slagtekalve og 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2
traktorer. Man bruger ingen fremmed arbejdskraft.
ÅLBORGVEJ 99, "TINSHOLT",
TINSHOLT, 9560 HADSUND, tlf.
98-572078.
EGON BARTHOLOMÆUSSEN,
gårdejer, født d. 31.-10.-1935,
søn af Frida og Holger Bartholomæussen, gift d. 12.-5.-1957
med Ruth Jensen, født d. 8.-5.1936, datter af Dora og Kristian
Jensen. Parret har børnene: Do
ris, født d. 7.-2.-1955, Finn, født
d. 19.-4.-1958, Dinna, født d.
27.-2.-1961, Jan, født d. 5.-4.1962, Gitte, født d. 8.-4.-1964, Kim , født d. 21.-11.-1965 og John, født 11.-10.-1967.
E.B. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården i 1969 fra sin far
Holger Bartholomæussen.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 20,4 ha. Der er lejet 19 ha.
Stuehuset er opført i 1952. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1933 restaureret
flere gange, det gamle stuehus er indrettet med malkerum og garage, svinestald fra
1967, lade fra 1934 og 1945, maskinhus fra 1989 og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 26 årskøer, 32 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM, desuden er

-200der 12 årssøer, der produceres 250 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, halvpart i
mejetærsker, kornmagasin og plantørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges
til finsnitning.

ÅLBORGVEJ 109, "MØLGAARDSMINDE", MØLGAARDENE, 9560 HADSUND, tlf. 98572063.
KA3 BØRGE THUESEN, gårdejer, født d. 26.-9.-1936, søn af Elna og Peter Thuesen,
gift i 1958 med Jensine Marie Sørensen, rengøringsassistent, født d. 14.-4.-1937,
datter af Olga og Sofus Sørensen.
K.B.T. driver maskinstation. Han overtog gården i 1964 fra Betty Larsen.
Ejendomsskyld 360.000. Areal 4,4 ha. Der er lejet 16,5 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald og lade. Besætningen er på 2 årskøer, 1 ung
dyr og 10 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
raps. Der er 2 traktorer. Man bruger ingen fremmed arbejdskraft.
ÅLBORGVEJ 117, "MØLLEGAARDENE", 9560 HADSUND, tlf. 98571875.
BIRGER LARSEN, gårdejer, født
d. 9.-1.-1942, søn af Kamilla og
Lars Christian Larsen, gift d.
3.-8.-1963 med Anna Marie Lar
sen, sygehjælper, født d. 9.-4.1944, datter af Maren og Frede
rik Larsen. Parret har børnene:
Finn, født d. 18.-10.-1961, Klaus,
født d. 15.-1 1.-1963 og Mona,
født d. 18.-12.-1974.
B.L. overtog gården i 1970 fra sin far Lars Christian Larsen, nuværende ejer er 5.
generation.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 21,2 ha., heraf 4 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført i 1952. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1977, ungdyrstald
fra 1985, lade og maskinhus fra 1881, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 40 årskøer, 22 ungdyr og 48 slagtekalve af blandet race.
Der er 2 traktorer og 1 fast brændselsfyr. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet, gården drives sammen med Kærvej 26.

ÅLBORGVEJ 121, "MØLBAK",
MØLLEGÅRDE, 9560 HADSUND,
tlf. 98-571840.
ERIK HALD, gårdejer, født d.
2.-1.-1931, søn af Karen og Mari
nus Hald, gift d. 3.- 6.-1953 med
Else Sørensen, født d. 29.-8.1928, datter af Anna og Jens Pe
ter Sørensen. Parret har børne
ne: Kristen, født d. 12.-6.-1954,
Birgit, født d. 21.-6.-1955 og
Per, født d. 14.-12.-1958.
E.H. overtog gården d. 16.-3.-1954 fra Kristian Iversen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 2,5 ha. vedvarende
græs. Der er lejet 8,3 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1978, den ligger i forlængelse af en gammel stald, der kan bruges til 7
heste, malkerum er indrettet i tidligere roerum, lade i ny stald, maskinhus og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 20 ungdyr og 20 slagte
kalve af racen Jersey, desuden er der 6 ammekøer, det er krydsninger med bl.a. Simmentaler, derudover er der 13 Fjordheste, som bruges til avl. Der er 2 traktorer og 1
brændeovn tilkoblet oliefyret. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

NIBE KOMMUNE
BELTOFTVEJ 6, "LUNDBY MØL
LE", LUNDBY, 9240 NIBE, tlf.
98-686127.
PETER KVIST, direktør, født d.
22.-8.-1955, søn af Sv. Godiksen
Kvist, gift d. 12.-9.-1986 med
Dorte Nyborg, socialrådgiver,
født d. 12.-9.-1956, datter af
Bente og Poul Nyborg. Parret
har børnene: Mette, født i 1983
og Marie, født i 1986.
P.K. er direktør for en financiel
virksomhed og uddannet land
mand. Han overtog gården d. 11.-12.-1987 fra Hans Hansen.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 29,4 ha., heraf 4,5 ha. skov og 4 ha. hede.
Stuehuset er opført i 1686 og restaureret fra 1972-76. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1926 samt maskinhus. Besætningen er på 13 får, 1
ammeko og 1 ungkreatur. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg og hvede.
Der er 1 traktor og 1 drivhus på 250 m2. Maskinstation bruges til en del af markar
bejdet, og man driver lidt gartneri fra gården.
BELTOFTVEJ 10, "BELTOFTGÅRD", LUNDBY, 9240 NIBE, tlf. 98-686418.
JESS BORGGAARD, gårdejer omtales under "Kyø Hovedgård", Kyøvej 2.
J.B. overtog gården d. 15.-9.-1989 fra Erna Nielsen, gården var tidligere hovedgård.
Det gamle stuehus er nedbrændt, der er bygget et nyt d. 1.-1.1990 med 2 lejligheder.
Avlsbygningerne består af kvæg- samt svinestald fra 1955, de er ombygget til svinestalde i 1978, lade, maskinhus, foderhus, velfærdsbygning, indendørs køresilo og gylle
tank. Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer, der sælges ca. 4.000 smågrise og 100 slagtesvin årligt, desuden er der 4 ammekøer af racen Angus og Sk. Høj
land, og der er 20 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og
hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri, og der
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fodermester og
1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Man har sam
drift med "Kyø Hovedgård", Kyøvej 2.

BINDERUPVEJ 11, "BINDERUPGÅRD", BINDERUP, 9240 NIBE,
tlf. 98-352106.
LARS BRØNDUM, gårdejer, født
d. 24.-12.-1950, søn af Gerda og
Christian Brøndum, gift d. 24.5.-1975 med Anne Mette Poul
sen, medhjælpende hustru, født
d. 28.-10.-1955, datter af Elly
og Thorvald Poulsen. Parret har
børnene: Eva, født d. 19.-8.1976,
Dorthe, født d. 31.-10.-1979 og
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Malene, født d. 26.-4.-1983.
L.B. har været på Lundbæk Landbrugsskole og er i skolebestyrelsen i Nibe. Han
overtog gården d. 2.-9.-1975 fra Arne Knudsen, gården er flyttet fra åen for ca. 100
år siden.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 77,2 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 6 ha. skov og
plantage samt 7 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1890, restaureret i 1955 og derefter løbende. Avlsbygningerne
består af kvægstald ombygget til svinestald i 1976, svinestald fra 1940 moderniseret i
1960, nye svinestalde fra 1977, 1978 og 1979, lader fra 1890 og 1977, maskinhus,
foderhus og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der
produceres ca. 1.800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 3 traktoerer, 1 mejetærsker, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BINDERUPVEJ 17, "BINDERUP OVERGÅRD", BINDERUP, 9240 NIBE, tlf. 98-353756.
NIELS FELD MIKKELSEN, gårdejer, født d. 17.-6.-1945, søn af Gerda og Mikael Mik
kelsen, gift med Ruth Kirsten Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 6.-5.-1949,
datter af Astrid og Niels Christian Sørensen. Parret har børnene: Annette, født d.
30.-9.-1972, Birgitte, født d. 3.-5.-1975 og Charlotte, født d. 14.-7.-1981.
N.F.M. er direktør for Ålborg Amt Landboforening og uddannet agronom. Han overtog
gården d. 1.-7.-1990 fra Peter Johnsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 56 ha., heraf 0,5 ha. skov og 15 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1965. Avsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade
alle fra 1917 samt maskin- og foderhus. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo
og korntørreri. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

BINDERUPVEJ 19, "TÅRUPGÅRD", VOKSLEV, 9240 NIBE, tlf. 98-351711.
GODIK PEDER GODIKSEN, gårdejer, født d. 5.-7.-1922, søn af Anine Christine og
Peder Skriver Godiksen, gift d. 3.-4.-1947 med Signe Andrea Mogensen, medhjælpende
hustru, født d. 21.-11.-1921, datter af Anne Marie og Peter Mogensen. Parret har
børnene: Per, født d. 14.-1.-1948, Keld, født d. 12.-8.-1949 og Kristian, født d.
11.-12.-1954.
G.P.G. overtog gården i 1947 fra sin far Peder Skriver Godiksen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 24,8 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1901 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald fra 1963, lade fra 1901, maskinhus fra 1933 og gylletank. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af byg og raps. Der er 1 traktor, plan
silo, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BIRKEGÅRDSVEJ 3, EJDRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-666437.
POUL JENSEN, gårdejer, født d. 6.-10.-1946, søn af Inge og Harald Jensen, gift d.
10.-5.-1974 med Anne Marie Skovbøll, sundhedplejerske, født d. 8.-3.-1950, datter af
Signe og Magnus Skovbøll. Parret har børnene: Lene, født d. 27.-2.-1975, Ole, født d.
3.-7.-1980 og Karen, født d. 17.-7.-1983.
P.J. er uddannet landmand. Han overtog gården d. 1.-11.-1976 fra Poul Erik Jensen,
gården blev udstykket fra Fristrup i 1915.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 26 ha., der er 2 ha. skov. Der
udover er der forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1948 og restaureret fra 1979-80. Avlsbygningerne består af
svinestalde fra 1979 og 1981, lade fra 1930, maskinhus fra 1977, gastæt silo og
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 160 årssøer, der sælges ca. 2.300
smågrise og 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter
og rajgræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og halmfyr. På gården er ansat
1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Man har sam
drift med Birkegårdsvej 1 og 5.

-203-

BOLLERUPVEJ 17, "DAMGÅR
DEN", KØLBY, 9240 NIBE, tlf.
98-686456/98-686036.
RONALD ROKKEDAL, gårdejer,
født d. 8.-10.-1953, søn af Dor
thea og Egon Rokkedal, gift d.
8.-10.-1988 med Birthe Kathrine
Markussen, specialarbejder, født
d. 17.-3.-1961, datter af Betty
og Jens Markussen. Parret har
børnene: Rikke, født d. 8.-7.1984 og Rene, født d. 16.-6.-1990.
R.R. overtog gården d. 31.-12.1978 fra sin far Egon Rokkedal, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.090.000. Areal 105 ha., heraf tilkøbt 40 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1917 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kyllinge
hus fra 1963-64, lade fra 1982, maskinhus fra 1991 og foderhus. Gården drives med en
kyllingeproduktion på 54.000 kyllinger, der leveres ca. 351.000 stk. årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
rendegraver, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet. R.R. har forpagtet Bollerupvej 18 til kyllinger og
Bollerupvej 15 bruges til privat beboelse.

BOLLERUPVEJ 25, "MORBJERGGÅRD", KØLBY, 9240 NIBE, tlf. 98-686351.
LAURITS ROKKEDAL, gårdejer, født d. 5.-5.-1944, søn af Dorthea og Egon Rokkedal,
gift d. 7.-8.-1977 med Kresta Knudsen, medhjælpende hustru, født d. 6.-3.-1952,
datter af Ketty og Kristian Knudsen. Parret har børnene: Ulla, født d. 18.-5.-1977,
Anne, født d. 3.-2.-1979 og Mark, født d. 25.-10.-1980.
L.R. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra Svend Gedde
Jensen.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 88 ha., heraf tilkøbt 43 ha., der er 2 ha. plantage. Der
er for pagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1891 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1971, svinestald fra 1963, lader fra 1963 og 1973, maskinhus samt gylletank. Går
den drives med en kyllingeproduktion på 320.000 stk. årligt, desuden er der 10 årssøer,
der produceres ca. 150 slagtesvin årligt, der er 10 ammekøer, 3 ungdyr og 5 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps, ærter og byg.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, 1 rundballepresser, plansilo, varm
og kold lufts tørreri samt halmfyr. Man anvendet lidt fremmed arbejdskraft, og ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet. L.R. ejer og driver også Nørregårdsvej
4, hvor der er 2 kyllingehuse og 32 ha. jord, vuderingen er 1.100.000. Endvidere drives
Bollerupvej 18 med kyllinger, den er nu sammenlagt med "Morbjerggård".

BORUPVEJ 100, "AJSTRUPGÅRD", ST. AJSTRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-355079.
BENT HASSING JØRGENSEN, gårdejer, født d. 19.-2.-1937, søn af Ingeborg og Alfred
Jørgensen, gift d. 15.-2.-1964 med Lis Holm Madsen, medhjælpende hustru, født d.
22.-11.-1940, datter af Inga og Niels Holm Madsen. Parret har børnene: Niels, født d.
24.-1.-1967, Anne Dorthe, født d. 6.-2.-1970 og Anne Mette, født d. 15.-12.-1971.
B.H.J. overtog gården d. 15.-1.-1964 fra Kresten Larsen Roed.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 59,8 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 11 ha. skov. Der
er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1890 og restaureret flere gange senest i 1988. Avlsbygnin
gerne består af kvægstalde fra 1914, 1961 og 1970, kviehus fra 1978, løsdriftstald fra
1989, lade fra 1914, maskinhus fra 1981, foderhus og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 61 årskøer, 100 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der 9 ammekøer af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
byg. Der er 3 traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreri, og der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Sønnen Niels er medhjælp, og maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
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BORUPVEJ 105, "KYØ-DALE",
ST. AJSTRUP, 9240 NIBE, tlf.
98-669218.
POUL STAUN, gårdejer, født d.
7.-9.-1933, søn af Laura og Anæus Staun, bor sammen med Lissi
Shur Jensen, husbestyrer, født d.
14.-9.-1936, datter af Ellen Mar
grethe og Theodor Cresten Jen
sen. Parret har datteren Annitta,
født d. 21.-4.-1975, L.S.J. har
børnene: Per Johan, født d. 14.6.-1958, Brian, født d. 25.-7.1961, Jan, født d. 17.-1.-1963 og Ib, født d. 29.-5.-1964.
P.S. overtog gården d. 1.-8.-1968 fra Astrid Christensen, stuehuset blev flyttet fra
Kyø Voldgrave omkr. 1850, man sagde, det spøgte, og det gjorde det stadig indtil for
20 år siden.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 84,3 ha., der er 45 ha. fredet hede, skov, krat og mose.
Stuehuset er fra 1850 og restaureret i 1952. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1924, kviestald fra 1977, svinehus fra 1960, lade og foderhus fra 1977, tørvehus fra
1900 og maskinhus fra 1928. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer og
30 ungdyr af racen SDM, der er 1 årsso, og der sælges ca. 20 smågrise årligt, endvi
dere er der 4 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og byg. Der er 2 trak
torer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BROMARKSVEJ 1, "HORN SKOV
GÅRD", BARMER, 9240 NIBE,
tlf. 98-355018.
ERIK NØRNBERG LARSEN,
gårdejer, født d. 13.-4.-1924, søn
af Bodil Ottomine og Laurits
Martinus Larsen, gift d. 23.-10.1954 med Esther Lilly Nielsen,
husmor, født d. 11.-6.-1925, dat
ter af Johanne og Ove Nielsen.
Parret har sønnen Laurits Gorm,
født d. 9.-7.-1957.
E.N.L. har været på Dalum og
Lundby Landbrugsskoler, og er formand for Skatteankenævnet i Nibe. Han overtog
gården d. 1.-1.-1972 fra sin far Laurits Martinus Larsen.
Ejendomsskyld 2.280.000. Areal 90 ha., heraf 16,8 ha. eng og 7 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1730 og 1794, det er restaureret i 1975. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1912, lade fra 1919 og maskinhus. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af rug, raps, ærter og græs. Der er 2 traktorer, og maskin
station bruges til høst. Man har samdrift med Staunvej 4.
BROMARKSVEJ 3, "BROMARK",
BARMER, 9240 NIBE.
SVEND AAGE HENRIKSEN, gård
ejer, født d. 21.-6.-1938, søn af
Karen Kirstine og Jens Peter
Henriksen, gift d. 20.-11.-1965
med Karen Marie Rasmussen,
medhjælpende hustru, født d.
20.-5.- 1942, datter af Sørine og
Niels Peter Rasmussen. Parret
har børnene: Peter, født d. 12.5.-1968, Bente, født d. 27.-8.-1970
og Susanne, født d. 24.-3.-1974.
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S.Aa.H. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-10.-1971 fra
Kresten Sørensen, nuværende ejer er 3. generation fra hustruens side.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 31,3 ha., heraf 8 ha. eng og lignende. Der er lejet 5,5
ha.
Stuehuset er opført i 1872 og restaureret flere gange senest i 1980'erne. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1931, ny kvægstald og foderhus fra 1978, lade fra 1863
og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 62 ungdyr og 20
slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, tårnsilo samt varm og kold lufts
tørreri, der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1
fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BRÅRUPVEJ 7, "TEGLGÅRDEN", LUNDBY, 9240 NIBE, tlf. 98-686223.
ERIK NIELSEN, landmand, født d. 18.-7.-1931, søn af Mine og Karl Nielsen, gift d.
15.-4.-1954 med Karen Marie Jesen, husmor, født d. 19.-1.-1933, datter af Anna og
Niels Jensen. Parret har børnene: Torsteen, født d. 10.-4.-1956, Else Mine, født d.
30.-9.-1960 og Anne Mette, født d. 31.-10.-1972.
E.N. har været kirkesanger i 33 år og er medlem af Menighedsrådet. Han overtog går
den i 1956 fra sin far Karl Nielsen, som købte den i 1940.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført i 1937 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af sostald fra
1970, svinestald og maskinhus fra 1979, lade fra 1937 og gylletank. Gården drives med
en svineproduktion på 40 årssøer, der sælges ca. 70 smågrise og 600 slagtesvin årligt.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo med varm lufts tørreri og halmfyr. Man
anvender ingen fremmed arbejdskraft.

BYVEJEN 30, KØLBY, 9240 NIBE.
JØRGEN KAJ NIELSEN, gårdejer omtales under Viderupgårdsvej 15.
J.K.N. overtog gården d. 20.-7.-1989.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 56 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1976, lade fra 1906, maskinhus og gylletank. Gården drives med en tyrekalvepro
duktion på 100 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er plansilo,
tårnsilo med varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Man har samdrift med Viderup
gårdsvej 3 og 15.
DYBVADGÅRDSVEJ 6, "DYBVADGÅRD", LUNDBY, 9240 NIBE,
tlf. 98-686204.
JENS ASKER, SVEND og KNUD
ANDERSEN, gårdejere.
J.A.A. er født d. 3.-9.-1926, S.A.
er født d. 18.-2.-1930 og K.A. er
født d. 17.-3.-1931, de er sønner
af Kathrine og Kristian Skovfo
ged Andersen.
Brødrene har været på Højskole
med landbrugsfag, K.A. er formand for Menighedsrådet i
Lundby, S.A. er medlem af Skatteankenævnet i Nibe og i kredsledelsen for D.L.G. De
overtog gården i 1955 fra familien Boel, som ejede gården i 6. generationer.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1962 og 1976,
lade, maskinhus, foderhus, gastætsilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 60 årskøer, 110 ungdyr og 60 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er græs, hvede, byg og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og plan
silo. På gården er ansat 1 fodermester, og man har samdrift med Erkildstrupvej 10.

EJDRUPVEJ 8, "VANDDAMGÅRD", EJDRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-669041.
KRISTIAN MARINUS PEDERSEN, gårdejer, født d. 10.-9.-1930, søn af Laura og Jens
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K.M.P. overtog gården d. 10.-12.-1966 fra Jens Mikkelsen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 19,8 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1961 og restaureret i 1971. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1957 og 1976, svinestald fra 1976, lader fra 1947 og 1976, foderhus og maskin
hus. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 25 årskøer, 30 ung
dyr og 12 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 30 årssøer, og der produ
ceres ca. 600 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, tårnsilo og der anvendes stald
varme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

EJDRUPVEJ 12, "NØRAGERGÅRD", EJDRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-669166.
NIELS JØRGEN NIELSEN, farmer, født d. 3.-4.-1939, søn af Mary og Niels Peter Ni
elsen, gift d. 25.-3.-1970 med Marianne Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 9.6.-1949, datter af Karen og Dahl Nielsen. Parret har børnene: Birgitte, født d. 24.-6.1971 og Jesper, født d. 19.-12.-1973.
N.J.N. har været på landbrugsskole og er i repræsentantskabet for slagteriet Quality i
Herning. Han overtog gården d. 1.-4.-1970 fra sin far Niels Peter Nielsen.
Ejendomsskyld 4.900.000. Areal 58,5 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 8,8 ha. eng samt
14 ha. skov og hede. Der er forpagtet 14 ha., og der er forkøbsret på 30 ha. til senere
brug.
Stuehuset er opført i 1938 og restaureret flere gange senest i 1989. Avslbygningerne
består af kvægstald fra 1928, svinestalde fra 1960 løbende tilbygget indtil 1990, lade,
foderhus, 2 maskinhuse, gastæt silo og gylletank. Gården drives med en svineprodukti
on på 465 årssøer, der sælges ca. 2.200 smågrise og 8.200 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, korn
silo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fodermester, 2 medhjælpere
og jævnligt 1 skoledreng til hjælp. Man har samdrift med Savhøjvej 2, Skørbæk.
EJDRUPVEJ 15, "DALGÅRD", SKØRBÆK, 9240 NIBE, tlf. 98-669006.
BENT KJÆR JENSEN, landmand, født d. 5.-7.-1945, søn af Emma og Kresten Kjær
Jensen, gift d. 10.-4.-1974 med Jytte Nielsen, husassistent, født d. 9.-6.-1949, datter
af Karen Marie Dorthea og Dahl Nielsen. Parret har børnene: Lotte, født d. 23.-8.1975 og Jette, født d. 3.-3.-1979.
B.K.J. har været på landbrugsskole, han er formand for skolebestyrelsen og kredsre
præsentant for M.D. Food i Bislev samt revisor i Kontrolforeningen. Han overtog går
den d. 1.-6.-1973 fra sin far Kresten Kjær Jensen.
Areal 33 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 6 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1931. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1931 restaureret i
1980, svinestald fra 1931 ombygget til kvier i 1982, lade fra 1931, maskinhus fra
1974, foderhus fra 1978, udendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 38 årskøer, 90 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo med
tørreri, anparter i vindmølle og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Man anvender lidt husbondafløsning, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
EJDRUPVEJ 17, "NØRRE MOSEGÅRD", SKØRBÆK, 9240 NIBE, tlf. 98-669001.
REINER KRISTIANSEN NIELSEN, gårdejer, født d. 29.-6.-1945, søn af Astrid og Niels
Kr. Nielsen, gift d. 19.-4.-1975 med Kirsten Mørck Jensen, assurandør, født d. 7.7.-1950, datter af Mie og Martin Jensen. Parret har børnene: Pauli, født d. 17.-10.1975 og Rikke, født d. 13.-6.-1979.
R.K.N. overtog gården i 1976 fra Ove Schmidt, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 42 ha., heraf 8 ha. skov og 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1873 og restaureret flere gange senest i 1987. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1873, svinestald fra 1873 tilbygget i 1983, lade, foderhus og
gylletank. Besætningen er på 4 heste, 30 får og 35 hjorte. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, plansilo, tårnsilo samt varm og
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med "Lyngbjerggård", Lyngvej 1, Ejdrup, R.K.N. er født på denne gård, og der køres
og sælges grus derfra.
E3DRUPVE3 40, E3DRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-666075.
KRISTIAN 3AKOBSEN, gårdejer, født d. 28.-1.-1934, søn af Kirstine og Niels 3akobsen. K.3. har været på landbrugsskole. Han overtog gården i 1969 fra sin mor Kirstine
3akobsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret senest i 1984. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1931, svinestald fra 1933, lade og foderhus fra 1956 samt
maskinhus. Besætningen er på 15 ammekøer, 15 ungdyr og 15 slagtekalve af racen
Limousine. Planterproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer
samt plansilo med kold og varm lufts tørreri. Man anvender lidt løs medhjælp, og
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

E3DRUPVE3 42, "E3DRUPGÅRD", E3DRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-666030.
NIELS 3ACOB 3ACOBSEN, gårdejer, født d. 12.-12.-1955, søn af Nelly og Vagn
3acobsen.
N.3.3. har været på landbrugsskole. Han overtog gården i 1984 fra sin mor Nelly
3acobsen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 41 ha., heraf 5 ha. eng og 2 ha. skov. Der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1880, et nyt er opført i 1989. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, lade og foderhus alle fra 1977, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 45 årskøer, 60 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts
tørreri. Man anvender lidt løs medhjælp, og maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

E3DRUPVE3 46, "ABILDGÅRD", E3DRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-666377.
AKSEL FRISTRUP, landmand, født d. 7.-7.-1937, søn af Magda og Niels Fristrup, gift
d. 30.-7.-1966 med Eva Martine Larsen, medhjælpende hustru, født d. 29.-5.-1946,
datter af Marie og Age Larsen. Parret har børnene: Niels Åge, født d. 9.-6.-1969 og
Steen, født d. 1.-7.-1972.
A.F. har været på landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra sin far Niels Fri
strup. Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 33 ha.
Stuehuset er opført i 1757 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvæg
samt svinestald og lade alle fra 1977, maskinhus, foderhus, inden- og undendørs
køresilo samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ung
dyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm
og kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet. Man har samdrift med "Borupgård", Borupvej 30, Års Kommune.
E3DRUPVE3 55, "KIRKEGÅRD",
E3DRUP, 9240 NIBE, tlf. 98666022.
ERLING FRANDSEN, gårdejer,
født d. 5.-11.-1939, søn af Anna
og Laurids Frandsen, gift d. 14.8.-1965 med Grethe Nørgård,
medhjælpende hustru, født d. 6.3.-1945, datter af Mary Buus og
3ens Nørgaard. Parret har børne
ne: Laurids, født d. 9.-8.-1966 og
Kirsten, født d. 21.-4.-1971.
E.F. overtog gården i 1964 fra sin mor Anne Frandsen.
Ejendomsskyld 3.840.000. Areal 72 ha., heraf 17 ha. skov og eng.
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Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1982, kyllingehus fra 1973, 2 kyllingehuse fra 1974, 1 kyllingehus ændret til fedestald i 1984, lade fra 1969, maskinhus, foderhus og 3 gylletanke. Gården drives med
en svineproduktion på 165 årssøer, der produceres ca. 6.000 slagtesvin årligt, desuden
produceres der 250.000 kyllinger årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps, rajgræs, byg, hvede og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 truck, plansilo
med varm og kold lufts tørreri og halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester og 1
medhjælper til pasning af mark og kyllinger. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet. E.F. ejer og driver også "Bolsmark", Bolsmarkvej 2, Ars Kommune.

ERKILDSTRUPVEJ 3, "SØNDER
GÅRD", FARSTRUP, 9240 NIBE,
tlf. 98-686412.
EMMA STRANGE JENSEN, gård
ejer, født d. 1.-5.-1929, datter
af Petra og Andreas Strange An
dersen, gift d. 9.-11.-1952 med
Gunner Jensen, gårdejer, født d.
18.-8.-1926, søn af Thora og Lau
rits Jensen. Parret har børnene:
Andreas, født d. 30.-12.-1953,
Knud Erik, født d. 26.-5.-1955,
Nanna, født d. 29.-3.-1956, Poul,
født d. 20.-1.-1964, Ole, født d. 7.-10.-1968 og Jytte, født d. 12.-5.-1971.
E.S.J. overtog gården d. 21.-2.-1984 fra Tinne og Torben Fredsgård.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 44 ha., heraf 5,5 ha. hede. Der er bortforpagtet 39 ha.
til Mellemvej 6, som ejes af Gunner og Andreas Jensen.
Stuehuset er opført i 1978 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1952 og hestestald fra 1935. Besætningen er på 1 so og 12 smågrise. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er hvede. Der er plansilo med varm og kold lufts tørreri. Man har
samdrift med Mellemvej 6.
ERKILDSTRUPVEJ 7, "SPENSTRUPGAARD", LUNDBY, 9240
NIBE, tlf. 98-686290.
KARL EJNER RAVN, gårdejer,
født d. 27.-3.-1937, søn af Anne
og Kristian Ravn, gift d. 28.-12.1957 med Lise Pedersen, kontor
assistent, født d. 3.-9.-1937, dat
ter af Andrea og Jens Pedersen.
Parret har børnene: Kristian,
født d. 7.-4.-1958, Marianne,
født d. 16.-3.-1960, Jens, født d.

16.-2.-1963 og Jørgen, født d. 27.-5.- 1964.
K.E.R. er folkeskolelærer. Han overtog gården d. 1.-6.-1986 fra Christian Nøhr
Jespersen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 24 ha. Der er forpagtet 3,5 ha.
eng i Lundby.
Stuehuset er opført i 1878 og restaureret fra 1978-1989. Avlsbygningerne består af
svinestald fra 1878 løbende restaureret, lade fra 1930, foderhus, maskinhus og inden
dørs køresilo. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres ca.
100 slagtesvin, desuden opkøbes der kalve til opfedning, der opfedes normalt 50 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og rug. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og vindmølle. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

ERSKILDSTRUPVEJ 10, LUNDBY, 9240 NIBE, tlf. 98-686204.
JENS ASKER, SVEND og KNUD ANDERSEN, gårdejere omtales under "Dybvadgård",
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Dybvadgårdsvej 6.
Brødrene overtog gården i 1972 fra deres forældre Kathrine og Kristian S. Andersen,
nuværende ejere er 3. generation. Ejendomsskyld 600.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er opført i 1940. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1957, lade fra
1982 og maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion sammen med
"Dybvadgård", Dybvadgårdsvej 6.
FLINTDALEVEJ 1, "NY DYREGÅRD", VOKSLEV, 9240 NIBE,
tlf. 98-351752.
SØREN ABRAHAM CHRISTEN
SEN, gårdejer, født d. 9.-2.-1926,
søn af Anna og Otto Christensen,
gift d. 27.-8.-1954 med Maren
Kjær Jensen, medhjælpende hustru,
født d. 8.-1.-1932, datter af Ani
ne og Anders Kjær Jensen. Par
ret har børnene: Anne Marie,
født d. 5.-7.-1956, Anine (Nina),
født d. 13.-11.-1957, Otto, født
d. 1.-11.-1958, Anders, født d. 16.-4.-1961 og Jørgen, født d. 25.-10.-1969.
S.A.C. overtog gården i 1983 fra sin mor Anna Christensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha., der er 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
samt svinestald og lade alle fra 1923 samt foderhus. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Man anven
der ingen fremmed arbejdskraft.
FLINTDALEVEJ 3, "DYREGÅRD",
VOKSLEV, 9240 NIBE, tlf. 98351776.
OTTO KRISTENSEN, gårdejer,
født d. 1.-11.-1958, søn af Ma
ren og Søren Abraham Christen
sen, gift d. 28.-4.-1990 med Su
sanne Bang, sygehjælper, født d.
5.-4.-1956, datter af Kamma
Margrethe og Kristian Bang. Par
ret har børnene: Heidi, født 22.10.-1977 og Jane, født 20.-2.-1986.
O.K. har været på Lundbæk Landbrugsskole og er i bestyrelsen for Lokalforeningen.
Han overtog gården d. 13.-1.-1986 fra sine forældre Maren og Søren A. Christensen,
nuværende ejer er mindst 6. generation på gården, som kom i slægtens eje omkr. år
1700, den blev udflyttet fra Vokslev i 1878.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 6 ha., her er 6 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1878 og restaureret fra 1987-89. Avlsbygningerne består af kvæg
stald af nyere dato, svinestald ombygget til ungdyrstald, lade fra 1878, foderhus, ma
skinhus og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 60 ungdyr
og 25 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, tårnsilo og der anvendes stald
varme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FLINTDALEVEJ 8, "SIMESTEDGÅRDE", SIMESTED, 9240 NIBE, tlf. 98-351701.
OLUF FRIIS ANDERSEN, gårdejer, født d. 17.-11.-1952, søn af Maren og Hans Friis
Andersen, gift d. 11.-11.-1978 med Dorthe Bach Frederiksen, børnehavepædagog, født
d. 15.-12.-1953, datter af Helga og Johannes Bach Frederiksen. Parret har børnene:
Jesper, født d. 11.-8.-1979, Trine, født d. 31.-7.-1982, Mette, født d. 23.-5.-1986 og
Mads, født d. 13.-9.-1990.
O.F.A. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1977 fra
sin far Hans F. Andersen, nuværende ejer er 4. generation.
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Ejendomsskyld 2.500.000. Areal
70 ha., heraf 5 ha. skov. Der er
forpagtet 10 ha.
"Simestedgårde"s stuehus er op
ført i 1880 og restaureret i 1988.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1966, svinestald fra
1988, lade, maskinhus, foderhus
og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 70 årskøer,
130 ungdyr og 80 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der en
slagtesvineproduktion på 2.400
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer,
som ejes i fællesskab med broderen, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm og kold lufts tør
reri og halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper, man har samdrift med Harrildgårdevej 6, som ejes i fællesskab med broderen, ejendommen er på 60 ha. og drives
udelukkende med planteproduktion.

FLINTDALEVE3 9, "SIMESTEDGÅRDE", SIMESTED, 9240 NIBE,
tlf. 98-351712.
MARTIN ULLITS STAUN, gård
ejer, født d. 1.-9.-1932, søn af
Anna og Lars Staun, gift d. 15.6.-1964 med Karen Dorthe Søren
sen, faglærer, født d. 21.-6.-1940,
datter af Elna og Aksel Søren
sen. Parret har børnene: Ellen
Marie, født d. 7.-6.-1965, Alice
Marianne, født d. 3.-11.-1969 og
Lars, født d. 10.-6.-1971.
M.U.S. har været på landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1958 fra sin far
Lars Staun, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.090.000. Areal 45 ha., heraf 10 ha. bakke og skov.
Stuehuset er opført i 1965. Avlsbygningerne består af kvæg- samt svinestalde fra
1932-36, lade fra 1934, maskin- og foderhus. Besætningen er på 10 heste. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg, hvede, rug, ærter og raps. Der er 1 traktor, 1 meje
tærsker, tårnsilo og kold lufts tørreri. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

FLINTDALEVE3 14, SIMESTED,
9240 NIBE, tlf. 98-352331.
KARL KRISTIAN ANDERSEN,
gårdejer, født d. 10.-7.-1951, søn
af Maren og Hans Friis Ander
sen, gift d. 10.-7.-1976 med Sussanne Kirsten Laustsen, medhjæl
pende hustru og klinikassistent,
født d. 26.-4.-1955, datter af
Hilda og Laust Laustsen. Parret
har børnene: Hans Henrik, født
d. 3.-10.-1978, Anders Laust,
født d. 20.-10.-1980, Per, født d.
18.-6.-1984 og Lars, født d. 10.-12.-1985.
K.K.A. er byrådsmedlem og har taget grønbevis. Han overtog gården d. 12.-1.-1976
fra sin far Hans F. Andersen, som købte gården i 1968, men har aldrig selv beboer
den. Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 2 ha. skov.
Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret flere gange senest i 1988. Avlsbygningerne
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består af svinestalde fra 1979, 1984 og 1989, lade, maskinhus, foderhus, 2 gastætte
siloer og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 190 årssøer, der sælges
ca. 2.400 smågrise, og der produceres 1.600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer, som ejes i fællesskab med brode
ren på Flintdalevej 8, der er 1 mejetærsker, kornilo og halmfyr. På gården er ansat 1
fast medhjælper, og man har samdrift med Harrildgårdevej 6, der ejes i fællesskab
med broderen, den er på 60 ha. og drives udelukkende med planteproduktion.
FREDSGÅRDVEJ 7, "NYGÅRD", LUNDBY, 9240 NIBE, tlf. 98-686252.
BRØDRENE VIDERUP, landmænd. Jacob Viderup, født d. 8.-1.-1920, Christian Viderup, født d. 25.-1.-1930, og tvillingerne Holger og Esther Viderup, født d. 6.-10.-1932,
alle børn af Jens Viderup. Søskendene overtog gården i 1962 fra deres far Jens Vide
rup. Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 56 ha., heraf 28 ha. hede.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald fra 1921, lade fra 1846, maskinhus og gastæt silo. Besætningen er på 17
ammekøer, 17 ungdyr og 17 slagtekalve, endvidere er der 2 årssøer, og der produceres
15 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, 2 plansiloer med varm lufts tørreri og vindmølle. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

FREJSTRUPVEJ 2, "KRABBES
HOLM", LUNDBY, 9240 NIBE,
tlf. 98-686143.
ANDERS ØRSNÆS KRISTENSEN,
landmand, født d. 2.-1.-1950, søn
af Thorvald Kristensen, gift i
1976 med Anne Marie Fristrup,
født d. 8.-10.-1950, datter af
Hilda og Niels Fristrup. Parret
har børnene: Troels, født d. 26.5.-1978 og Niels, født d. 22.7.-1980.
A.Ø.K. har grønt bevis. Han
overtog gården med første del i 1978 og resten i 1984 fra sin far Thorvald Kristensen,
gården kan føres tilbage til år 1800 og blev i 1947 overtaget af Thorvald Kristensen.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 30 ha., heraf 15 ha. fredet hede. Der er forpagtet 18
ha. fra Niels Fristrup.
Stuehuset er opført i 1922 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af svinestal
de fra 1922 og 1978, lade fra 1924, maskinhus fra 1987, 2 gastætte siloer og gylle
tank. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der sælges ca. 1.000 små
grise, o der produceres 1.000
slagtesvin årligt. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 2 traktorer, 1 me
jetærsker og der anvendes stald
varme til opvarmning af stuehu
set. På gården er ansat 1 del
tidsmedhjælper. A.Ø.K. ejer og
driver også "Bakkely", Nymølle
vej 28, Barmer, 9240 Nibe, den
ne ejendom er på 18 ha. og er
Anne Marie Kristensens føde
hjem.
FREJSTRUPVEJ 3, "STENHØJGÅRD", FREJSTRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-686254.
JENS MARKUSSEN, landmand, født d. 1.-2.-1921, søn af Hans Markussen, gift i 1952
med Betty Elsie Hansen, husmor, født d. 12.-11.-1929, datter af Mandrup Hansen.
Parret har børnene: Ragner, født d. 27.-5.-1954 og Birthe, født d. 17.-3.-1961.

Jens Markussen overtog gården i
1956 fra sin far Hans Markussen,
gården har været i slægtens eje
siden 1796. Sønnen Ragner, som
har været på grundskole, har
købt halvpart i gården.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal
68 ha., heraf 18 ha. hede.
Stuehuset er opført i 1850 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne består af kvægstalde fra 1920
og 1975, svinestald fra 1964, la
de fra 1975 og gylletank. Gården
drives med en produktion af slagtekalve på 45 stk. af racen SDM, desuden er der 120
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, rug og hvede. Der er 3 trakto
rer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo med varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
FREJSTRUPVEJ 4, "VESTER
GÅRD", LUNDBY, 9240 NIBE,
tlf. 98-686251.
ARNE E. LARSEN, landmand,
født d. 6.-10.-1925, søn af Lars
Peter Larsen, gift d. 20.-10.-1962
med Lilly Jensen Vammen, født
d. 13.-12.-1928, datter af Niels
Vammen. Parret har sønnen
Finn, født d. 20.-5.-1964.
A.E.L. overtog gården i 1962 fra
sin svigerfar Niels Vammen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 57
ha., heraf 37 ha. hede og 4 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1902 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald fra 1963, lade fra 1889 og maskinhus fra 1973. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 310 stk. årligt, desuden er der 3 ammekøer, 3 ungdyr og 3 slagte
kalve af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer
og plansilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GELSTRUPVEJ 3, GEL
STRUP, 9240 NIBE, tlf.
98-351142.
ARNE BUUS, landmand,
født d. 11.-2.-1956, søn af
Poul Buus, gift d. 23.-2.-1989
med Inge Wulff, hjemmegå
ende husmor, født d. 23.-2.1959, datter af Svend
Wulff Nielsen. Parret har
børnene: Rikke, født d.
19.-3.-1980 og Jacob, født
d. 4.-12.-1989.
A.B. har taget grønt bevis, han er i repræsentantskabet for Ålborg Amts Landboforening og for Wenbo Slagteriet. Han overtog gården d. 20.-3.-1982 fra Poul Møller
Jensen.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 34 ha., heraf 5 ha. skov og eng. Der er forpagtet 24
ha.
Stuehuset er opført i 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1987-88, svinestalde fra 1937, 1949, 1960 og 1974, de er moderniseret fra
1982-89, maskinhus fra 1989, foderhus fra 1974, 2 gastætte siloer og 3 gylletanke.
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og 1.500 slagtesvin ärligt, desuden er der 22 ammekøer, 30 ungdyr og 30 slagtekalve,
det er Charolais og krydsningsdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 selvkørende gylleomrører, 4 tårnsiloer og der an
vendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fast medhjælper,
og der der 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GELSTRUPVEJ 4, GELSTUP, 9240 NIBE, tlf. 98-351755.
BENT ÅGÅRD SØRENSEN, gårdejer, født d. 24.-2.-1936, søn af Johanne Frederikke
og Oscar Jesper Sørensen, gift d. 27.-10.-1962 med Gerda Jytte Engholm Isaksen, syge
plejerske, født d. 22.-4.-1936, datter af Othilde og Johannes Isaksen. Parret har børne
ne: Hanne, født d. 17.-1.-1964, Lene, født d. 20.-7.-1967 og Kirsten, født 9.-8.-1968.
B.Å.S. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1964 fra Peter
Bach.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 1 ha. skov og 7 ha.
eng.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret senest i 1977. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1973, lade fra 1870, foder- og maskinhus. Gården drives med en kvæg
produktion på 37 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg samt plansilo
med varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GELSTRUPVEJ 5, "DAMGÅRD",
GELSTRUP, 9240 NIBE, tlf. 98352427.
KNUD LYNGSØ KNUDSEN, gård
ejer, født d. 26.-3.-1949, søn af
Else og Andreas Damgård Knud
sen, gift d. 5.-7.-1975 med Anita
Irene Johansen, børnehavepædagog,
født d. 21.-9.-1952, datter af
Solveig og Peter Aage Johansen.
Parret har børnene: Maria, født
d. 18.-10.-1976, Peter, født d.
8.-2.-1979 og Anders, født d.

14.-11.-1984.
K.L.K. har taget grønt bevis. Han overtog gården d. 2.-7.-1977 fra sin far Andreas
Knudsen, nuværende ejer er 7. generation. Gårderne i Gelstrup er meget sammenbyg
get, det gjorde man for at beskytte mod røvere.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 55 ha., heraf et fredningsbælte på 5 ha. Der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og løbende restaureret. Avlsbyningerne består af kvægstald,
som er genopført efter brand i 1949, svinestalde fra 1978 og 1990, lade fra 1949,
foderhus, 2 maskinhuse, gylletanke og udendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 30 årskøer, 60 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden er der
en slagtesvineproduktion på 2.000 stk. årligt. Der er 2 traktorer, 1 markvandings
anlæg, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GELSTRUPVEJ 8, "STENDYSSEGÅRD", GELSTRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-351745.
JENS MØLLER, gårdejer, født d. 12.-3.-1925, søn af Mary og Hans Møller, gift d.
17.-2.-1961 med Rosa Larsen, sygehjælper, født d. 27.-6.-1938, datter af Lilly og
Johannes Larsen. Parret har børnene: Peter, født d. 17.-2.-1960, Mary Marie, født d.
7.-8.-1961 og Marianne, født d. 2.-2.-1966.
J.M. har været på Landbrugsskole. Han overtog gården d. 10.-5.-1958 fra Poul Vinther.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha., der er 7 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret flere gange senest i 1979. Avlsbygnin
gerne består af kvæg- og svinestalde fra 1910 restaureret i 1973, nyere stald fra
1964, lade fra 1910, maskinhuse fra 1957 og 1980 samt foderhus. Gården drives med
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produceres der ca. 225 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, plansilo samt varm og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GL. TÅRUPVEJ 5, "ESBENSGAARD", TÅRUP, 9240 NIBE,
tlf. 98-351322.
PETER MUNK, gårdejer, født d.
10.-5.-1925, søn af Else og Niels
Munk, gift d. 12.-12.-1953 med
Elna Lyngby, medhjælpende hustru,
født d. 28.-10.-1928, datter af
Christine og Ejner Lyngby. Par
ret har sønnen Niels, født d. 12.12.-1960.
P.M. har været på Haslev Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-1.-1964 fra sin mor Else Munk, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 39 ha.
Stuehuset er genopført efter en brand d. 3.-6.-1932. Avlsbygningerne består af kvægog svinestald samt lade alle fra 1951, samt foder- og maskinhus. Gården drives med
en kvægproduktion på 25 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, plansilo, varm og kold lufts
tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Man anvender af og
til lidt løs hjælp, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GRYDSTEDVEJ 53, TYRRESTRUP,
9240 NIBE, tlf. 98-357012.
FRANK STAUN, gårdejer, født
d. 19.-3.-1938, søn af Grethe og
Aage Staun, gift d. 23.-3.-1962
med Johanne Nielsen, medhjæl
pende hustru, født d. 30.-6.-1939,
datter af Jenny og Peder Niel
sen. Parret har børnene: Søren,
født d. 21.-2.-1965, Erik, født d.
2.-7.-1970, Karen, født d. 27.1.-1972 og Maria, født d. 10.3.-1976. F.S. har været på landbrugsskole og er formand for Lundbæk Landbrugsskole.
Han overtog gården i 1969 fra sin far Aage Staun.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 43 ha., heraf 3 ha. skov. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1883 samt restaureret i 1952 og derefter løbende vedligeholdt.
Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1949, 1970 og 1971,de er renoveret i 1989,
ældre lade samt ny fra 1969, maskinhus fra 1975, foderhus og gylletank. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 3.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps, ærter og kartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt tårnsilo
med varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstati
on bruges til en del af markarbejdet. Man har samdrift med Grydstedvej 58.
GRYDSTEDVEJ 55, TYRRESTRUP, 9240 NBE, tlf. 98-357057.
JENS POUL HAASE, gårdejer, født d. 25.-8.-1927, søn af Mette og Alfred Haase.
J.P.H. overtog gården d. 1.-6.-1967 fra sine forældre Mette og Alfred Haase, nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården, som kom i familienseje i 1881.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 33 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1882 og restaureret i 1948. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1922 og 1969, lade fra 1981, foderhus, maskinhus og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 38 årskøer, 62 ungdyr og 10 slagtekalve af racen RDM.
Der er 3 traktorer, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Man har 2 skoledrenge til
hjælp, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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9240 NIBE.
FRANK STAUN, gårdejer omta
les under Grydstedvej 53.
F.S. overtog gården i 1985 fra
Vine Thomsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
29 ha.
Stuehuset er restaureret i 1980.
Avlsbygningerne består af svinestald fra 1977, 2 svinestalde re
noveret i 1986 og 1990, lade fra
1978 samt foderhus. Gården dri
ves med en svineproduktion på 150 årssøer, smågrisene overføres til Grydstedvej 53.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er tårnsilo samt varm og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Man har samdrift med
Grydstedvej 53.
GRYDSTEDVEJ 61, "HØJMARKSGÅRD", BISLEV, 9240 NIBE, tlf.
98-257026.
PETER OG BIRTE LAURSEN,
gårdejere. P.L. er født d. 17.5.-1933, søn af Mary og Niels
Martin Laursen, gift d. 20.-5.1961 med Birte Nielsen, født d.
7.-5.-1940, datter af Olga og
Villiam Nielsen. Parret har bør
nene: Susanne, født d. 13.-6.-1963
og Torben, født d. 22.-3.-1967.
P.L. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Ægteparret overtog gården d. 15.-8.-1960 fra Niels Martin Laursen,
nuværende ejere er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1915.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha., der er 7 ha. eng og skov.
Der er forpagtet 22,5 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret flere gange senest i 1975. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1953 og 1986, svinestald fra 1969, lader fra 1906 og 1962,
maskinhus fra 1978 og foderhus fra 1965 samt gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 45 årskøer og 62 ungdyr af racen SDM, desuden er der 20 årssøer, der
produceres ca. 350 slagtesvin årligt. Tyrekalvene sælges på Landboauktionen. Plante
produktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 4 traktorer, tårnsilo med varm lufts tør
reri og træfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en
del af markarbejdet. Man har samdrift med Klæstruplundvej 13, 9240 Nibe.

GRYDSTEDVEJ 66, "ØSTERGÅRD",
BISLEV, 9240 NIBE, tif. 98357066.
KELD WINTHER JENSEN, gård
ejer, født d. 1.-10.-1953, søn af
Ella og Karl Jensen, gift d. 30.9.-1978 med Karen Lyngberg,
apotekerassistent, født d. 23.-9.1951, datter af Anne Kristine og
Tage Lyngberg Andersen.
K.W.J. har grønt bevis. Han
overtog gården i 1983 fra sin far
Karl Jensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 50 ha., heraf 2 ha. mose. Der er forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald fra 1950 og
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1985, lade, maskinhus, foderhus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på
100 årssøer, der sælges ca. 2.200 smågrise årligt. Desuden er der 7 ammekøer og 8
ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og
rug. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Man
har 2 skoledrenge til hjælp.
HALKÆRVEJ 48, "KRINGLEGÅRDEN", BISLEV, 9240 NIBE, tlf. 98-357084.
EJGILD NIELSEN, landmand, født d. 28.-10.-1932, søn af Jenny og Emil Nielsen. E.N.
har sønnen Jørn, født d. 1.-6.-1962.
E.N. overtog gården d. 1.-11.-1987 fra Gudmund Kristensen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 22 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald og lade. Gården drives med en besætning på
3 årskøer og 5 slagtekalve, desuden er der 3 årssøer og 10 smågrise. Endvidere har
man travhesteopdræt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 kornsiloer med kold lufts
tørreri og fast brændselsfyr, desuden er der overvågningsanlæg til heste og køer. Man
anvender ingen fremmed arbejdskraft.
HALKÆRVEJ 25, "BISLEVGAARD", BISLEV, 9240 NI
BE, tlf. 98-357136.
KRISTEN LIBAK, landmand,
født d. 29.-10.-1946, søn
af Stinne og Jens Libak,
gift d. 24.-7.-1971 med
Mona Niss, assistent, født
d. 15.-2.-1951, datter af
Kirsten og Niels Juul Niss.
Parret har børnene: Peter,
født d. 12.-3.- 1973 og
Jørn, født d. 14.-6.- 1974.
K.L. er uddannet landmand. Han overtog gården d. 1.-6.-1971 fra Lars Bach.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 47,5 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha. Der er forpagtet 46,1
ha. Stuehuset er restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstalde til- og om
bygget i 1973, tidligere hestestald er restaureret i 1972 og anvendes som kalvestald,
lade anvendes som roerum, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 55 årskøer, 54 ungdyr og 36 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.
På gården er ansat 1 fast medhjælper, og man har samdrift med "Lærkely", Spidsbyvej
2, som er på 15,2 ha. med en vurdering på 950.000. Desuden er der stiftelsens jord på
5,9 ha. ’
HALKÆRVEJ 49, "PINDSTRUP
GAVE", DJØRUP, 9240 NIBE,
tlf. 98-357007.
KRESTEN ØSTERGÅRD, gårdejer,
født d. 10.-4.-1923, søn af Ka
thrine og Mads Østergård, gift
d. 20.-11.-1949 med Stinne Jen
sen, medhjælpende hustru, født
d. 19.- 8.-1928, datter af Otille
og Harald Jensen. Parret har
børnene: Vagn, født d. 22.-3.-1950
og Jytte, født d. 28.-2.-1956.
K.Ø. overtog gården d. 18.-12.1962 fra Jens Stupperup, gården blev bygget af Per Pindstrup i 1907.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 39 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1907 og er fra 1962 løbende restaureret. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1907, svinestald fra 1907 løbende restaureret fra 1962, lade, ma
skinhus, foderhus og køresilo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk.
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årligt, desden er er ammekøer, 50 fedekalve og 50 slagtekalve af racerne SDM og
RDM, endvidere er der 2 heste. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt varm
og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HALKÆRVEJ 70, "TROLDBORGHUS", HOLMAGER, 9240 NIBE,
tlf. 98-669251.
ERIK NIELSEN, gårdejer, født d.
22.-6.-1931, søn af Marie og
Hans Christian Nielsen.
E.N. overtog gården i 1983 fra
sin far Hans Christian Nielsen.
Ejendomsskyld 360.000. Areal
12,5 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der
er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1900
og løbende restaureret. Avlsbyg
ningerne består af kvæg- og svinestald samt lade alle fra 1952, foderhus, maskinhus
og udhus. Gården drives med en kvægproduktion på 9 årskøer, 8 ungdyr og 6 slagte
kalve af blandet race, desuden er der 1 årsso, og der produceres ca. 15 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer og E.N.
er medlem af fællesmekanisering.Man anvendet ingen fremmed arbejdskraft.
HALKÆRVEJ 74, "HALKÆRGÅRDEN", SKØRBÆK, 9240 NIBE, tlf. 98-669047.
KARLO, MARGIT og RUTH MIKKELSEN, gårdejere. K.M. er født d. 9.-7.-1931, M.M.
er født d. 20.-3.-1930 og R.M. er født d. 13.-3.-1938, de er alle børn af Ingeborg og
Alfred Mikkelsen. K.M. er gift i 1987 med Inga Nielsen, husmor, født d. 24.-4.-1930,
datter af Margrethe og Niels Peter Lyhr Hansen.
De 3 søskende overtog gården i 1977 fra deres far Alfred Mikelsen, som købte den d.
18.-6.-1961. Gården stammer fra omkr. 1380 og har haft 40 ejere, heriblandt Kong
Chr. III, den blev i 1810 udstykket i 42 parceller.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 92,5 ha., heraf 7 ha. skov.
Stuehuset er restaurreti 1964. Avlsbygningerne består af lade, foderhus og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 54 årskøer, 57 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varm og kold lufts tør
reri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HALKÆRVEJ 81, "KROGÅRDEN", SKØRBÆK, 9240 NIBE, tlf. 98-669017.
JØRGEN THOMSEN, gårdejer, født d. 19.-8.-1947, søn af Kamma og Thomas Thom
sen, gift d. 1.-12.-1985 med Ritta Nielsen, kontorassistent, født d. 13.-12.-1940,
datter af Anna og Kresten Jensen. Parret har børnene: Claus Simon, født d. 12.-4.1984 og Claudia Irene, født d. 21.-11.-1986.
J.T. driver maskinstation og har grønt bevis. Han overtog gården d. 1.-1.-1977 fra sin
far Thomas Thomsen.
Areal 52 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 2 ha. skov. Der er forpagtet 60 ha.
Stuehuset er opført i 1882 og løbende restaureret senest i 1985. Avlsbygningerne be
står af kvæg- og svinestald fra 1925, lade, foderhus fra 1972, maskinhus fra 1987 og
gylletank. Gården drives med en ammekobesætning på 60 ammekøer, 60 ungdyr og 60
slagtekalve af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og
korn. Der er 3 traktorer, 2 mejetærskere, 1 rendegraver, plansilo, varm og kold lufts
tørreri samt halmfyr. På gården er ansat 3 medhjælpere i høst.
J.T. ejer desuden Ejdrupvej 1.
HALKÆRVEJ 88, "BAKKEGÅRDEN", SKØRBÆK, 9240 NIBE, tlf. 98-669025.
NIELS JØRGEN JENSEN, gårdejer, født d. 7.-2.-1936, søn af Lillian og Kristian
Jensen, gift d. 15.-11.-1956 med Ellen Marie Kristensen, medhjælpende hustru, født d.
16.-2.-1936, datter af Ingeborg og Julius Kristensen. Parret har børnene: Inger, født d.
23.-1.-1957, Maja, født d. 25.-6.-1958 og Niels Kristian, født d. 14.-6.-1965.

-218Niels 3. Jensen overtog gården d.
1.-8.-1962 fra sin svigerfar Julius
Kristensen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal
23 ha. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og re
staureret i 1982. Avlsbygningerne
består af svinestalde fra 1929
tilbygget flere gange senest i
1975, lade fra 1971, foderhus og
maskinhus. Gården drives med en
svineproduktion på 8 årssøer, des
uden indkøbes en del smågrise,
og der produceres ca. 2.500 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HALKÆRVEJ 89, SKØRBÆK,
9240 NIBE, tlf. 98-669034.
CHRISTIAN KVIST, gårdejer,
født d. 29.-7.-1918, søn af Anne
og Lars Peter Kvist, gift d.
2.-7.-1943 med Anne Rigmor An
dersen, medhjælpende hustru,
født d. 11.-6.-1920, datter af
Philipine og Anders Andersen.
Parret har børnene: Kaj, født d.
8.-6.-1946 og Inge Lise, født d.
25.-10.-1950.
C.K. overtog gården i 1943 fra Anders Dahl.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 27 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1939 restaureret i 1960, svinestald fra 1939 restaureret i 1974, lade fra 1930,
maskinhus fra 1964, foderhus og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 6
årskøer, 5 ungdyr og 3 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der 100 slagte
svin årligt, der er 3 ammekøer, 6 ungdyr og 3 slagtekalve af racen Simmentaler. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo
samt varm og kold lufts tørreri. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
HALKÆRVEJ 90, "HØJVANG", SKØRBÆK, 9240 NIBE, tlf. 98-669065.
EIGIN H. AGERBOE, husmand, født d. 12.-11.-1934, søn af Laurits Madsen Agerboe,
gift d. 11.-11.-1960 med Rosemarie Nielsen, husmor, født d. 11.-11.-1940, datter af
Hans Nielsen. Parret har børnene: Marianne, født d. 26.-9.-1961, Merete, født d.
4.-1.-1965 og Margit, født d. 11.-11.-1966.
E.H.A. er overassistent ved Nordjyllands Amt, han er uddannet kontrolassisten fra
Lundbæk Landbrugsskole og har været på Korinth Landbrugsskole, han er medlem af
Skolenævn og Menighedsråd. Han overtog gården d. 1.-11.-1960 fra Henning Poulsen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 10,3 ha., heraf 1,7 ha. eng. Der er bortforpagtet 4,7 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret i 1971. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1939 og maskinhus fra 1968. Besætningen er 1 hest. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er.l traktor, og maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

HALKÆRVEJ 96, "KOPPES MØLLE", SKØRBÆK, 9240 NIBE, tlf. 98-669279.
CLAUS PEDERSEN, gårdejer, født d. 23.-8.-1959, søn af Lilly og Knud Pedersen, gift
d. 7.-6.-1986 med Lone Asbøl Jørgensen, født d. 11.-5.-1961, datter af Elisabeth og
Åge Asbøl Jørgensen. Parret har datteren Kathrine, født d. 7.-1.-1987.
C.P. har grønt bevis. Han overtog gården d. 15.-7.-1985 fra Eigil Johansen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 26 ha., heraf 1 ha. skov og 8 ha. eng. Der er forpagtet
11 ha.
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ført i 1846 og restaureret omkr.
1982. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1972, lade fra
1936, foderhus og gylletank. Går
den drives med en kvægprodukti
on på 34 årskøer, 45 ungdyr og
18 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der er 2 traktorer og
tårnsilo med varm og kold lufts
tørreri. Man anvendet ingen
fremmed arbejdskraft.

HALKÆRVEJ 200, "MØLGÅRD",
9240 NIBE.
JENS HENRIK SLOTH, gårdejer,
født d. 20.-6.-1947, søn af Ellen
og Anker Ankerstjerne Sloth,
gift d. 22.-5.-1974 med Anna
Drivsholm, sygeplejerske, født d.
20.-12.-1950, datter af Nea og
Andreas Drivsholm. Parret har
børnene: Niels Anker, født 7.11.-1975, Astrid, født d. 7.-5.1978 og Inger, født d. 2.-6.-1984.
J.H.S. er driftslederuddannet.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 52 ha.
Avlsbygningerne består af lageropbevaringshus fra 1975. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af korn, frø og kartofler. Der er 1 markvandingsan
læg, man har samdrift med Viborgvej 199, 9670 Løgstør, hvor J.E.S. er bosiddende.
HARRILDGÅRDEVEJ 6, 9240 NIBE.
OLUF FRIIS ANDERSEN og KARL KRISTIAN ANDERSEN, gårdejere omtales for
holdsvis under Flintdalevej 8 og Flintdalevej 14.
Areal 60 ha.
Gården drives udelukkende med planteproduktion. Bygningerne er udlejet, og man har
samdrift med Flintdalevej 8 og 14.
HARR1LDHUSVEJ 16, "HØJENSGÅRD", HARRILD, 9240 NIBE,
tlf. 98-387036.
HENRY SØRENSEN, gårdejer,
født d. 6.-2.-1935, søn af Mar
grethe og Jens Sørensen, gift d.
5.-12.- 1964 med Tove Nielsen,
medhjælpende hustru, født d.
5.-10.-1942, datter af Valdborg
og Karl Nielsen. Parret har bør
nene: Birgitte, født d. 8.-12.-1965
og Bent, født d. 7.-2.-1968.
H.S. har været på landbrugssko
le. Han overtog gården d. 15.-10.-1964 fra Jakob Simmonsen.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 15 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1936, svinestald fra 1979, maskinhus fra 1974, foderhus og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 37 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen
SDM, desuden er der 15 årssøer, der produceres ca. 250 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetær-
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bruges til en del af markarbejdet. Man har samdrift med Hobrovej 62.
HARRILDHUSVEJ 17, HARRILD,
9240 NIBE, tlf. 98-387070.
EGON SIMONSEN, husmand, født
d. 4.-6.-1927, søn af Metha og
Marinus Simonsen, gift d. 3.-11.1955 med Ida Bunk Jensen, med
hjælpende hustru, født d. 3.-11.1932, datter af Marie og Sigurd
Bunk Jensen. Parret har børnene:
Bruno, født d. 20.-8.-1958 og
Benny, født d. 10.-6.-1970.
E.S. har været på landbrugsskole.
Han overtog gården d. 1.-1.-1956

fra sine forældre Metha og Marinus Simonsen.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 19,3 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og restaureret senest i 1988. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald fra 1962, lade, maskin- og foderhus. Gården drives med en kvæg
produktion på 16 årskøer, 27 ungdyr og 7 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3
årssøer, og der produceres ca. 50 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker
samt kornsilo med varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

HARRILDHUSVEJ 19, "HARRILDHUS", HARRILD, 9240 NIBE,
tlf. 98-385048.
JØRGEN VIGGO KVIST, gårdejer,
født d. 27.-4.-1952, søn af Marie
og Peter Kvist, gift d. 26.-4.1986 med Bente Skov Holm, sy
geplejerske, født d. 4.-6.-1957,
datter af Agnes og Arnold Holm.
Parret har børnene: Lars, født d.
17.-9.-1987 og Lene, født d. 5.3.-1990.
J.V.K. har taget grønt bevis.
Han overtog gården d. 1.-7.-1986 fra sin mor Marie Kvist, nuværende ejer er 8. gene
ration på gården, som kom i slægtens eje omkring år 1700, da den blev købt af Peder
Kvist.
Ejendomsskyld 1.280.000. Areal 43 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og restaureret flere gange senest i 1987. Avlsbygnin
gerne består af kvægstalde fra 1880 og 1973, svinestald fra 1954, lade fra 1960,
maskinhus fra 1987 samt foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på 22 års
køer, 38 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der ca. 30 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede og maltbyg. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo med varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Man
har 1 skoledreng til hjælp, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HEDEGÅRDVEJ 5, HEDEGÅRDE, 9240 NIBE, tlf. 98-666304.
HENRY NIELSEN, gårdejer, født d. 19.-3.-1913, søn af Stine og Anton Nielsen, gift d.
10.-10.-1942 med Kathrine Andersen, medhjælpende hustru, født d. 30.-4.-1921, datter
af Ellen og Åge Denker Nielsen. Parret har børnene: Poul Maibom, født d. 1.-7.-1943,
Ellen Kjellander, født d. 27.-8.- 1945, Verner, født d. 13.-11.-1951 og Bent Maibom,
født d. 12.-11.-1956.
H.N. overtog gården i 1959 fra Jens Kjær.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 29 ha.
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ført omkr. 1840 og restaureret
flere gange senest i 1988. Avls
bygningerne består af kvæg- og
svinestald fra 1932, lader fra
1890 og 1940 samt foderhus. Be
sætningen er på 12 ungkreaturer
og 12 heste. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og rug.
Der er 2 traktorer og tårnsilo.
Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

HEDEGÅRDVEJ 10, HEDEGÅR
DE, 9240 NIBE, tlf. 98-666476.
ESKIL ROMME, landmand, født
d. 14.-2.-1956, søn af Esther og
Erling Romme, gift d. 30.-6.-1983
med Gertrud Buskov, læge, født
d. 26.-3.-1954, datter af Marie
og Andreas Buskov. Parret har
børnene: Kristian, født d. 20.-4.1981, Johan, født d. 28.-1.-1984,
Gunhild, født d. 10.-11.-1987 og
Sven, født d. 11.-10.-1989.
E.R. er uddannet musiker med
teoretisk uddannelse, desuden har han taget grønt bevis, han er bestyrelsesmedlem for
Grindsted Mejeri, medlem af bestyrelsen for foreningen Økologisk Jordbrug og Dansk
Naturmælk. Han overtog gården d. 1.-7.-1982 fra Arne Hansen. På gården findes re
sterne af vikingeborgen "Halvkærborgen".
Ejendomsskyld 2.420.000. Areal 74 ha., heraf 25 ha. eng. Der er forpagtet 18 ha.
Det ældste stuehus er opført omkr. 1900 og restaureret fra 1982-85, et nyt blev byg
get i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1980, 1983 og 1989, lade fra
1984, foderhus samt lade fra 1989, maskinhus, indendørskøresilo og gylletank. Gården
drives som økologisk landbrug med en bestand på 55 årskøer og 60 ungdyr af racerne
NRF/Finsk Ayrshire. Planteproduktionens salgsafgrøder er økologiske porrer, kartofler
og brødkorn. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager m.v., 1
porreoptager, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri, vindmølle samt solvarme
anlæg. E.R. er desuden medlem af Fællesmekaniseringen. På gården er ansat 1 fast
fodermester, 1 medhjælper og pakkepersonale til grøntsagspakning.
HOBROVEJ 52, GELSTRUP, 9240
NIBE, tlf. 98-351056.
KAJ FERRING PETERSEN, gård
ejer, født d. 21.-1.-1926, søn af
Lilly og Aage Kaj Valdemar Pe
tersen (A.K.V. Petersen), gift d.
17.-7.-1954 med Anni Pedersen,
sygeplejerske, født d. 24.-12.1931, datter af Martha og Jens
Peter Tage Pedersen. Parret har
børnene: Anders, født d. 9.-2.1955 og Mette Marchen, født d.
17.-8.-1960.
K.R.P. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 17.-10.-1984 fra
Kirstein Simmonsen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 11 ha. Der er forpagtet 5 ha.
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Stuehuset er restaureret og tilbygget i 1972. Besætningen er på 9 ammekøer, 9 ungdyr
og 5 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er
2 traktorer og 1 tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HOBROVEJ 53, 9240 NIBE, tlf.
98-351249.
MARY STAUN, gårdejer, født d.
26.-2.-1934, datter af Marie og
Åge Andersen, gift d. 18.-1.-1957
med Ullits Staun, landmand, født
d. 11.-1.-1928, søn af Anna og
Lars Staun. Parret har børnene:
Anne, født d. 13.-2.-1960 og Aa
ge, født d. 22.-8.-1964. U.S. døde
d. 2.-10.-1985.
M.S. overtog gården d. 28.-12.1956 fra Kresten Jakobsen.
Ejendomsskyld 1.240.000. Areal 19 ha. Der er lejet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1964. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald fra 1940,
lade fra 1900, maskinhus fra 1975 og foderhus. Gården drives med en kvægproduktion
på 28 årskøer, 24 ungdyr og 10 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, hvede og byg. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HOBROVEJ 62, "AGERBO", VOKSLEV, 9240 NIBE.
HENRY SØRENSEN, gårdejer omtales under Harrildhusvej 16.
H.S. overtog gården d. 1.-3.-1982 fra Frode Agerbo.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 25 ha., der er frasolgt 5 ha. Stuehuset er opført i 1914
og restaureret i 1983. Man har samdrift med Harrildhusvej 16.

HOBROVEJ 99, "DALSGÅRD", VOKSLEV, 9240 NIBE, tlf. 98-352221.
STIG BUUS ANDERSEN, gårdejer, født d. 9.-4.-1945, søn af Karen Marie og Niels
Knudsen Andersen,, gift d. 13.-5.-1972 med Karen Marie Kvist Bach, medhjælpende hu
stru, født d. 16.-10.-1950, datter af Grethe og Jens Bach. Parret har børnene: Maiken,
født d. 20.-6.-1975, Anne, født d. 18.-1.-1978 og Niels, født d. 25.-10.-1981.
K.M.K.A. er i skolebestyrelsen for Vokslev Skole. S.B.A. har taget grønt bevis, han er
medlem af Menighedsrådet, medlem af Maskinudvalget i Ålborg Amt Landboforening,
og kasserer i Svinekontrolforeningen i Nibe. Han overtog gården d. 1.-1.-1974 fra sin
far Niels Knudsen Andersen, som stadig er medejer.
Ejendomsskyld 5.200.000. Areal 80 ha., der er tilkøbt 80 ha. Der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1815 samt restaureret i 1962 og derefter løbende. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1990, svinestalde fra 1980'erne, lade, maskin- og foder
hus samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 500 årssøer, der produ
ceres ca. 10.000 slagtesvin årligt, desuden er der 15 ammekøer, 10 ungdyr og 4 slagte
kalve af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, frø og
korn. Der er 8 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummiged og 1 rendegraver. På gården er
ansat 2 faste medhjælpere, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Man
har samdrift med Nibevej 221 i Støvring Kommune.
HOLMAGERVEJ 1, HOLMAGER, 9240 NIBE, tlf. 98-357139.
SØREN QUIST BINDERUP, gartneriejer, født d. 27.-2.-1916, søn af Laura og Søren
Andersen Binderup, gift d. 22.-8.-1941 med Esther Margrethe Nielsen, medhjælpende
hustru, født d. 6.-6.-1921, datter af Karen og Peter Nielsen. Parret har datteren
Bente, født d. 3.-7.-1943.
S.Q.B. overtog gården d. 1.-8.-1941 fra Niels Juel, gården blev oprindeligt udstykket
som statsejendom.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 3,8 ha.
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Holmagervej l's stuehus er opført i
1910 og løbende restaureret. Avlsbyningerne består af 1 lade. Gården drives
som gartneri med forskellige grønsager.
Der er 3 traktorer og 1 markvandings
anlæg. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.

HOLMAGERVEJ 2, "RANDBÆKGÅRD", HOLMAGER, 9240 NIBE, tlf. 98-357034.
POUL CHRISTIAN SVENDSEN, gårdejer, født d. 5.-5.-1940, søn af Kirstine og Aage
Svendsen, gift d. 22.-6.-1968 med Inger Margrethe Nørgård, medhjælpende hustru, født
d. 15.-11.-1946, datter af Mary og Marcus Nørgård. Parret har børnene: Sanne, født d.
14.-4.-1969, Matin, født d. 24.-3.-1971 og Esben, født d. 30.-11.-1981.
I.M.N. er medlem af Bislev Skolebestyrelse. P.C.S. har været på landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-5.-1968 fra Emma og Anton Christensen. Gården var i familie
Christensens eje i over 200 år.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 44 ha., heraf 2 ha. skov. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1976, lade fra 1917, maskinhus fra 1980, foderhus fra 1976, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 75 årskøer, 150 ungdyr og
45 slagtekalve af racen SDM. Der er 5 traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreri
og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. P.S. er medlem af Fællesme
kaniseringen. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

HOLMAGERVEJ 3, "RANDBÆK
NYGÅRD", HOLMAGER, 9240
NIBE, tlf. 98-357065.
LARS PETER BACH, gårdejer,
født d. 6.-3.-1954, søn af Helga
og Edward Christensen, gift d.
30.-9.-1978 med Margith Als
Thomsen, medhjæpende hustru,
født d. 11.-2.-1951, datter af
Sinna og Peter Thomsen. Parret
har børnene: Thomas, født d.
13.-10.-1973, Kurt, født d.
26.-3.-1979, Søs, født d. 26.11.-1981 og Rasmus, født d. 4.-5.-1988.
L.P.B. er lagermand på D.L.G. i Ålborg, og han har taget grønt bevis. Han overtog
gården d. 1.-6.-1977 fra sin Edward Christensen.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 30,1 ha., heraf 7 ha. skov og eng. Der er forpagtet 8,2
ha.
Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1929 udvidet i 1978, lade, foderhus, udendørs køresilo og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 37 årskøer og 40 ungdyr af racen Jersey. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der er 2 traktorer, 1 markvandings
anlæg, 3 tårnsiloer og halmfyr. L.P.B. er medlem af Fællesmekaniseringen. Man an
vender ingen fremmed arbejdskraft.

HOVHOLMVEJ 1, "SVALEGÅRDEN", PANDUM, 9240 NIBE, tlf. 98-387131.
BØRGE HØYGAARD-JØRGENSEN, landmand, født d. 4.-12.-1939, søn af Signe The
rese og Jens Kr. Marius Peter Jørgensen, gift d. 14.-12.-1958 med Ruth Sørensen,
medhjælpende hustru, født d. 2.-4.-1942, datter af Agnethe og Harry Sørensen. Parret
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Kit, født d. 3.-6.-1964 og Helle,
født d. 5.-9.-1969.
Børge Høygaard-Jørgensen har til
lidsposter ved Mejeribruget. Han
overtog gården i juni 1960 fra
Anne Ingemann, gården var den
gang på 9,4 ha.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal
33 ha., heraf tilkøbt 23 ha. Der
er forpagtet 105 ha. Stuehuset er opført i 1926 og løbende restaureret. Avlsbygninger
ne består af kvægstald og lade fra 1979, maskinhus fra 1972 og foderhus fra 1963.
Gården drives med en kvægproduktion på 85 årskøer, 135 ungdyr og 55 slagtekalve af
racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, græs og korn. Der er 4
traktorer og 1 mejetærsker. På gården er ansat 2 faste medhjælpere, og man har sam
drift med Jordemodervej 23, der ejes i fællesskab med sønnen Kim.

HOVHOLMVEJ 2, "PANDUM HOVEDGÅRD", 9240 NIBE, tlf. 98-387042.
PAUL JØRGEN PEDERSEN, landmand, født d. 24.-11.-1937, søn af Astrid og Jens Pe
dersen, gift d. 30.-1.-1965 med Doris Andersen, født d. 4.-10.-1942, datter af Mar
grethe og Christian Andersen. Parret har børnene: Birgitte, født d. 28.-5.-1966,
Marianne, født d. 17.-10.-1967 og Michael, født d. 31.-3.-1976.
P.J.P. overtog gården d. 1.-7.-1963 fra sin far Jens Pedersen.
Ejendomsskyld 3.890.000. Areal 155 ha., heraf 20 ha. skov og 10 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1905 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1964, lade fra 1864, maskin- og foderhus samt gylletank. Gården drives med
kødkvæg. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, frø og juletræsproduktion. Der
findes en passende maskinpark.
HUULMØLLEVEJ 6, VOKSLEV, 9240 NIBE, tlf. 98-353432.
JENS JUL ANDERSEN, gårdejer, født d. 28.-12.-1961, søn af Tinna og Gustav Fristrup
Andersen, gift d. 29.-10.-1988 med Lotte Jakobsen, medhjælpende hustru, født d.
30.-7.-1966, datter af Hanne og Erik Jakobsen. Parret har sønnen Jakob, født d.
16.-7.-1986. J.J.A. har taget grønt bevis, og er i bestyrelsen for Vokslev Lokalfor
ening. Han overtog gården d. 2.-1.-1990 fra sin far Gustav Fristrup Andersen, gården
har været sognegård i længere tid.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 43 ha., heraf 2 ha. skov og 5,5 ha. fredet hede.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og restaureret i 1955. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald fra 1961, lade fra 1984, maskin- og foderhus, indendørs køresilo
og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 40 ungdyr og 13
slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der ca. 100 slagtesvin årligt, endvidere
er der 2 nordbagger. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med kold lufts tørreri
og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
HUULMØLLEVEJ 12, "HUULMØLLE", VOKSLEV, 9240 NIBE, tlf.
98-351765.
SVEND ÅGE HYLDAHL, gårdejer,
født d. 31.-3.-1926, søn af Kri
stine og Jakob Hyldahl, gift d.
9.-6.-1962 med Henny Grethe
Jensen, medhjælpende hustru,
født d. 28.-7.-1935, datter af
Emma og Hans Jensen. Parret
har børnene: Dorthe, født d. 3.12.-1962 og Ole, født d. 22.-
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overtog gården fra deres mor, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 33,3 ha. Der er forpagtet 1 ha.
Stuehuset er restaureret i 1923. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald fra
1925, lade fra 1933 samt maskin- og foderhus. Møllestuen er fra før 1800, den er det
sidste af den oprindelige gård. Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer,
25 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, deuden produceres der 20 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Vandmøllen er stadig i drift til valsning, og
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HVALPSUNDVEJ 2, BISLEV, 9240 NIBE, tlf. 98-357213.
KJELD DEGN-PETERSEN, gårdejer, født d. 28.-5.-1944, søn af Methea og Svend Chri
stian Petersen, gift med Anni Hansen, lærer, født d. 12.-11.-1948, datter af Esther og
David Hansen.
K.D.P. overtog gården i december 1978 fra Henning Mark. Gården blev oprindeligt ud
stykket fra Lundbæk omkr. 1740, den har været sognegård i mange år.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 40 ha.
Det oprindelige stuehus var opført i 1836, det er nu nedrevet, og et nyt er bygget i
1987. Avlsbygningerne består af kvægstalde bygget i 1954 og 1979, lade fra 1836,
maskinhus, undendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
46 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, plansilo med kold og varm lufts tørreri
samt fast brændselsfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HVALPSUNDVEJ 4, "IVERGÅRD", HOLMAGER, 9240 NIBE, tlf. 98-357021.
JENS VEGGERBY, landmand, født d. 1.-11.-1945, søn af Betty og Ejner Veggerby, gift
d. 25.-11.-1972 med Lena Eggers, medhjælpende hustru, født d. 27.-6.-1946, datter af
Elly og Frode Eggers. Parret har børnene: Hans, født d. 25.-2.-1975, Hanne, født d.
17.-9.-1976 og Maja, født d. 22.-1.-1983.
J.V. har tager grønt bevis, og er formand for Holmager og Ilsø Fællesmekanisering.
Han overtog gården d. 1.-9.-1972 fra sin mor Betty Veggerby.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 samt restaureret i 1955 og derefter løbende. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 1974, lade fra 1978, maskinhus fra 1989, foderhus,
udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med kvægproduktion på 45 årskøer, 45
ungdyr og 23 slagtekalve af racen SDM, der er 3 årssøer, og der produceres ca. 50
slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, kornsilo med varm og kold lufts tørreri samt
halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft men der er samdrift med Hvalpsundvej 6.
HVALPSUNDVEJ 7, "AZALEA
GARTNERIET", HOLMAGER,
9240 NIBE, tlf. 98-357100.
POUL EDVIN JACOBSEN, gart
neriejer, født d. 7.-4.-1940, søn
af Marie og Søren Jacobsen, gift
d. 23.-5.-1964 med Bente Yvonne
Binderup, gartner, født d. 3.-7.1943, datter af Esther og Søren
Qvist Binderup. Parret har børne
ne: Ulla, født d. 2.-4.-1965 og
Hanne, født d. 24.-3.-1967.
P.E.J. er uddannet gartner, han
er formand for Bindslev Vindnmøllelaug, som har 1 mølle med 95 kw., og formand for
Azaleaklubben i Danmark. Han overtog gården d. 15.-11.-1963 fra Harry Madsen, går
den er udstykket fra Lundbæk i 1902.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 6,5 ha., heraf 1 ha. eng og fredet areal. Der er
udlejet 4 ha.
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Stuehuset er opført i 1964 og restaureret i 1973. Gården drives som gartneri med en
produktion på 300.000 stk. Azaleaer pr. år. Der er 1 traktor, og man har ansat 1 fast
medhjælper.

HVALPSUNDVEJ 8, "BONDEGÅRD", HOLMAGER, 9240 NIBE, tlf. 98-357030.
CHRISTIAN POULSEN DREYER, gårdejer, født d. 20.-5.-1930, søn af Kristine og
Peter Dreyer.
C.P.D. har været på landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra sine forældre
Kristine og Peter Dreyer, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.375.000. Areal 33 ha., heraf 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1964, svinestald fra 1928, lader fra 1972 og 1977, foderhus fra 1982, maskin
hus, indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 26 års
køer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter og raps. Der er 2 traktorer, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. C.P.D. er
medlem af Fællesmekaniseringen. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HVALPSUNDVEJ 10, 9240 NIBE.
POUL BJØRNLUND CHRISTENSEN, gårdejer omtales under Krastrupvej 14.
Ejendommen er nedlagt, men jorden dyrkes sammen med Krastrupvej 14.
HVALPSUNDVEJ 11, "ILSØGÅRD",
ILSØ, 9240 NIBE, tlf. 98-357082.
HENNING DREYER, bondemand,
født d. 6.-12.-1928, søn af Kri
stine og Peter Dreyer, bor sam
men med Klara Meldgård Kirk,
husmor, født d. 27.-10.-1930, dat
ter af Anne Marie Dusine og
Jens Ejner Meldgård. K.M.K. har
fra første ægteskab børnene: Lai
la, født d. 17.-1.-1950, Anne Ma
rie, født d. 23.-6.-1954, Henning,
født d. 1.-10.-1960, Lone, født d.
1.-1.-1964 og Tonny, født d. 13.-9.-1965.
H.D. har været på landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra Kresten Østergård.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 33 ha., heraf 5,5 ha. skov.
Stuehuset er opført efter en brand i 1928, det er derefter løbende restaureret. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1904, svinestalde fra 1904, 1974 og 1980, lader
fra 1904 og 1977, foderhus, gylletank og 2 gastætte siloer. Gården drives med en svi
neproduktion på 25 årssøer, der produceres ca. 600 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor, kornsilo, halmfyr og nødstrømsanlæg. H.D.
er medlem af Fællesmekaniseringen. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

HVALPSUNDVEJ 12, "HØJVANG", HOLMAGER, 9240 NIBE, tlf. 98-357069.
CHRISTEN KRISTENSEN, gårdejer, født d. 6.-5.-1945, søn af Anna og Jakob Kristen
sen, gift d. 29.-3.-1969 med Else Margrethe Jensen, medhjælpende hustru, født d. 1.5.-1947, datter af Olga og Johannes Jensen. Parret har børnene: Lone, født d. 4.-8.1971, Lotte, født d. 12.-5.-1973 og Jacob Ingemann, født d. 6.-7.-1979.
C.K. har været på landbrugsskole, og er medlem af Nibe Byråd. Han overtog gården d.
15.-3.-1969 fra Bente Søndergård Pedersen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1922 og løbende restaureret fra 1973. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1920 restaureret i 1990, ungdyrstald fra 1973, svinestald fra 1986, lader
fra 1978 og 1990, maskinhus fra 1976, foderhus, gylletank og indendørs køresilo. Går
den drives med en kvægproduktion på 54 årskøer, 90 ungdyr og 55 slagtekalve af ra
cen SDM, desuden produceres der ca. 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, plansilo med kold lufts tørreri og der
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anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. C.K. er medlem af Fællesmeka
niseringen. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
HVALPSUND VEJ 15, "ILSØ SØN
DERGÅRD", ILSØ, 9240 NIBE,
tlf. 98-357167.
ELSE BUUS NISS, gårdejer, født
d. 23.-2.-1956, datter af Anne
Lise og Erik Buus Jensen, gift d.
27.-9.-1975 med Svend Åge Niss,
bestyrer, født d. 7.-5.-1950, søn
af Elna og Ejner Niss. Parret har
børnene: Peter, født d. 24.-2.1976, Søren, født d. 1.-6.-1977,
Lene, født d. 24.-6.-1982 og Dor
te, født d. 16.-5.-1984.
E.B.N. har taget grønt bevis. Han overtog gården d. 1.-4.-1986 fra Keld Skovhus.
Ejendomsskyld 2.510.000. Areal 71,5 ha., heraf 4 ha. skov. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret fra 1979-82. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1974 og 1979, løsdriftstald fra 1981, lade, maskinhus, gastæt silo, foderhus
og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 110 årskøer, 110 ungdyr og 50
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og ærter. Der
er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. E.B.N. er medlem af Fællesmekaniseringen.
På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. Man har samdrift med "Torstedlund", Haverslevvej 120 i Årestrup, som
ejes af Nørrelundfonden, gården er også en kvæggård.

HVALPSUNDVEJ 16, "GRØDHØJ
HUS", HOLMAGER, 9240 NIBE,
tlf. 98-666309.
PREBEN og MOGENS DRASTRUP,
landmænd. P.D. er født d. 9.-3.1956 og M.D. er født d. 29.-5.1952, sønner af Linda og Hans
Peter Drastrup. P.D. er gift d.
20.-12.-1980 med Ingrid Henneke, agronom, født d. 2.-8.-1955,
datter af Grethe og Ricard Henneke. Parret har børnene: Hans
Peter, født d. 20.-7.-1985, El
len Marie, født d. 1.-12.-1988 og Anne Mette, født d. 24.-7.-1990. M.D. er udannet
landmand og maskinmester, han bor sammen med Anni Jørgensen, køkkenleder, født d.
22.-7.-1962.
Begge brødre har taget grønt bevis. P.D. overtog gården d. 1.-2.-1982 fra Keld Skov
hus, M.D. købte halvpart d. 1.-4.-1989.
Ejendomsskyld 2.510.000. Areal 34 ha., heraf 3 ha. skov og 2 ha. eng. Der er for
pagtet 24 ha.
Stuehuset er opført i 1934, et nyt blev i 1989 bygget til M.D. Avlsbygningerne består
af kvægstalde fra 1969 restaureret i 1986, maskinhus, gylletank og udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer, 80 ungdyr og 40 slagtekalve alle
krydsninger. Der er 5 traktorer samt kornsilo med varm og kold lufts tørreri. Brødre
ne er medlemmer af Fællesmekaniseringen. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og
maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Man har samdrift med Vester Skiumvej 30 i Års Kommune.
HVALPSUNDVEJ 23A, "LINALYST", HEDEGÅRD, 9240 NIBE, tlf. 98-666032.
STEEN NORRE, landmand, født d. 28.-10.-1958, søn af Ellen og Kristen Norre, bor
sammen med Kirsten Pedersen, plejehjemsassistent, født d. 12.-10.-1959, datter af
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Palma og Svenning Pedersen. Par
ret har børnene: Kasper, født d.
22.-8.-1984 og Ea, født d. 27.-6.1988.
Steen Norre har taget grønt be
vis. Han overtog gården d. 1.1.-1986 fra sin far Kristen Nor
re.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal
49,5 ha., heraf tilkøbt 12,4 ha.,
der er 2 ha. skov og 5 ha. eng.
Der er forpagtet 140 ha.
Stuehuset er opført i 1952 og re
staureret i 1989. Avlsbygningerne består af fare-, klima-, ungsvine- og slagtesvinestald alle fra 1984, lade, maskinhus, gylletank og gastæt silo. Gården drives med en
svineproduktion på 360 årssøer, der sælges ca. 3.000 smågrise og 5.000 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 rotorharve, 1 såmaskine og 4 siloer med varm og kold lufts tørrerier.
På gården er ansat 3 faste medhjælpere, og maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. S.N. driver også "Lundbæk Avlsgaard", som har 200 søer.

HVALPSUNDVEJ 25, HEDEGÅRD, 9240 NIBE, tlf. 98-666383.
YTTING BORIS NIELSEN, maskinstationsejer, født d. 5.-9.-1941, søn af Kirstine og
Gunner Vermund Nielsen, gift d. 29.-6.-1963 med Liss Lolholm Nilsen, medhjælpende
hustru, født d. 20.-3.-1946, datter af Martine og Karl Lolholm Nielsen. Parret har
børnene: Carsten, født d. 19.-10.-1963, Flemming, født d. 12.-11.-1966 og Andersen,
født d. 19.-3.-1973.
Y.B.N. overtog gården i 1983 fra sin mor Kirstine Nielsen.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 11 ha. Der er forpagtet 44 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1965. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald fra 1930, lade fra 1960 og maskinhus. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af ærter, raps og korn. Der er 4 traktorer, 2 mejetærskere,
rendegraver, skrålægger og andre nødvendige maskiner til maskinstation. På gården
er ansat 3 faste medhjælpere.
HYLKÆRVEJ 2, "HYLKÆRGÅRD", FREJSTUP, 9240 NIBE, tlf. 98-686029.
MARCUS STEEN CHRISTENSEN, mejerist, født d. 26.-10.-1953, søn af Else og Marius
Christensen, gift d. 28.-12.-1984 med Lillian Wingreen Christensen, sygehjælper, født
d. 6-6.-1956, datter af Marie og Niels Christensn. Parret har børnene: Janne, født i
1982, Simon, født i 1984 og Jacob, født i 1987.
M.S.C. ovrtog gården i 1983 fra Christian Pedersen.
Areal 44 ha., der er en del skov, eng og hede.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade. Besætningen er på 47 får. Planteproduktionens salgsafgrøde er
græs. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HYLKÆRVEJ 5, "BRUSÅ MØLLE DAMBRUG", FREJSTRUP, 9240 NIBE, tlf. 98686155.
IB VINGE PEDERSEN, forpagter, født d. 1.-2.-1958, søn af Anne og Kaj Vinge Peder
sen, gift d. 29.-1.-1988 med Birgit Sørensen, pædagog, født d. 9.-6.-1958, datter af
Helene og Bernhard Georg Sørensen. Parret har børnene: Sara, født i 1984 og Sidsel,
født i 1987.
Gården ejes af Palle Leerbech, han overtog gården i 1974.
Areal 3,8 ha.
Stuehuset er opført i 1957. Der er 1 traktor på gården, der drives som dambrug
sammen med "Bruså Firskeri", Hylkærvej 6.
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98-357156.
SON3A MARIE og HELGE THINGGÅRD HANSEN, landmænd.
H.T.H. er født d. 18.-4.-1941,
søn af Kamma og Henry Hansen,
gift d. 4.-12.-1971 med Sonja
Marie Olesen, medhjælpende hu
stru, født d. 23.-9.-1941, datter
af Lilly og Aksel Olesen. Parret
har børnene: Frank, født d. 21.5.-1972, Britt, født d. 1.-6.-1974
og Ove, født d. 2.-3.-1976.
H.T.H. har været på landbrugsskole og er ansat ved D.L.G. i Ålborg. Parret overtog
gården d. 11.-12.-1972 fra Vagn Madsen. Ejendomsskyld 570.000. Areal 13 ha.
Stuehuset er opført i 1954 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1954, ny svinestald fra 1980, maskinhus fra 1990, gastæt
silo og foderhus. Gården drives med en produktion på 80 slagtesvin, desuden er der
kalkuner og gæs. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2
traktorer og 1 kornsilo. Ægteparret er medlemmer af Fællesmekaniseringen, og man
anvender ingen fremmed arbejdskraft.

ILSØVE3 3, ILSØ, 9240 NIBE, tlf. 98-357048.
BENT SKOV 3ENSEN, gårdejer, født d. 7.-9.-1945, søn af Nanna og Peder Skov 3ensen, gift d. 9.-11.-1969 med 3ane Thomsen, medhjælpende hustru, født d. 15.-8.-1948,
datter af Margrethe og Christian Thomsen. Parret har børnene: Marianne, født d.
13.-4.-1970, Martin, født d. 27.-6.-1971, Henrik, født d. 5.-10.-1972 og Peter, født d.
10.-6.-1975.
B.S.3. har taget grønt bevis. Han overtog gården d. 13.-3.-1970 fra Erik Nielsen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 9,4 ha. Der er lejet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1954 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1954 og 1972, ungkreaturerstald fra 1973, svinestald fra 1954, lade fra 1971,
foderhus fra 1978, indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 40 årskøer, 70 ungdyr og 20 slagtekalve af racen 3ersey. Planteproduktionens
salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, plansilo, korntørreri og halmfyr. B.S.3. er
medlem af Fællesmekaniseringen. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
3ORDEMODERVE3 9, "TRANBÆRGAARD", BISLEV, 9240 NIBE,
tlf. 98-357115.
KNUD LUND, gårdejer, født d.
14.-6.-1936, søn af 3enny og Sø
ren Lund, gift d. 2.-3.-1963 med
Birthe Bach Mortensen, sygehjæl
per, født d. 6.-5.-1941, datter af
Nicoline og Peter Bach Morten
sen. Parret har børnene: Søren
Peter, født d. 15.-9.-1965 samt
tvillingerne Lars og Bent, født
d. 31.-5.-1971.
K.L. er formand for Midthimmerland Husmandsforening. Han overtog gården d. 18.-1.1963 fra Karen og Lars Mortensen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 25 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1972, kviestald
fra 1978, lade fra 1973, foderhus og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 58 årskøer, 80 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøde er byg. Der er 3 traktorer og fast brændselsfyr. På gården er ansat 1 fast
medhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Man har samdrift
med jordemodervej 7, som er udlejet til medhjælperen.
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JØRGEN SØNDERGÅRD, landmand, født d. 9.-5.-1963, søn af Esther Marie og Søren
Søndergård, bor sammen med Lone Gregersen, landbrugsmedhjælper, født d. 18.-6.1970, datter af Dora og Poul Gregersen. Parret har sønnen Daniel, født 18.-2.-1980.
J.S. har taget grønt bevis. Han overtog gården i oktober 1986 fra Åge Mortensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 19 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1972, 2 lader og
foderhus. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres ca. 500
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. J.S. låner maskiner hos
broderen Kresten Søndergård, Rodstrupvej 22. Der er plansilo, varm og kold lufts
tørreri og halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
JORDEMODERVEJ 23, "BETTEFARM", PANDUM, 9240 NIBE, tlf. 98-387363.
KIM HØYGAARD-JØRGENSEN, landmand, født d. 5.-7.-1963, søn af Ruth og Børge
Høygaard-Jørgensen, gift den 8.-6.-1985 med Annette Ginnerup, sygeplejerske, født d.
14.-9.-1964, datter af Helle og Morten Ginnerup. Parret har børnene: Linda, født d.
8.-8.-1987 og Anja, født d. 7.-12.-1990.
K.H.J. har taget grønt bevis. Han købte halvpart i gården i juni 1985 fra sin far Børge
Høygaard-Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald
ombygget i 1983, lade, foderhus og gylletank. Man har samdrift med Hovholmvej 1,
hvor B.H.J. også har halvpart. På gården er ansat 2 medhjælpere.

KELDBAKGÅRDSVEJ 1, "BØDKERGÅRDEN", TÅRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-351722.
PETER BØDKER, gårdejer, født d. 2.-10.-1933, søn af Anine Marie og Jens Christen
sen (Bødker), gift d. 14.-11.-1953 med Karen Magdalene Thomsen, pædagogmedhjælper,
født d. 23.-11.-1934, datter af Jensine og Anders Johan Thomsen. Parret har børnene:
Jørn, født d. 2.-2.-1954 og Jens, født d. 9.-4.-1957.
P.B. er vuderingsmand for Statsskattedirektoratet og har været på landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-1.-1964 fra sin far Jens Christensen, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 9 ha. eng. Der er
forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1855 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1941 og 1971, svinestalde fra 1855 og 1965, lade fra 1924, maskinhus,
foderhus og gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på
35 årskøer, 50 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 25 årssøer, og
der produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, plansilo samt tårnsilo
med varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstati
on bruges til en del af markarbejdet.
KELDBAKGÅRDSVEJ 6, "KELDBAKGÅRD", TÅRUP, 9240 NIBE,
tlf. 98-351733.
JENS PETER JENSEN, gårdejer,
født d. 29.-1.-1927, søn af Anne
og Christian Albert Jensen, gift
d. 11.-7.-1954 med Esther Elisa
beth Buus Pedersen, medhjælpen
de hustru, født d. 24.-12.-1928,
datter af Marie og Ansgar Buus
Pedersen. Parret har børnene:
Anna Marie, født d. 29.-1.-1956,
Jørn, født d. 13.-11.-1957, Kri
stian, født d. 13.-6.-1960 og Lisbeth, født d. 16.-1.-1964.
J.P.J. har været på landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1960 fra sin far
Christian Albert Jensen.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 38 ha.
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Stuehuset er opført i 1890 og restaureret flere gange senest i 1964. Avlsbygningerne
består af svinestalde fra 1929, 1951 og 1965, lade fra 1890, maskinhus fra 1976, fo
derhus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der pro
duceres ca. 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter.
Der er 2 traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KILDEVEJ 1, "OVERGÅRD", LUNDBY, 9240 NIBE, tlf. 98-686242.
HOLGER VEGGERBY, landmand, født d. 30.-5.-1929, søn af Kirstine og Anders Veggerby, gift d. 4.-11.-1951 med Kristine Nielsen, født d. 2.-10.-1929, datter af Lydia og
Niels Pedersen Nielsen. Parret har børnene: Jørgen, født d. 24.-10.-1954, Anders, født
d. 5.-7.-1958 og Lillian, født d. 30.-9.-1960.
H.V. overtog gården d. 11.-12.-1958 fra sin far Anders Veggerby. Gårdens navn er
fremkommet, fordi den ligger ovenfor bakken.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 49 ha., heraf 22 ha. hede.
Stuehuset er opført i 1962. Avlsbygningerne består af 3 svinestalde og maskinhus.
Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der sælges ca. 500 smågrise
årligt. Der er 2 traktorer, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft.
KIRKEVEJ 20, "VANDSTEDGAARD", BARMER, 9240 NIBE,
tlf. 98-355224.
OLE CHRISTENSEN, arkitekt
maa og gårdejer, født d. 29.-11.1940, søn af Edith og Sv. Åge
Christensen, gift i 1985 med Vi
beke Gaard Muller, tandlæge og
klinikchef, født d. 8.-6.-1941,
datter af Gitte og Jørgen Verner
Gaard. Parret har børnene: Sune
og Kaare.
O.C. er formand for Dansk
Varmblod Region 7, han er medlem af hovedbestyrelsen for Dansk Varmblod og for
mand for Farstrup og Omegn Rideklub. Han overtog gården d. 1.-6.-1971 fra Poul Erik
Rasmussen. Gården er udflyttet fra Barmer i 1796, den har været fæstegård under
Sebber kloster.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 40,1 ha., heraf tilkøbt 14,5 ha., der er frasolgt 1,9 ha.
Der er 7 ha. marginaljord.
Stuehuset er fra 1850 og restaureret fra 1971-73. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1946 ombygget til hestestald i 1976, fårestald fra 1977, lade og ridehus fra 1982,
lade fra 1946 ombygget til hestestald i 1982 og maskinhus fra 1980. Besætningen er
på 4 ammekøer og 4 slagtekalve af racen Angus. Planteproduktionens salgsafgrøder er
rug og byg. Der er 1 traktor, kornsilo og halmfyr. Man har periodevis 1 skoledreng til
hjælp.
KLITGÅRDVEJ 2, "KELDBÆKGÅRD", BINDERUP, 9240 NIBE,
tlf. 98-352363.
SVEND EGON PALLESEN, gård
ejer, født d. 3.-10.-1924, søn af
Marie og Christian Pallesen, gift
d. 12.-6.-1949 med Esteher Ma
rie Larsen, medhjælpende hustru,
født d. 28.-10.-1929, datter af
Dagny og Alfred Larsen. Parret
har børnene: Inge Lise, født d.
13.-3.- 1951, Henning, født d.
26.-7.-1953 og Tina, født d.

18.-7.-1966.
S.E.P. overtog gården i 1949 fra sine forældre Marie og Christian Pallesen.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 13 ha. Der er lejet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1960 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald fra 1950, lade, maskinhus og foderhus. Gården drives med en kvægproduk
tion på 26 årskøer, 34 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 2 tårnsiloer, varm og kold lufts tørreri og der
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

KLÆSTRUPLUNDVEJ 1, LUNDEN,
9240 NIBE, tlf. 98-351428.
ANDERS CHRISTIAN ANDERSEN,
gårdejer, født d. 6.-2.-1935, søn
af Marie og Aage Andersen.
A.C.A. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-11.-1960 fra Kristi
ne og Jens Jensen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal
31,5 ha., heraf 2 ha. fredet ege
skov.
Stuehuset er opført i 1890 og
restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald fra 1961, lade
og maskinhus. Der produceres ca. 70 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor og maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.
KLÆSTRUPLUNDVEJ 3, KLÆSTRUPLUND, 9240 NIBE.
ERIK FRISTRUP, gårdejer omta
les under Klæstruplundvej 5.

KLÆSTRUPLUNDVEJ 4A, KLÆSTRUPLUND, 9240 NIBE, tlf.
98-352465.
FRODE STAUN, gårdejer, født d.
13.-5.-1953, søn af Ruth og Poul
Staun, gift d. 7.-4.-1979 med
Liselotte Sørensen, forretningsin
dehaver, født d. 5.-7.-1952, dat
ter af Rita Jensen og Egon Søn
dergård Pedersen. Parret har bør
nene: Helle, født d. 24.-9.-1980,
Thomas, født d. 25.-12.-1983 og
Jan, født d. 16.-10.-1985.
F.S. har taget grønt bevis, og er formand for skolebestyrelsen i Vokslev. Han overtog
gården d. 15.-2.-1978 fra Marie Kjølby Winther, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 2.732.500. Areal 50 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 24 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1924 ombygget i 1979, svinestald fra 1960 ombygget til ungdyrstald og senere til
spaltestald, lade fra 1923, foderhus fra 1987, maskinhus, gylletank og 3 indendørs
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slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, kornsilo med varm og kold lufts tørreri
og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fast
medhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KLÆSTRUPLUNDVEJ 5, "SØNDERLUND", KLÆSTRUPLUND,
9240 NIBE, tlf. 98-351426.
PETER og ERIK FRISTRUP, gård
ejere. P.F. er født d. 25.-7.1924, søn af Petrea og Edvard
Fristrup, gift d. 21.-11.-1950
med Gudrun Jensen, medhjælpen
de hustru, født d. 28.-8.-1928,
datter af Andrea og Peter Jen
sen. Parret har børnene: Edvard,
født d. 8.-1.-1952, Erik, født d.
21.-5.- 1954 og Eigil Peter, født

d. 22.- 5.-1959.
P.F. overtog gården i januar 1959 fra sin mor Petrea Fristrup, E.F., som har grønt
bevis, købte halvpart i gården d. 1.-6.-1986, han er niende generation.
Ejendomsskyld 1.060.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 1 ha. skov og 4 ha.
eng. Der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret flere gange senest i 1986. Avlsbygnin
gerne består af kvægstalde fra 1917 og 1982, svinestald fra 1965, lade fra 1890, ma
skinhus, foderhus og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer,
70 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 3 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarm
ning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, og man har sam
drift med Klæstruplundvej 3, hvor E.F. har privat beboelse.

KLÆSTRUPLUNDVEJ 13, "BRØNDUMGAARD", BISLEV, 9240 NI
BE.
PETER LAURSEN, gårdejer om
tales under Grydstedvej 61.
P.L. overtog gården d. 1.-1.-1988
fra sin svigerfar Villiam Nielsen,
som købte gården i 1940.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 28
ha., heraf 9,8 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført i 1908 og
restaureret i 1947. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald og la
de fra 1949, svinestald fra 1945, maskinhus fra 1972 og foderhus. Der er tårnsilo med
varm og kold lufts tørreri. Man har samdrift med Grydstedvej 61.
KLÆSTRUPVEJ 2, "ULSGÅRD", KLÆSTRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-351786.
ANNÆUS HENRIKSEN, gårdejer, født d. 26.-6.-1924, søn af Kathrine og Jens Chri
stian Henriksen, gift d. 4.-11.-1950 med Dagmar Madsen, medhjælpende hustru, født d.
10.-8.-1928, datter af Birgitte og Søren Madsen. Parret har børnene: Birthe, født d.
4.-9.-1951, Jens Christian, født d. 18.-2.-1953, Søren, født d. 10.-12.-1954, Ole, født
d. 13.-10.-1956 og Agnes, født d. 7.-11.-1961.
A.H. er uddannet landmand. Han overtog gården d. 28.-11.-1964 fra Harald Kirkegård.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 3 ha. skov og 1,5
ha. bakker. Der er forpagtet 3 gårde på ialt 8,5 ha.
Stuehuset er opført i 1902 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1988, svinestald fra 1974, lader fra 1902 og 1988, maskinhuse fra 1972 og
1986, gylletank og foderhus. Gården drives med en svineproduktion på 14 årssøer, der

-234-

produceres ca. 250 slagtesvin årligt,
slagtekalve dels Simmentaler og dels
er raps, byg, rug og hvede. Der er 2
varm og kold lufts tørreri. På gården
bruges til en del af markarbejdet.

desuden er der 11 ammekøer, 45
krydsningsdyr. Planteproduktionens
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
er ansat 1 halvtidsmedhjælper, og

ungdyr og 25
salgsafgrøder
tårnsilo samt
maskinstation

KLÆSTRUPVEJ 12, "LYKKENS
PRØVE", ROSTRUP, 9240 NIBE,
tlf. 98-351767.
JENS CHRISTIAN LARSEN, pen
sionist, født d. 15.-11.-1919, søn
af Kristine og Gregers Jensen
Larsen, gift d. 8.-10.-1946 med
Erna Petrea Jørgensen, husmor,
født d. 31.-1.-1925, datter af
Marie og Laurits Jørgensen. Par
ret har børnene: Grethe Kristine,
født d. 13.-2.-1947 og Leif Bo,
født d. 25.-4.-1948.
J.C.L. overtog gården d. 1.-10.-1957 fra sine forældre Kristine og Gregers Larsen.
Ejendomsskyld 370.000. Areal 8,4 ha. Der er udlejet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret fra 1975-1987. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald fra 1927 samt lade. J.C.L. er d. 1.-9.-1990 flyttet til Hestebakken
5 i Nibe.
KLÆSTRUPVEJ 14, ROSTRUP,
9240 NIBE, tlf. 98-351703.
KRESTEN SØNDERGÅRD, gård
ejer omtales under Rostrupvej
22.
K.S. overtog gården d. 18.-8.-1977
fra sin far Søren Søndergård.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
44,2 ha., heraf tilkøbt 16 ha.,
der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1926 og
restaureret i 1976. Avlsbygninger
ne består af svinestald fra 1956,
lade fra 1981 og foderhus fra 1986. Gården drives med en svineproduktion på 15 års
søer, der produceres ca. 250 slagtesvin årligt. Der er 1 halmfyr, og man har samdrift
med Rostrupvej 22.

KORSBJERGHØJVEJ 2, GRYDSTED, 9240 NIBE, tlf. 98-351811.
LUDVIG ANDERSEN KROGSHA
VE, maskinstationsindehaver,
født d. 15.-9.-1934, søn af Inge
borg og Sofus Krogshave, gift d.
18.-8.-1957 med Inga Burmeister,
medhjælpende hustru, født d.
14.-5.-1938, datter af Ingeborg
og Aksel Burmeister. Parret har
børnene: Lisbeth, født d. 12.-11.1957, Elin, født d. 25.-2.-1959,
Ervin, født d. 23.-6.-1965 og

Morten, født d. 7.-11.-1972.
L.A.K. overtog gården i 1972 fra Kommunen, den var oprindeligt skole fra 1813.
Stuehuset er den gamle skolebygning. Der drives maskinstation fra ejendommen, og
der er 4 traktorer, storeballepresser og ellers diverse maskiner til maskinstation.

KORSRISVE3 3, "LUNDBÆKH03",
LUNDBÆK MARK, 9240 NIBE,
tlf. 98-357126.
MARTIN LUNDGÅRD, maskinsta
tionsejer, født d. 4.-10.-1945, søn
af Amalie A. og Kresten Lund
gård Sørensen, gift d. 12.-11.-1978
med Doris Pedersen, født d. 21.4.-1952, datter af Elly og Henry
3. Pedersen. Parret har børnene:
Tonni, født d. 2.-6.- 1970, Lykke,
født d. 24.-1.-1972, 3ane, født d.
18.-4.-1978 og Anja, født d. 21.11.-1984. K.L. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.1973 fra sin far Kresten Lundgård Sørensen, gården blev i 1940 udstykket fra Lund
bæk. Ejendomsskyld 600.000. Areal 11,5 ha.
Bygningerne består af stuehus, lade og maskinhus. M.L. driver maskinstation fra ejen
dommen. Der er 6 traktorer, 2 mejetærskere, 1 snitter, 1 snittevogn, 2 slamsugere, 2
halmpressere, 1 rendegraver, 1 roeoptager og andre nødvendige maskiner til maskin
station, desuden er der halmfyr. På maskinstationen er ansat 2 faste medhjælpere.
KORSRISVE3 4, "H03VANG",
LUNDBÆK, 9240 NIBE, tlf. 98357093.
HENRY ØRRIS, husmand, født
d. 5.-10.-1931, søn af Sine og
Anton Ørris, gift d. 27.-10.-1956
med Ellen Højgård 3ørgensen,
medhjælpende hustru, født 17.8.-1937, datter af Signe og 3ens
Christian Højgård 3ørgensen. Par
ret har børnene: 3ens 3ørgen,
født d. 28.-9.-1958, Arne, født
d. 17.-8.-1963 og Lene, født d. 9.-6.-1970.
H.Ø. er uddannet landmand. Han overtog gården d. 11.-6.-1956 fra Henning Højgård.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der er 4 ha. fredet krat.
Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1940 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1940 restaureret i 1960, lade, samt maskin- og foderhus. Gården drives udelukken
de med planteproduktion bestående af raps, ærter, hvede, byg og kartofler. Der er 2
traktorer, 1 kartoffeloptager, tårnsilo og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

KRASTRUPVE3 2, KØLBY, 9240
NIBE, tlf. 98-686145.
KNUD SKAK 3ENSEN, husmand,
født d. 28.-7.-1933, søn af Ka
thrine og Karl Skak 3ensen, gift
d. 9.-2.-1963 med Ingrid Bente
Madsen, husmor, født d. 6.-6.1941, datter af Else og Christian
Madsen. Parret har børnene: Hel
le, født d. 4.-1.-1964 og Lene,
født d. 1.-12.-1966.
K.S.3. har været på landbrugssko
le og er næstformand i Løgstøregnens Husmandsforening. Han overtog gården d. 25.-1.-1963 fra Niels Nielsen Roed.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 5 ha. eng. Der er
lejet 9 ha.
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kvægstalde fra 1942 og 1974, svinestald fra 1942, lade, maskinhus og foderhus. Gården
drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 26 ungdyr og 7 slagtekalve af blandet
race, desuden produceres ca. 40 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, plansilo, tårnsilo
samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KRASTRUPVEJ 6, KØLBY, 9240 NIBE, tlf. 98-686276.
JANN SØRENSEN, gårdejer, født d. 21.-4.-1965, søn af Bodil og Thorkild Sørensen,
bor sammen med Britta Pedersen, medhjælpende samleverske, født d. 1.-1.-1965, dat
ter af Esther og Hans Pedersen. Parret har børnene: Marc, født d. 9.-4.-1988 og Sune,
født d. 27.-4.-1990.
J.S. er specialarbejder. Han overtog gården d. 10.-9.-1989 fra Jens Markussen.
Ejendomsskyld 1.070.000. Areal 17 ha.
Stuehuset er opført i 1941 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald fra 1941, lade, maskinhus, foderhus og gylletank. Besætningen er på 5 søer
og 30 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg og rug. Der er 2 tårn
siloer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KRASTRUPVEJ 7, "DOMMER
GÅRD", KRASTRUP, 9240 NIBE,
tlf. 98-686002.
BØRGE SEVERINSEN, gårdejer,
født d. 30.-5.-1934, søn af Maren
og Hartvig Severinsen, gift d.
3.-8.-1958 med Berit Marie Hele
ne Larsen, hjemmehjælper, født
d. 7.-5.-1940, datter af Helga og
Laurits Larsen. Parret har børne
ne: Troels, født d. 31.-12.-1958,
Jette, født d. 18.-6.-1960, Allan,
født d. 19.-12.-1962 og Annie,

født d. 10.-2.-1965.
B.S. har været på Slangerup Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Nørrekjærs Enge
Digelaug, og brandfoged i Nibe Kommune. Han overtog gården d. 18.-7.-1958 fra Hans
Valsted, gården er oprindeligt udflyttet fra "Krastrup Hovedgård".
Ejendomsskyld 960.000. Areal 30,5 ha., heraf 0,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1941 og restaureret omkr. 1972. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald og lade alle fra 1941, ny lade fra 1974 og foderhus. Gården drives
med en svineproduktion på 12 årssøer, der sælges ca. 100 smågrise og 100 slagtesvin
årligt, desuden drives der stutteri i mindre omfang, besætningen er på 2 avlshopper og
2 plage. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der er 2 traktorer,
1 mejetærsker, 3 tårnsiloer, varm og kold lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.

KRASTRUPVEJ 10, KØLBY,
9240 NIBE, tlf. 98-686032.
ANDERS BINDERUP, gårdejer,
født d. 16.-6.-1930, søn af Em
ma Binderup og Anton Christen
sen, gift d. 6.-12.-1954 med
Nanna Bjørnlund Christensen,
medhjælpende hustru, født d.
6.-12.-1936, datter af Signe
Krogshave og Niels Peter Chri
stensen. Parret har børnene:
Flemming, født d. 27.-4.-1954 og
Else, født d. 8.-11.-1962.
N.B. er formand for Løgstør Husmandsforenings Havebrugsudvalg. A.B. har været på
Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1955 fra Ella og Christian
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Veggerby.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1941 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald fra 1941, lade, maskin- og foderhus. Gården drives med en kvægproduktion
på 18 årskøer og 27 ungdyr af racerne Jersey og SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps og korn. Der er 3 traktorer, tårnsilo og halmfyr. Man anvender ingen
fremmed arbejdskraft.

KRASTRUPVEJ 14, KØLBY,
9240 NIBE, tlf. 98-686332.
POUL BJØRNLUND CHRISTEN
SEN, gårdejer, født d. 2.-11.-1940,
søn af Signe og Niels Peter Chri
stensen, gift d. 8.-2.-1969 med
Bodil Bang, specialarbejder, født
d. 18.-6.-1944, datter af Eva og
Per Bang. Parret har børnene:
Per, født d. 18.-11.-1969, Claus,
født d. 7.-2.-1972 og Niels, født
d. 4.-10.-1980.
P.B.C. er vognmand og er for
mand for Krastrup Vindmøllelaug. Han overtog gården i 1970 fra Anders Sund
Kjeldgård.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 11 ha., der er frasolgt 2,5 ha. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1941 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald fra 1941, lade, maskin- og foderhus. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af raps og græs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
varm og kold lufts tørreri, halmfyr samt anparter i vindmøllelaug. P.B.C. er desuden
medlem af Ilsø Fællesmekanisering. Man har samdrift med Hvalpsundvej 10.
KYØMARKSVEJ 6, KYØ MARK, 9240 NIBE, tlf. 98-355278.
EIGIL JØRGENSEN, gårdejer, født d. 27.-8.-1954, søn af Esther og Gunner Jørgensen,
gift d. 16.-6.-1979 med Elin Jensen, sygehjælper, født d. 17.-12.-1957, datter af Gertruanne og Niels Jensen. Parret har børnene: Michael, født d. 10.-4.-1981, tvillingerne
Allan og René, født d. 30.-5.-1984 og Kenneth, født d. 23.-8.-1989.
E.J. har taget grønt bevis. Han overtog gården d. 1.-1.-1990 fra sin far Gunner Jør
gensen.
Ejendomsskyld 2.320.000. Areal 32,3 ha., heraf 3 ha. eng. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1976-77. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1931, 1972, 1979 og 1987, lade, maskinhus, foderhus, 2 gylletanke og 2
gastætte siloer. Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer, desuden produ
ceres der ca. 3.500 slagtesvin og der sælges 500 avlssvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
KYØVEJ 2, "KYØ HOVEDGAARD" (KYØ SLOT), KYØ, 9240 NIBE, tlf. 98-355044.
JESS BORGGAARD, proprietær, født d. 17.-3.-1950, søn af Eleonora og M.K. Borggaard, gift d. 31.-12.-1987 med Susanne Skaanild, laborant, født d. 31.-12.-1950,
datter af Else og Harry Skaanild. Parret har tvillingerne Corfitz og Christiern, født d.
11.-2.-1985.
J.B. underviser på højskole og har egen finaciel virksomhed, han har taget diverse
kurser samt været på Århus Universitet indenfor historie og arkæologi. Han overtog
gården d. 10.-5.-1985 fra Christian Lomborg. Gården har været hovedgård og sæde
gård, og har været beboet af slægten Tornekrentz i 250 år. I Kyø skov springer Kyø
kilde, som har udvindingstilladelse.
Areal 130 ha., heraf tilkøbt 110 ha., der er 45 ha. skov og 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1875 og løbende restaureret senest i 1988. Avlsgården var
beliggende andet sted. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
raps, ærter, juletræer, byg, hvede, gavntræer og tømmer. Der er 1 traktor. På gården
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er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Man
har samdrift med "Beltoftgård", Beltoftvej 10 og ejendommen Kyøvej 3 med 2 ha.
jord.

KYØVEJ 5, "KYØ AVLSGÅRD", KYØ, 9240 NIBE, tlf. 98-669015.
EJVIND KOLLERUP MADSEN, gårdejer, født d. 21.-4.-1955, søn af Inga og Jens
Kollerup Madsen, gift d. 23.-3.-1979 med Hilda Hald, medhjælpende hustru, født d.
22.-6.-1956, datter af Ninna og Vagner Hald. Parret har børnene: Gitte, født d.
10.-7.-1980, Hanne, født d. 3.-6.-1984, Preben, født d. 17.-12.-1986 og Helene, født d.
30.-4.-1990.
E.K.M. har været på Lundbæk Landbrugsskole og har taget grønt bevis. Han overtog
halvpart i gården d. 1.-10.-1977 og resten i 1981 fra sin far Jens Kollerup Madsen. På
gården findes der fredede volde.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 40 ha., heraf 10 ha. eng. Der er forpagtet 67 ha.
Stuehuset er opført i 1875, og der er bygget nyt i 1983. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1978 tilbygget i 1985, ungdyrstald fra 1986, svinestald fra 1970, lader
fra 1944 og 1978, maskinhus fra 1972, udendørs køresilo, foderhus og gylletank. Går
den drives med en kvægproduktion på 80 årskøer, 100 ungdyr og 60 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der 40 årssøer, der produceres ca. 700 slagtesvin årligt. Der er
6 traktorer, 1 rendegraver, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er
ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper.
KÆRSGÅRDVEJ 3, "ANEXGÅRD", 9240 NIBE, tlf. 98-669137.
JOHN KRISTENSEN, malermester, født d. 15.-7.-1961, søn af Kristine og Kresten
Kristensen, gift d. 27.-10.-1985 med Pia Bartholdy, født d. 18.-11.-1960, datter af
Ellen Fog og Per Bartholdy. Parret har børnene: Dan, født d. 29.-3.-1982 og Dennis,
født d. 1.-8.-1984.
J.K. er betonmager. Han overtog gården d. 1.-11.-1985 fra Carlo Kristensen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal ca. 1 ha. Der er lejet 0,5 ha.
Stuehuset er restaureret fra 1985-89. Avlsbygningerne består af 1 maskinhus.
KÆRSGÅRDVEJ 10A, "ELBÆKGAARD", 9240 NIBE, tlf. 98-669259.
JENS CHRISTIAN og HENNING POULSEN, gårdejere. J.C.P. er født d. 19.-3.-1955,
søn af Henning Poulsen, gift d. 16.-3.-1985 med Dorte Rask Hansen, sygehjælper, født
d. 27.-7.-1957, datter af Grethe og Niels Christian Rask Hansen. Parret har børnene:
Trine, født d. 1.-5.-1975 og Jacob, født d. 29.-1.-1978.
J.C.P. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1987 fra
sin far Henning Poulsen, nuværende ejer er 7. generation på gården, som oprindeligt
er udstykket fra "Halkær Hovedgaard".
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 64 ha., heraf 8 ha. skov og 12 ha. eng.
Stuehuset er restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade, maskin- og
foderhus samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer og 80
ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er rajgræs og hvede. Der er 3
traktorer, kold lufts tørreri, vindmølle og der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, og man har samdrift med
Ejdrupvej 7, som ejes af faderen Henning Poulsen.

KÆRSGÅRDVEJ 11, "KÆRSGÅRD",
SKØRBÆK, 9240 NIBE, tlf. 98669002.
ARNE KÆRSGÅRD BACH MOR
TENSEN, gårdejer, født d. 26.12.-1937, søn af Nicoline Marie
og Thomas Peter Bach Morten
sen, gift d. 18.-11.-1961 med
Ane Louise Jepsen, medhjælpen
de hustru, født d. 21.-3.-1943,
datter af Marie og Svend Jepsen.
Parret har børnene: Inge Marie,
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født d. 20.-3.-1969, Thomas, født d. 29.-11.-1972 og Søren, født d. 23.-1.-1980.
A.K.B.M. overtog gården d. 1.-2.-1971 fra sin far Thomas Peter Bach Mortensen, nu
værende ejer er 4. generation på gården, som kan føres tilbage til år 1600. Gården
har en ca. 2 ha. stor park med fasaner.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 91 ha., heraf 54 ha. mark og eng, resten er skov.
Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald restaureret i 1972, svinestald, lade og foderhus fra 1985, maskinhus fra 1979 og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer, 120 ungdyr og 60 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der ca. 450 slagtesvin årligt, og der er 100
høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og maltbyg. Der er 3 traktorer, plan
silo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og man
har 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KØLLESTRUPVEJ 1, "SØNDERSTED", ST. AJSTRUP, 9240 NI
BE, tlf. 98-355121.
KRISTIAN BORUP HANSEN,
gårdejer, født d. 13.-8.-1932, søn
af Minna og Jens Borup Hansen,
gift d. 23.-11.-1963 med Klara
Rasmussen, medhjælpende hustru,
født d. 17.-12.-1933, datter af
Ane og Niels Rasmussen. Parret
har børnene: Kirsten, født d.
29.-8.-1964 og Henrik, født d.
1.-4.-1967.
K.B.H. overtog gården d. 1.-4.-1964 fra sin far Jens Borup Hansen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 30 ha., heraf 3 ha. marginaljord. Der er lejet 7 ha.
eng.
Stuehuset er opført i 1941 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald fra 1967, lade og foderhus fra 1974 samt maskinhus fra 1955. Gården drives
med en kvægproduktion på 34 årskøer, 86 ungdyr og 17 slagtekalve af racen SDM,
svineproduktionen er på 4 årssøer, der produceres ca. 60 slagtesvin årligt. Endvidere
er der 2 ammekøer af racen RDM. Der er 3 traktorer, plansilo, tårnsilo og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

LANGMØLLEDALVEJ 1, "KYØSKOVGÅRD", 9240 NIBE, tlf. 98-355104.
ELMER RASMUSSEN, gårdejer, født d. 17.-11.-1926, søn af Marie og Martin Rasmus
sen, gift d. 17.-11.-1948 med Inger Kristensen, datter af Anine og Christian Kristen
sen.
Parret har børnene: Chresten, født d. 3.-6.-1950 og Kirsten, født d. 12.-11.-1952.
E.R. er formand for Menighedsrådet. Han overtog gården i 1951 fra Christen Kristen
sen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er en del skov og eng.
Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er restaureret i 1963. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald, lade,
maskinhus, foderhus og gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvæg
produktion på 30 årskøer, 15 ungdyr og 21 slagtekalve af racen RDM, svineproduktio
nen er på 60 årssøer, der sælges ca. 300 smågrise og 200 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er hvede, byg, ærter og rug. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, varm lufts tørreri, halmfyr og vindmølle. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.
LANGMØLLEDALVEJ 3, "FLORASMINDE", 9240 NIBE, tlf. 98-355125.
AASE EMILIE THERKILDSEN, gårdejer, født d. 29.-4.-1929, datter af Ane Marie og
Frederik Leopold Nielsen, gift d. 11.-6.-1947 med Søren Therkildsen, forvalter, født d.
23.-9.-1926, søn af Sørine og Kristian Therkildsen. Parret har børnene: Jonna Emilie,
født d. 6.-9.-1947, Birgitte, født d. 1.-3.-1950 og Steen, født d. 8.-5.-1952 og død d.
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Aase E. Therkildsen overtog går
den d. 4.-12.-1987 fra sin mor
Ane Marie Nielsen, nuværende
ejer er 3. generation på gården,
som blev bygget i 1862, da den
blev udstykket fra "Kyø Hoved
gård".
Ejendomsskyld 325.000. Areal 13
ha., heraf 0,5 ha. eng. Jorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er restaureret i 1982.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald, lade, maskinhus og foderhus. Besætningen er på 2 slagtekalve.

LANGMØLLEDALVEJ 7, "NØRRERIS", SKØRBÆK, 9240 NIBE,
tlf. 98-669020.
JØRGEN PINSTRUP, gårdejer,
født d. 23.-10.-1966, søn af Ag
nes og Knud Pinstrup.
J.P. har taget grønt bevis. Han
overtog gården i 1990 fra sine
forældre Agnes og Knud Pinstrup.
Gårdens historie kan føres til
bage til omkr. 1700.
Ejendomsskyld 2.234.000. Areal
61,6 ha., heraf 28 ha. skov og eng. Der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1959, svine
stald fra 1972, maskinhus, foderhus og køresilo. Gården drives med en kvægproduktion
på 57 årskøer, 80 ungdyr og 45 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på ca. 1.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat
1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

LOUISENDALVEJ 5, "LOUISENDAL", HALKÆR, 9240 NIBE, tlf. 98-669012.
OLE OLSEN, proprietær, født d. 1.-10.-1939, søn af Georg Olsen, gift d. 21.-3.-1964
med Grethe Frendrup, sygeplejerske, født d. 1.-10.-1941, datter af Lars Frendrup.
Parret har børnene: Jette, født i 1964, Lars, født i 1965, Peter, født i 1971 og Jør
gen, født i 1977.
O.O. har været på Vejlby Risskov Landbrugsskole, han er repræsentant i Aalborg Amts
Landboforenings repræsentantskab, formand for Halkær - Ejdrup Pumpelaug og for
mand for sammenslutningen af Dige og Pumpelaug i Nordjyllands Amt. Han overtog
gården i 1972 fra sin far Georg Olsen, som købte gården i 1938.
Areal 115 ha., heraf 3 ha. skov og 35 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1875. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1972 og 1977,
lade fra 1977 og maskinhus. Gården drives med en S.P.F. Rød opformeringsbesætning
på 130 søer, der sælges avlsdyr og smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er
rajgræs, rapgræs, raps, ærter, hvede, rug, byg og havre. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 kombisåmaskine, plansilo med korntørreri, anparter i vindmøllelaug og 1
brovægt. Sidstnævnte bruges, da en del af bygningerne anvendes til oplagring og
udlevering af gødning, kemikalier og sækkefoder for Superfoss Aalborg. På gården er
ansat 1 fodermester, 1 praktikant og eksta hjælp i høst.
LYNGBJERGGÅRDSVEJ 1, "LYNGBJERGGÅRD",
351709.
JANUS STAUN, gårdejer, født d. 28.-2.-1950, søn
24.-5.-1980 med Margit Rams, medhjælpende hustru
datter af Klara og Jakob Rams. Parret har børnene:

VOKSLEV, 9240 NIBE, tlf. 98af Ruth og Poul Staun, gift d.
og pædagog, født d. 16.-8.-1957,
Birgitte, født d. 11.-8.-1981, Poul
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Christian, født d. 16.-7.-1983 og
Jakob, født d. 14.-12.-1987.
Janus Staun er musiker og har ta
get grønt bevis. Han overtog går
den i december 1977 fra sin far
Poul Staun, nuværende ejer er 5.
generation på gården, hvorfra
slægten stammer.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
56 ha., heraf 1 ha. skov. Der er
forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og
restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald moderniseret og udbygget i
1980, svinestald fra 1965, lade fra 1987, foderhus, maskinhus og indendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer, 100 ungdyr og 60 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, plansilo,
korntørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er
ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. D.
1.-11.-1990 er "Engedalsgård", Hobrovej 70, Vokslev tilkøbt. Ejendomsskyld 790.000.
Areal 27 ha. De to gårde drives sammen.
LYNGBJERGVEJ 2, SIMESTED,
9240 NIBE, tlf. 98-353792.
ANNE METTE ANDERSEN og
POUL ERIK CHRISTENSEN,
gårdejere. P.E.C. er født d.
25.-2.-1958, søn af Dorthea og
Vagn Christensen, gift d. 10.-11.1989 med Anne Mette Andersen,
teknisk assistent og zoneterape
ut, født d. 13.-2.-1961, datter af
Grete og Karl Andersen.
P.E.C. er bankfuldmægtig. Ægte
parret overtog gården d. 15.-7.1989 fra Helga og Andreas Kusk Larsen. Ejendomsskyld 730.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af svinestald
og maskinhus. Besætningen er på 2 søer, 20 slagtesvin og 16 får. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

LØGSTØRVEJ 23, "NY FALSTERVIGAARD", GRYDSTED, 9240
NIBE, tlf. 98-352237.
NIELS STAUN HANSEN, gårdejer,
født d. 3.-2.-1941, søn af Signe
og Harry Kjær Hansen, gift d.
8.-11.-1968 med Lissy Margit
Nørgaard, frisør, født d. 21.-5.1947, datter af Anne Mette og
Niels Peder Nørgaard. Parret har
børnene: Lise, født d. 17.-3.-1972,
Jakob, født d. 29.-12.-1974 og
Christina, født d. 1.-4.-1979.
N.S.H. er pedel og har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1976
fra Signe Hansen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev udstykket fra
nabogården Løgstørvej 25.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret flere gange senest i 1976. Avlsbygningerne
består af kvæg- og svinestald samt lade alle fra 1911 og restaureret i 1956 samt
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Gården drives med en svineproduktion på 11 årssøer, der sælges ca. 90
og 100 slagtesvin årligt, desuden er der 4 ammekøer, 4 ungdyr og 4 slagte
blande race. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo og halmfyr. Man
ingen fremmed arbejdskraft.

MELLEMVEJ 6, "NØRREGÅRD",
FARSTRUP, 9240 NIBE.
GUNNER og ANDREAS STRANGE JENSEN, gårdejere. G.J. om
tales under Erkildstrupvej 3.
A.S.J. er født d. 30.-12.-1953,
søn af søn af Emma Strange og
Gunner Jensen, gift i juni 1980
med Bodil Fredsgård Larsen, hus
mor, født d. 23.-5.-1955, datter
af Mathilde og Evald Fredsgård
Larsen. Parret har børnene: Sonja, født d. 1.-2.-1981, Ditte,
født d. 14.-5.-1983, Thor, født d. 24.-2.-1988 og Ninna, født d. 16.-5.-1990.
A.S.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange og er medlem af Skolenævnet.
Han overtog gården sammen med sin far d. 8.-3.-1972 fra Søren Vestergård.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 74 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 1,5 skov. Der er
forpagtet 39 ha. fra Erkildstrupvej 3, som ejes af moderen Emma Strange Jensen.
Stuehuset er opført i 1887 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1939, løsdriftstald fra 1978, lader fra 1887 og 1990, maskinhus fra 1976, foderhus,
gylletank samt inden- og undendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion
på 147 årskøer, 150 ungdyr og 45 slagtekalve af racen Jersey, der sælges ca. 80 tyre
kalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 6 traktorer, 1 fin
snitter, 1 skårlægger og halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester og 1 fast med
hjælper. Man har samdrift med Erkildstrupvej 3.
MUNKGÅRDSVEJ 10, "ØSTER
MUNKEGÅRD", BARMER, 9240
NIBE, tlf. 98-355002.
JENS SLOTH SIMENSEN, gård
ejer, født d. 12.-6.-1932, søn af
Anna og Anders Sloth Simensen,
gift d. 15.-4.-1967 med Lissy
Møller Jensen, medhjælpende hu
stru, født d. 18.-12.-1932, datter
af Signe og Jens Møller Jensen.
Parret har sønnen Jørgen, født
d. 17.-11.-1953.
J.S.S. overtog gården d. 1.-4.1963 fra sin far Anders Sloth Simensen, nuværende ejer er 6. generation.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 2 ha. skov. Der er
forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1858 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1930 og 1974, svinestald og lade fra 1908, maskinhus fra 1979, foderhus,
gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 43 årskøer,
77 ungdyr og 45 slagtekalve af racen SDM, og der opfedes tyrekalve. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, hvede, ærter og rug. Der er 3 traktorer, tårnsilo samt
varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
MUNKHAUGE 4, "MUNKHAUGE", FARSTRUP, 9240 NIBE, tlf. 98- 355087.
ARENDT MIKKELSEN, gårdejer, født d. 30.-12.-1935, søn af Jenny og Harry Mikkel
sen, gift d. 14.-4.-1963 med Grethe Holm Sørensen, demonstratrice, datter af Minna
og Jens Holm Sørensen. Parret har børnene: Birthe, født d. 21.-3.-1955, Steen, født d.
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2.-7.-1966.
Arendt Mikkelsen overtog gården
d. 10.-2.-1963 fra Jens Larsen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 33
ha., heraf 10 ha. juletræer, 1 ha.
skov og 8 ha. eng og holm. Der
er udlejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Avls
bygningerne består af kvæg- og
svinestald fra 1940, lade samt
foderhus. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion be
stående af byg og hvede. Der er 2 traktorer og plansilo. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

NYMØLLEVEJ 41, "VESTERMUNKEGAARD", BARMER, 9240 NIBE, tlf. 98-355226.
POUL ERIK MORTENSEN, gårdejer, født d. 1.-3.-1944, søn af Maja og Jens Martinus
Mortensen, gift d. 17.-4.-1965 med Margit Kruse, postbud, født d. 15.-1.-1945, datter
af Nora Marie og Thomas Emil Kristensen. Parret har børnene: Ruddi, født d. 16.-9.1965, Dorte, født d. 30.-1.-1969 og Thomas, født d. 30.-5.-1976.
P.E.M. er uddannet landmand, han er i bestyrelsen for Jerseyforeningen og formand
for Lokalforeningen Foderstof - Grovvarer. Han overtog gården d. 15.-8.-1971 fra
Niels Jørgen Christensen. Denne gård påhviler det, at udbetale et Munkegård Legat,
som indebærer, at der udbetales kr. 50 i fattighjælp pr. år, som opkræves af kirken.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 26 ha., der er 3,5 ha. skov og 5,5
ha. udyrket eng. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1965, svinestald
fra 1963, lade fra 1990, maskinhus, foderhus, gylletank og indedørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 100 ungdyr og 45 slagtekalve af racerne
SDM og Jersey, desuden er der en slagtesvineproduktion på 600 stk. årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg,
plansilo, varm og kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

NYMØLLEVEJ 51, "HORNSGÅRD", FARSTRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-355014.
CHRISTIAN HALDRUP WELLING, gårdejer, født d. 16.-3.-1949, søn af Martha og
Jørgen Sorvad Welling, bor sammen med Bodil Elisabeth Gilberg, medhjælpende sammenleverske, født d. 26.-9.-1951, datter af Lisbeth og Aage Gilberg. Parret har bør
nene: Simon, født d. 28.-2.-1980, Søren, født d. 18.-6.-1985 og Lisbeth Martha, født d.
16.-9.-1986.
C.H.W. har taget grønt bevis. Han købte halvpart i gården i 1976 og overtog resten d.
20.-8.-1987 fra sin far Jørgen Sorvad Welling, nuværende ejer er 4. generation på går
den, som har været landbrug siden 1012, den har tidligere været under Vitskøl Kloster.
Ejendomsskyld 6.270.000. Areal 357,7 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 28 ha. skov og
en 10 ha. stor ø i Limfjorden. Der er forpagtet 42 ha.
Stuehuset er opført fra 1918-21 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1919 restaureret i 1979, foderhus fra 1979, lade fra 1988, maskinhus fra
1975, undendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 95
årskøer, 150 ungdyr og 120 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps, ærter, græs, roer, byg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1
gummiged, 1 rendegraver, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat
1 fodermester, 1 fuld- og 1 deltidsmedhjælper. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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NYMØLLEVEJ 64, "LUNDGÅRD",
FARSTRUP, 9240 NIBE, tlf. 98355009.
BØRGE FRANDSEN, gårdejer,
født d. 17.-5.-1937, søn af Petrine og Niels Frandsen, gift d.
10.-7.-1964 med Bente Jensen,
sygeplejerske, født d. 29.-11.-1938,
datter af Margrethe og Christian
Jensen. Parret har børnene:
Kjeld, født d. 25.-12.-1967 og
Kirsten Merete, født d. 5.-1.-1971.
B.F. har været på Slangerup
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1964 fra sin far Niels Frandsen, nuværen
de ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 84 ha., heraf 20 ha. skov og 6,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1852 og restaureret senest i 1980. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald fra 1923, lade fra 1852, maskinhus fra 1970 og foderhus. Gården
drives med en kvægproduktion på 27 årskøer, 55 ungdyr og 15 slagtekalve af racen
SDM, desuden er der 6 årssøer, og der produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm
og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
NY MØLLEVEJ 128, "FLINT
HOLM", KØLBY, 9240 NI
BE, tlf. 98-686386.
ANTON LIND HOLST,
landmand, født d. 25.-9.1945, søn af Kathrine og
Jens Julius Holst, gift d.
14.-4.-1984 med Eva Erenia Hjorth, medhjælpende
hustru, født d. 5.-11.-1957,
datter af Erna og Orla Vil
ly Hjort. Parret har børne
ne: Peter, født i 1978,
Louise, født i 1984, Jonas, født i 1987 og Mia, født i 1989.
A.L.H. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i januar 1978 fra sin
far Jens Holst. Gården er bygget meget moderne efter datidens forhold, den har lig
get inde i Kølby og hed "Nørregård".
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 76 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1959 og restaureret 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1959, lade, foderhus og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 47
årskøer, 100 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er hvede, raps og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rundballepresser, plan
silo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

NYMØLLEVEJ 173, "KRASTRUP HØJGÅRD", KRASTRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-686098.
ARNE THOMAS LARSEN, landmand, født d. 29.-3.-1932, søn af Petra og Christian
Larsen, gift d. 19.-10.-1962 med Ruth Gregersen, husmor, født d. 12.-12.-1935, datter
af Johanne og Kresten Gregersen. Parret har børnene: Henrik, født d. 8.-8.-1963, Jens
Ole, født d. 24.-10.-1965, Kristian, født d. 28.-4.-1968 og Hans Jørgen, født d. 25.4.-1971.
A.T.L. er kirkesanger og har været på landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra
Elna Juulsgård. Ejendommen er udstykket fra Krastrup i 1914.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 38 ha., heraf 10 ha. eng og 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestalde ombygget i 1977, foderhus, gylletank, indendørs køresilo og maskinhus.
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racen SDM. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og varm
lufts tørreri. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper, og maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

NØRAGERVEJ 2, GELSTRUP,
9240 NIBE, tlf. 98-351282.
KARL JØRGEN JENSEN, land
mand, født d. 1.-10.-1917, søn af
Adine og Niels Peter Jensen, gift
d. 22.-9.-1940 med Esther Marie
Christoffersen, født d. 20.-2.-1920,
datter af Mette og Martin Chri
stoffersen. Parret har datteren
Irene, født d. 24.-1.-1941.
H.J.J. overtog gården i 1964 fra
Miltor Andersen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 7

ha., der er frasolgt 1 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1964. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1935 og foderhus. Besætningen er på 4 ungdyr. Plante
produktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og brændefyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
NØRAGERVEJ 3, "MOSEGÅRDEN", GELSTRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-351339.
NIELS HOLGER FISKER, gårdejer, født d. 7.-3.-1954, søn af Anne Louise og Holger
Bjælke Fisker, bor sammen med Grete Jensen, kontorassisten, født d. 7.-4.-1951, dat
ter af Ellen og Ole Jensen. Parret har børnene: Anne Kirstine, født d. 4.-7.-1974,
Kristian Andreas, født d. 7.-1.-1982 og Ole Martin Holger, født d. 5.-1.-1986.
N.H.F. har taget grønt bevis. Han overtog gården d. 1.-1.-1979 fra sine forældre Anne
Louise og Holger Bjælke Fisker, nuværende ejer er 3. generation.
Areal 43 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 5,5 ha. skov og eng. Der er forpagtet 7 ha.
fra Nibe præstegård.
Stuehuset er opført 1971. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald bygget efter
1970, hestestald fra 1917, lade fra 1970, foderhus og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 100 årskøer, 230 ungdyr og 120 slagtekalve af racen SDM, desuden
er der 1 årsso, og der produceres ca. 20 slagtesvin, der er 10 ammekøer og 10 heste
af racerne Jydsk og Oldenborger. Der er 2 traktorer, tårnsilo og korntørreri. På går
den er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Man
har samdrift med Nøragervej 7, som ejes af broderen Kresten Væver Fisker.
NØRAGERVEJ 7, "NØRAGERGÅRD", GELSTRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-352246.
KRESTEN VÆVER FISKER, gårdejer, født d. 12.-4.-1951, søn af Anne Louise og Hol
ger Bjælke Fisker, bor sammen med Kirsten Sonne, kontorassistent, født d. 15.-9.1952, datter af Inger og Julian Sonne Jensen. Parret har børnene: Anton, født d.
21.-6.-1979 og Morten, født d. 20.-11.-1983.
K.V.F. har taget det grønne bevis. Han overtog gården d. 15.-8.-1977 fra Kresten
Væver Andersen. Gården er slægtsgård.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 35 ha., der er 8 ha. skov og 10
ha. eng.
Stuehuset er opført i 1922. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1955, svinestald
og lade fornyet efter en brand i 1922, foderhus og maskinhus. Der er 2 traktorer,
tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og
maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. K.V.F. har samdrift med broderen Nør
agervej 3, K.V.F. ejer og driver også "Bredkildegård", Rybjergvej 11, Hemdrup, 9670
Løgstør, som er på 108 ha. og vurderet til 3.350.000.
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NØRKÆRVEJ 6, "KØLBY VESTER
GÅRD", KØLBY, 9240 NIBE.
HENRIK HJORT KNUDSEN, gård
ejer, født d. 17.-8.-1971, søn af
Inger og Bent Knudsen.
H.H.K. har landbrugsfaglig uddan
nelse. Han overtog gården d. 1.1.-1991 fra sin far Bent Knudsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
55,3 ha.
Stuehuset er opført i 1970 og lø
bende restaureret. Gården drives
udelukkende med planteproduktion.
NØRKÆRVEJ 8, "MARKGÅRDEN", KØLBY, 9240 NIBE, tlf. 98-686044.
LILLY HANSEN, bogholder, født d. 29.-10.-1929, datter af Niels Th. Rasmussen, gift
d. 8.-12.-1956 med Bent Hansen, bilsælger, født d. 22.-9.-1933, søn af Søren Hansen.
L.H. driver landbrug. Hun overtog gården i 1976 fra sin far Niels Th. Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 38 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1977. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald samt lade
alle løbende restaureret, samt maskinhus. Besætningen er på 3 heste. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 plansilo og varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NØRREVADVEJ 3, "BISLEV NØR
REGÅRD", 9240 NIBE, tlf. 98357029.
NIELS PETER BACH, gårdejer,
født d. 17.-6.-1942, søn af Edith
og Peter Bach, gift d. 26.-6.-1971
med Gunhild Peder, skolesekretær,
født d. 6.-6.-1949, datter af Jo
hanne og Villy Peder. Parret har
børnene: Morten, født d. 2.-9.1972 og Mikkel, født d. 7.-7.-1976.
N.P.B. har været på landbrugs
skole. Han overtog gården i 1975 fra far Peter Bach.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 3,6 ha., der er 5,6 ha. skov. Der
er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1820 og restaureret flere gange senest i 1989. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1978, svinestalde fra 1911, 1974 og 1979, lader fra 1820 og
1960, foderhus og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 70
ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, der er 15 årssøer, og der produceres ca. 275
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der er 2 traktorer, tårn
silo, varm og kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehu
set. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, og man har samdrift med Nørrevadvej 4.

PINDSTRUPVEJ 1, "VESTERGAARD" BISLEV, 9240 NIBE, tlf. 98-357042.
JOHN FØRBY LASSEN, gårdejer, født d. 22.-12.-1960, søn af Else og Erik Lassen,
gift d. 4.-8.-1984 med Jette Jensen, sygehjælper, født d. 29.-12.-1961, datter af
Grethe Wall Jensen. Parret har børnene: Malene, født d. 1.-5.-1984 og Line, født d.
6.-11.-1988.
J.F.L. er salgskonsulent ved Hedegaard og er formand for planteavlsudvalget i Hus
mandsforeningen. Han overtog gården d. 22.-6.-1985.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1897 og løbende restaureret senest i 1985. Avlsbygningerne be
står af kvægstald fra 1956, svinestald fra 1976, hestestald fra 1930, lade fra omkr.
1900, foderhus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, der
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produceres ca. 300 slagtesvin årligt, desuden er der 20 ammekøer, 20 ungdyr og 60
slagtekalve af racen Charolais og en del er krydsningsdyr, og tyrekalve opkøbes til
fedning. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, ærter, raps og byg. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo og halmfyr. Man har 1 skoledreng til hjælp,
og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

PINDSTRUPVEJ 5, "GAMMEL OVERGÅRD", DJØRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-357046.
AAGE MARINUS HOLLESEN VILLADSEN, landmand, født d. 12.-3.-1933, søn af Kir
stine og Kresten Villadsen, gift d. 14.-8.-1965 med Kirsten Madsen, medhjælpende
hustru, født d. 18.-3.-1936, datter af Hedvig og Anker Madsen. Parret har børnene:
Keld, født d. 20.-12.-1966 og Per, født d. 24.-3.-1971.
AA.M.H.V. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården i 1964 fra
sin far Kresten Villadsen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 54 ha., der er tilkøbt 7,5 ha. og frasolgt 5,5 ha., der
er 2 ha. skov og 6,6 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1909 og løbende restaureret senest i 1980. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1950, restaureret i 1979, svinestald og foderhus fra 1979, lade
fra 1968, maskinhus fra 1976 og 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion
på 28 årskøer, 27 ungdyr og ca. 15 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på
15 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt, der er 16 tyre og 5 kviekalve.
Der er 2 traktorer, plansilo, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Man har 1 sko
ledreng til hjælp, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Man har sam
drift med "Porsgård", Pindstrupvej 3, som er lagt sammen med nr. 5, den er vurderet
til 1.090.000.
PLETDALGÅRDE VEJ 1, "BRAMSDALGÅRD", 9240 NIBE, tlf. 98669227.
JØRN THORKILD CLAUSEN,
gårdejer, født d. 21.-2.-1961, søn
af Marie og Hans Aage Clausen,
gift d. 14.-10.-1988 med Eva
Christensen, født d. 14.-8.-1964,
datter af Anne Lise og Frits
Christensen. Parret har børnene:
Jeanette, født d. 27.-12.-1988 og
Charlotte, født d. 14.-7.-1990.
J.T.C. har taget grønt bevis på
Gråsten og Lundbæk Landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-4.-1988 fra D.L.R.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 20,1 ha.
Stuehuset er delvis renoveret. Avlsbygningerne består af svinestald, lade, maskinhus,
foderhus, gastæt silo og 3 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 160
årssøer, der produceres ca. 2.800 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ær
ter, byg, raps og hvede. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. På gården
er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

PLETDALGÅRDEVEJ 3, SKØR
BÆK, 9240 NIBE, tlf. 98-669285.
KAJ KVIST, gårdejer, født d.
8.-6.-1946, søn af Anne Rigmor
og Christian Kvist.
K.K. er chauffør på Mælketank
bil og har været på Vejlby Land
brugsskole. Han overtog gården i
1978 fra Johannes Nielsen.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 22
ha., heraf 7 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført i 1908 og re
staureret i 1978. Avlsbygninger-
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ne består af lade fra 1911 og maskinhus. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo
samt varm og kold lufts tørreri.
RODSTRUPVEJ 6, "KLÆSTRUPGÅRD", VOSKSLEV, 9240 NIBE,
tlf. 98-351718.
VALDEMAR LAURITS KNUDSEN,
gårdejer, født d. 6.-3.-1932, søn
af Stinne og Kresten Knudsen.
V.L.K. har været på landbrugs
skole. Han overtog gården i 1961
fra Annæus Klitgård, nuværende
ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
30 ha., heraf 11 ha. eng. Der er
lejet 16,5 ha. Stuehuset er opført omkr. 1870 og restaureret i 1965. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1980, lade, maskinhus, foderhus og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 33 årskøer, 67 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der
er 2 traktorer og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RODSTRUPVEJ 10, "HØJAGERGAARD", KLÆSTRUP, 9240 NI
BE, tlf. 98-351757.
MARINUS og SVEND ANDERSEN,
gårdejere. M.A. er født d. 14.8.-1936, søn af Marie og Aage
Andersen, gift d. 10.-4.-1963
med Elly Svendsen, medhjælpen
de hustru, født d. 5.-2.-1940,
datter af Esther og Anton Svend
sen. Parret har børnene: Svend,
født 14.-10.-1964 og Aage, født
8.-6.-1967. M.A. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården 6.-3.- 1963
fra Stinne og Frederik Klitgård. Sønnen Svend, har købt andel i gården. Ejendomsskyld
1.000.000. Areal 21 ha. Der er forpagtet 10 ha. Stuehuset er fra 1889 og restaureret
fra 1977 og løbende. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra
1966, ungdyrstald fra 1971, svi
nestald fra 1936, lader fra 1890
og 1982, maskinhus fra 1960, fo
derhus, gylletank samt inden- og
undendørs køresiloer. Gården dri
ves med en kvægproduktion på
48 årskøer, 125 ungdyr og 40
slagtekalve af racen SDM, dyrer
ne er stambesætning, som har
været med til dyrskue i ca. 25
år, stamtavlen kan føres tilbage
til 1924. Der er 2 traktorer og
plansilo. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet. Man har
samdrift med Rodstrupvej 11,
vurderet til 750.000 og er på 15
ha., samt GI. Tårupvej 2, vurde
ret til 960.000 og er på 25 ha.
På disse 2 gårde er der udeluk
kende planteproduktion.
GI. Tårupvej 2.
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BE, tlf. 98-353596.
STEEN SØNDERGÅRD CHRISTEN
SEN, gårdejer, født d. 17.-4.1964, søn af Ella og Lars Chri
stensen, bor sammen med Dorthe
Algarat, sygehjælper, født d. 25.4.-1958, datter af Tove og Sv.
Madsen. D.A. har børnene: Maja,
født d. 16.-3.-1982 og Ronni,
født d. 13.-6.-1985.
S.S.C. overtog gården d. 30.-12.1986 fra sine forældre Ella og Lars Christensen, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 31,8 ha., heraf 7,7 ha. eng. Der er forpagtet 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1960, ungdyrstald fra 1986, svinestald fra 1964, lade, maskinhus, foderhus,
gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer,
100 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion
på ca. 800 stk. årligt og der er 1 ammeko og 3 ungdyr af racen SDM. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet.
RODSTRUPVEJ 16, "NØRGÅRD",
RODSTRUP, 9240 NIBE, tlf. 98351717.
KAREN og JAKOB GREGERS
OVESEN, gårdejere. K.O. er født
d. 25.-8.-1936, datter af Ellen
og Jens Andersen, gift d. 12.-4.1958 med Jakob Gregers Ovesen,
gårdejer, født d. 9.-2.- 1938, søn
af Anna og Ove Ovesen. Parret
har børnene: Ellen Margrethe,
født d. 27.-8.-1958 og Anne Ma
rie, født d. 13.-12.-1969.
Parret overtog gården d. 1.-10.-1960 fra K.O. forældre Ellen og Jens Andersen, nu
værende ejere er 3. generation på gården, som også tidligere var i slægtens eje.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 34 ha., heraf 1 ha. dam. Der er forpagtet 8 ha. Stue
huset er opført i 1899 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald og
lade fra 1989, foderhus, maskinhus og gylletank. Gården drives med en slagtesvinepro
duktion på ca. 800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og
korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Parret ejer også Sithjemsvej
1, Byrum på Læsø, den er forpagtet ud, men bruges som jagtgård om sommeren.

RODSTRUPVEJ 22, "RODSTRUP
SØNDERGÅRD", RODSTRUP,
9240 NIBE, tlf. 98-351703.
KRESTEN SØNDERGÅRD, gård
ejer, født d. 14.-9.-1952, søn af
Esther Marie og Søren Sønder
gård, gift d. 18.-7.-1981 med Åse
Nielsen, medhjælpende hustru,
født d. 7.-1.-1955, datter af
Ruth og Reinholt Nielsen. Parret
har børnene: Tine, født d.
25.-5.-1979, Pia, født d. 24.-4.-1981
og Søren, født d. 16.-10.-1984.
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K.S. har taget grønt bevis og driver maskinstation med udkørsel af ammoniak, finsnitning og rundballepresning. Han overtog gården d. 1.-1.-1990 fra sin far Søren
Søndergård, gården har været i slægtens eje sinde 1632.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 80,3 ha., heraf 5 ha. skov og 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1852 og restaureret fra 1967-73. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1983, ensilagebeholder fra 1990, maskinhus fra 1975, lade, foderhus,
gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer,
170 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ær
ter og vårbyg. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri
samt halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til lidt
af markarbejet. Man har samdrift med Klæstrupvej 14.
SAVH03VE3 1, SKØRBÆK, 9240
NIBE, tlf. 98-669059.
HANS VILHELM RØNFELDT,
landmand, født d. 9.-8.-1918, søn
af Maren og Kristian Rønfeldt.
H.V.R. har været på Vejlby Land
brugsskole. Han overtog gården i
1950 fra sine forældre Maren og
Kristian Rønfeldt, nuværende
ejer er 3. generation på gården,
som har været i slægtens eje
siden 1877.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 20
ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1918 og restaureret i 1935. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald fra 1960 samt lade fra 1966. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af ærter og korn. Der er 2 traktorer og kornsilo med tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

SAVH03VE3 2, SKØRBÆK, 9240 NIBE, tlf. 98-669027.
NIELS 30RGEN NIELSEN, gårdejer omtales under Ejdrupvej 12.
N.3.N. overtog gården d. 1.-4.-1988 fra Ove Møller.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 41 ha., heraf 4,4 ha. fredet areal med en oldtidsbo
plads, som er udgravet i 1937, den er dog groet til igen.
Bygningerne består af lade, maskinhus og foderhus. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af raps og ærter. Man har samdrift med Ejdrupvej 12.

SAVH03VE3 6, "VESTERH03GÅRD", E3DRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-669265.
SØREN NIMAND, landmand, født d. 8.-7.-1946, søn af Dagny og Børge Nimand. S.N.
ha børnene: Mette, født d. 11.-3.-1970 og Gitte, født d. 30.-5.-1972.
S.N. overtog gården d. 1.-7.-1979 fra 3ens Peter Nielsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 33 ha.
Stuehuset er opført i 1970. Avlsbyningerne består af svinestald fra 1960, lade, fo
derhus og maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 12 årssøer, der produ
ceres ca. 240 slagtesvin årligt, og der er minkfarm med en bestand på 1.600 stk.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, frø og korn. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 halmsnitter, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Man anven
der ingen fremmed arbejdskraft.
SIMESTEDGÅRDVE3 2, "GRØNBÆKGÅRD", BARMER, 9240 NIBE, tlf. 98-355047.
HENNING SKRIVER, proprietær, født d. 20.-3.-1948, søn af Rosa og Niels Skriver.
H.S. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han er næstformand i Barmer Lokalfore
ning og lægdommer ved Nibe Ret. Han overtog gården d. 31.-12.-1977 fra sin far
Niels Skriver, gården har været i slægtens eje i omkr. 400 år.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 85 ha., heraf tilkøbt 55 ha. Der er forpagtet 20 ha.
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reret flere gange senest i 1985.
Laden er ombygget til maskinhus
og plantørreri. Der er 4 trakto
rer, 1 mejetærsker samt plansilo
med varm og kold lufts tørreri.
På gården er ansat 1 foderme
ster, og man har samdrift med
"Råbækgård", Simestedgårdvej
15.

SIMESTEDGÅRDVEJ 15, "RÅBÆK
GÅRD", BARMER, 9240 NIBE,
tlf. 98-355047.
HENNING SKRIVER, proprietær
omtales under Simestedgårdvej
2.
H.S. overtog gården d. 1.-4.-1984
fra Anders Præsius.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal
82 ha., heraf tilkøbt 50 ha., der
er frasolgt 5 ha., og der er 5 ha.
skov.
Bygningerne består af kvægstald
restaureret i 1984, ny ungdyrstald og køresilo fra 1989, ny kornsilo fra 1990, foderhus,
gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 100 årskøer,
200 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Dyrerne er en kåret avlsbesætning med
fuld treledet stamtavle, der udstilles på dyrskuer, og der sælges til avl og eksport.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker samt alle nødvendige maskiner til begge ejendom
me. På gården er ansat 1 fodermester, og man har samdrift med Simestedgårdvej 2.
SKALLEDAMSGÅRDVEJ 2, "SKAL
LEDAMSGÅRD", SIMESTED, 9240
NIBE.
ALBERT FRISTRUP ANDERSEN,
gårdejer, født d. 6.-6.-1954, søn
af Marie og Åge Andersen, gift
d. 21.-5.-1983 med Grete Chri
stensen, kontorassistent, født d.
5.-6.-1954, datter af Edel og Jo
hannes Christensen. Parret har
børnene: Stine, født d. 10.-7.1984, Niels, født d. 17.-3.-1987
og Søren, født d. 26.-6.-1989.
A.F.A. har taget grønt bevis. Han overtog gården d. 10.-10.-1977 fra sin mor Marie
Andersen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som dog har været længere i
slægtens eje, men hovedgården blev delt i farfaderens tid.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 50,5 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er fra 1898 og restaureret flere gange senest i 1989. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1940, svinestald fra 1956 ombygget til kvæg i 1978, lade fra 1898,
foderhus fra 1984 og gylletank. Gåden drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og
60 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 trakto
rer, plansilo og korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKOVVEJ 4B, HEDEGÅRDE, 9240 NIBE, tlf. 98-666408.
NIELS D. THØGERSEN, gartner, født d. 4.-6.-1957, søn af Stinne og Thorvald Thøgersen, gift d. 5.-6.-1982 med Mona Lise T. Henriksen, socialpædagog, født d. 18.-
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11.-1955, datter af Rigmor og Karlo Henriksen. Parret har børnene: Jimi, født d.
1.-8.-1979, Mia, født d. 15.-9.-1984 og Tim, født d. 11.-8.-1987.
M.L.H. er medlem af Skolebestyrelsen. N.D.T. er uddannet planteskolegartner og har
taget grønt bevis. Han overtog gården d. 1.-4.-1983 fra sin far Thorvald Thøgersen.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 9,5 ha., heraf 0,9 ha. eng. Der er bort forpagtet 7,5 ha.
På ejendommen er 2 stuehuse, det ene er opført i 1983, og det gamle anvendes som
aftægtsbolig. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade, kvægstalden benyttes ikke
mere.
SNORUPGÅRDSVEJ 52, "SNORUPGÅRD", SNORUP, 9240 NIBE, tlf. 98-357174.
ANDER THOMSEN ANDERSEN, gårdejer, født d. 16.-10.-1939, søn af Elvine (Thom
sen) og Henry Førby Andersen, gift d. 23.-5.-1966 med Sonja Svane Andersen, fabriks
arbejder, født d. 19.-5.-1948, datter af Egon og Lilly Andersen. Parret har børnene:
Vibeke, født d. 12.-2.-1966 og Lars, født d. 18.-1.-1980.
A.T.A. har været på Malling Landbrugsskole, han er kasserer i Husmandsforeningen og
i repræsentantskabet for Wenbo Slagterierne. Han overtog gården d. 20.-3.-1973 fra
Viggo Nielsen. Gården var oprindeligt hovedgård under Lundbæk, den blev udstykket i
1935.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 16 ha., heraf 5 ha. eng. Der er forpagtet 5. ha.
Stuehuset er opført omkr. 1600 og løbende restaureret dog senest i 1979. Avlsbygnin
gerne brændte i 1954, de er genopført med kvæg- og svinestald fra 1957, lader fra
1957 og 1979 samt maskinhus. Besætningen er på 40 ungdyr og 40 slagtekalve af racen
SDM, desuden er der 16 årssøer, og der produceres ca. 300 slagtesvin årligt, der er 12
ungdyr af racen Hereford samt krydsningerne, 10 moderfår og 1 vædder. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 2 traktorer, plansilo og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, og man har samdrift
med Lille Volstrupvej i Alborg Kommune. A.T.A. ejer desuden en udlejningsejendom på
Grønnegade 18-20 i Nibe.
SNORUPGÅRDSVEJ 53, "BAKKE
GÅRDEN", SNORUP, 9240 NIBE,
tlf. 98-357031.
INGA og BØRGE HANSEN, dam
brugere. B.H. er født d. 30.-6.1937, søn af Stinne og Lars Han
sen, gift d. 6.-1.-1960 med Inga
Pallesen, medhjælpende hustru,
født d. 4.-8.-1938, datter af Sig
rid og Niels Pallesen. Parret har
børnene: Preben, født d. 28.-6.1960, Birgitte, født d. 12.-3.1965 og Lars Palle, født d. 8.-6.-1972.
I.H. arbejder deltids på plejehjemmet. B.H. har været på landbrugsskole og været
medlem i Nibe Byråd. Han overtog gården d. 1.-6.-1968 fra sine svigerforældre Sigrid
og Niels Pallesen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er frasolgt 3 ha., der
er 5,5 ha. eng og skov. Der er udlejet ca. 20 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og et nyt i 1972. Avlsbygningerne består af kvæg- og svi
nestald fra 1926, svinestalden er restaureret fra 1985-90, lade, maskinhus og foderhus.
Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, og der sælges ca. 1.000 smågrise
årligt. Endvidere drives der dambrug med en produktion på ca. 50 tons ørreder årligt.
Der er 2 traktorer samt tårnsilo med varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1
fast medhjælper.

SNORUPVEJ 6, "SNORUPHØJ", SNORUP, 9240 NIBE, tlf. 98-357092.
HENNING LARSEN, gårdejer, født d. 19.-6.-1936, søn af Olga og Peter Larsen, gift d.
18.-4.-1960 med Agda Lisbeth Søndergård, medhjælpende hustru og deltidsansat på
plejehjemmet, født 16.-9.-1942, datter af Signe og Henry Søndergård. Parret har
børnene: Gunner, født d. 23.-9.-1960, Bente, født d. 1.-10.-1962, 3an, født d.
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29.-8.-1964 og Zita, født d. 28.11.-1977.
Henning Larsen overtog gården
d. 3.-11.-1960 fra Jens E. Haase.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 13
ha. Der er lejet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og re
staureret i 1972. Avlsbygningerne
består af kvæstald fra 1984, la
de, maskinhus og foderhus. Går
den drives med en kvægprodukti
on på 22 årskøer, 25 ungdyr og
15 slagtekalve af racen SDM.
Der er 2 traktorer og kornsilo med tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

SNORUPVEJ 8, SNORUP, 9240 NIBE, tlf. 98-357078.
AGNER CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 1.-1.-1932, søn af Agnethe og Harald
Schmidt Jensen.
A.C. overtog gården d. 1.-10.-1979 fra sin mor Agnethe Schmidt Jensen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 23 ha. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1936, svinestald fra 1960, lade og maskinhus. Gården drives med en kvægproduk
tion på 25 årskøer, 20 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo med tørreri. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.

SPIDSBYVEJ 2, "LÆRKELY",
9240 NIBE.
KRISTEN LIBAK, landmand om
tales under Halkærvej 25.
Ejendomsskyld 950.000. Areal
15,2 ha.
Man har samdrift med Halkærvej
25.

SPRINGBAKGÅRDSVEJ 12,
"SPRINGBAKGÄRD", BAR
MER, 9240 NIBE, tlf.
98-355248.
MOGENS OVE MADSEN,
lektor, født d. 16.-11.-1954,
søn af Gudrun og Otto
Madsen, gift d. 23.-8.-1986
med Ellen Salomonsen, stu
derende, født d. 2.-7.-1956,
datter af Else Sofie og
Agner Harry Salomonsen.
M.O.M. overtog gården d.

1.-7.-1990 fra Martin Fisker.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 17 ha., heraf 2 ha. skov og holm.
Stuehuset er opført i 1777 og 1897 samt restaureret i 1966 og herefter løbende. Avls
bygningerne består af kvæg- og svinestald af ældre dato, løsdriftstald fra sidst i
60'erne og lade fra 1827. Gården drives som fritidslandbrug. Der er 2 traktorer, og
man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
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ST. AJSTRUPVEJ 26, "RINDERUPGAARD", ST. AJSTRUP,
9240 NIBE, tlf. 98-355193.
HENNING LARSEN, gårdejer,
født d. 20.-4.-1937, søn af Mag
dalene og Karl Larsen, gift d.
1.-12.-1962 med Gudrun Haugård,
født d. 5.-3.-1941, datter af
Dagmar og Niels Haugård. Parret
har børnene: Lene, født d. 17.11.-1963, Niels, født d. 10.-4.1966 og Karin, født 31.-5.-1967.
H.L. overtog gården d. 11.-6.1972 fra Poul Winther.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 26 ha., heraf 5 ha. skov og 5 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret omkr. 1965. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1965, svinestald og lade fra 1800 samt foderhus. Gården drives med en
ammekobesætning på 20 ammekøer, 18 ungdyr og 10 slagtekalve af racerne Jersey og
DRK, desuden er der 2 årssøer, der produceres 20 slagtesvin årligt, og der er 10
moderfår. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.

ST. AJSTRUPVEJ 31, "ØSTER
GÅRD", ST. AJSTRUP, 9240 NI
BE, tlf. 98-355105.
JENS KJÆR STAUN, gårdejer,
født d. 14.-11.-1929, søn af Lau
ra og Annæus Staun.
J.K.S. har været på landbrugs
skole, han overtog gården i 1964
fra sin far Annæus Staun.
Ejendomsskyld 780.000. Areal
34,7 ha., heraf 3 ha. skov og 2
ha. fredet hede.
Stuehuset er opført i 1908 og
restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde fra 1908 og 1959,
lade fra 1908, maskinhus fra 1952, foderhus og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 14 årskøer, 31 ungdyr og 20 slagte kalve af racen SDM, desuden er der
10 slagtesvin og 2 heste. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker samt kornsilo med varm
og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.

ST. AJSTRUPVEJ 61, "SØNDERSTEDGÄRD", ST. AJSTRUP,
9240 NIBE, tlf. 98-355123.
VILLY SONDRUP ANDERSEN,
gårdejer, født d. 7.-8.-1928, søn
af Sørine og Peter Andersen, gift
d. 4.-2.-1961 med Kirstine Staun
Bang, medhjælpende hustru, født
d. 20.-6.-1941, datter af Karen
og Thomas Bang. Parret har bør
nene: Jan, født d. 17.-7.-1961 og
Lene, født d. 11.-10.-1973.
V.S.A. overtog gården d. 7.-3.-1961 fra sin mor Sørine Andersen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægs- og
svinestalde fra 1963 og 1975, lade fra 1960, foderhus og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 24 årskøer, 45 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM. Der er 1
traktor, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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ST. AJSTRUPVEJ 64, LUNDBY,
9240 NIBE, tlf. 98-686269.
SV. AA. THOMSEN, gårdejer,
født d. 17.-9.-1945, søn af Anna
Margrethe og Karl Emil Thom
sen, gift d. 9.-3.-1968 med Gerda
Margrethe Nielsen, køkkenassistent
elev, født d. 18.-1.-1949, datter
af Gudrun Kristine og Erhardt
Børge Nielsen. Parret har børne
ne: Henrik, født d. 13.-7.-1968
og Annette, født d. 29.-11.-1973.
S.AA.T. har været på Haslev
Landbrugsskole og har taget grønt bevis. Han overtog gården d. 1.-5.-1979 fra Karl
Ejner Ravn.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., der er 1,5 ha. vildt
reservat.
Stuehuset er opført i 1957 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1957 restaureret i 1979, ny svinestald fra 1979, kvægstald fra 1957, lade, foder
hus, gylletank og maskinhus fra 1982. Gården drives med en svineproduktion på 80 års
søer, der sælges ca. 1.600 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter og rug. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo, kold lufts tørreri og
halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
ST. AJSTRUPVEJ 70, "LUNDBY
ØSTERGAARD", LUNDBY, 9240
NIBE, tlf. 98-686060.
KARL HANSEN, gårdejer, født
d. 19.-7.-1927, søn af Gertrud
Marie og Anders Hansen, gift d.
28.-7.-1956 med Eli Margrethe
Dalum, medhjælpende hustru,
født d. 1.-8.-1931, datter af Kir
stine Marie og Peder Dalum. Par
ret har børnene: Anders, født d.
31.-10.-1960 samt tvillingerne
Kirsten og Gerda, født d. 26.-2.-1966. Begge ægtefæller er uddannet lærere og har
begge været i Menighedsrådet. I dag er E.M.H. direktør, og K.H. er formand i firmaet
Ka-Mar Farm A/S. Gården blev overtaget d. 1.-8.-1964 fra Søren Andersen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 5,5 ha. eng.
Stuehuset er nybygget i 1971. Avlsbygningerne består af hestestald fra 1981, fjerkræ
stalde fra 1967, 1969 og 1974, maskinhus fra 1978, gylletank og 4 gastætte siloer. Går
den drives med en konsumæggeproduktion på 700 tons årligt, desuden er der opdræt af
ca. 50.000 kyllinger årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er græs. Der er 2 trak
torer og 1 gummiged. På gården er ansat 2 faste medhjælpere.
STAUNHEDEVEJ 2, "STAUNHEDEGÅRD", FARSTRUP, 9240 NI
BE, tlf. 98-686191.
JENS SIMENSEN, gårdejer, født
d. 9.-2.-1943, søn af Karen og
Kresten Simensen, gift d. 19.-4.1969 med Lilly Rasmussen, med
hjælpende hustru, født d. 24.-2.1945, datter af Anna og Niels
Rasmussen. Parret har børnene:
Jette, født d. 16.-2.-1970, Klaus,
født d. 16.-6.-1971 og Mogens,
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født d. 11.-9.-1978.
J.S. er i bestyrelsen for Kvægavlsforeningen, han er formand for racen SDM og i
bestyrelsen for Hovedforeningen af SDM i Danmark. Han overtog gården d. 1.-4.-1969
fra sine svigerforældre Anna og Niels Rasmussen, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som blev opdyrket fra hede af den 1. generation.
Areal 48 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 2 ha. skov og 7 ha. strandeng. Der er for
pagtet 14 ha.
Stuehuset er genopført efter en brand i 1942, det er restaureret i 1977. Avlsbygnin
gerne blev genopført med kvæg- og svinestald i 1942 efter en brand, der er ny kvæg
stald fra 1973 tilbygget i 1990, lade fra 1990, foderhus, gylletank, maskinhus og 2
indendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer og 70 ung
dyr af racen SDM. Dyrerne er en avlsbesætning, der bliver kåret af Landstilsynet, og
der er opnået mange præmier på dyrskuer. P.T. har 15 køer i kontrakt til Kvægavlsfor
eningen. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, plansilo, kold
lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er
ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

STAUNVEJ 1, "BARMERGÅRD",
BARMER, 9240 NIBE, tlf. 98355483.
KAJ PEDERSEN, landbrugstekni
ker, født d. 7.-11.-1947, søn af
Inger og Viktor Emanuel Peder
sen, bor sammen med Ulla
Brandt, børnehavepædagog, født
d. 10.-9.-1948, datter af Kiss og
Harald Brandt. Parret har børne
ne: Louise, født d. 20.-3.-1974,
Rasmus, født d. 24.-4.-1984 og
Kathrine, født d. 28.-1.-1987.
K.P. har været lærer på Lundbæk Landbrugsskole, han har tager grønt bevis, er ud
dannet landbrugstekniker, og driver smede- og maskinforretning. Han overtog gården i
1979 fra Peder Lundgård.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 22 ha. Der er bortforpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1923. Avlsbygnignerne består af kvæg- og svinestalde fra 1900
og 1980 samt lade og maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af hvede, byg, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 grave
maskine, plansilo, varm og kold lufts tørreri og jordvarme anlæg fra 1989. Man an
vender ingen fremmed arbejdskraft.
STAUNVEJ 5, "SKOVSHOLM",
BARMER, 9240 NIBE, tlf. 98355066.
POUL CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 15.-3.-1924, søn af Marie
og Rasmus Christensen, gift d.
12.-8.-1950 med Gudrun Peder
sen, medhjælpende hustru, født
d. 13.-1.-1930, datter af Kristine
og Alfred Pedersen. Parret har
børnene: Kaj, født d. 2.-11.-1948,
Finn, født d. 1.-3.-1951, Birgit,
født d. 27.-5.-1953, Britta, født
d. 24.-11.-1961 og Poul Bent, født d. 7.-11.-1963.
P.C. er minkavler og har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1950
fra sin far Rasmus Christensen, som købte den i 1921. Han startede med en stambe
sætning og solgte avlsdyr, hvoraf mange var højt præmierede, bl.a. Kolding Holm og
Horsens Holm.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 23,9 ha., heraf tilkøbt 9,4 ha. Jorden er bortforpagtet.
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Stuehuset er opført i 1906 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne er indrettet til
pelseri og lager. Gården drives som minfarm med en bestand på 2.500 tæver, den blev
startet i 1966 med 20 tæver. Man sælger hovedsageligt til avl. Der er 1 savsmuldsfyr
på gården, og ansat er 1 fast medhjælper. Sønnen Poul Bent, som har anparter i min
ken, hjælper til på ejendommen.

STAUNVEJ 23, "BAKKEGAARDEN", 9240 NIBE, tlf. 98-355038.
CHRISTOFFER CHRISTOFFERSEN,
gårdejer, født d. 24.-2.-1929, søn
af Mette og Martin Christoffer
sen, gift d. 11.-3.-1961 med San
ne Jensen, født d. 16.-10.-1931,
datter af Marie og Christian Jen
sen. Parret har børnene: Karsten,
født d. 22.-5.-1955, Martin, født
d. 30.-5.-1962 og Eva, født d.
13.-2.-1967.
C.C. har været i bestyrelsen for mejeriet. Han overtog gården d. 1.-1.-1956 fra sin
far Martin Christoffersen, gården har været i slægtens eje siden 1842.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 42 ha., heraf 6 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er genopbygget i 1947. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald,
lade, maskinhus og gastæt silo. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri.
STAUNVEJ 39, "NIELS'MINDE",
STAUN, 9240 NIBE, tlf. 98-355140.
FRODE FRISTRUP SEVERINSEN,
gårdejer, født d. 25.-5.-1945, søn
af Hartvig og Maren Severinsen,
gift d. 6.-4.-1968 med Aase Jen
sen, pædagogmedhjælper, født d.
9.-2.-1949, datter af Anne Marie
og Hary Dreyer Jensen. Parret
har børnene: Mariann, født d.
14.-8.-1968 og Lilian, født d. 7.6.-1972.
F.F.S. er buschauffør og har væ
ret på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 21.-3.-1973 fra sin far Hartvig
Severinsen, som købte den i 1946.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 44,5 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 14 ha. eng samt
andel i øern Vår Holm.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret flere gange senest i 1977. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1934 om- og tilbygget i 1975, svinestald fra 1919, lade fra
1934, maskinhus fra 1950 og foderhus. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af hvede, byg, raps og græs. Der er 2 traktorer, 2 tårnsiloer samt
varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

STAUNVEJ 40, "STAUNBOGAARD",
STAUN, 9240 NIBE, tlf. 98355156.
NIELS SIDELMANN CHRISTEN
SEN, gårdejer, født d. 30.-1.1950, søn af Gerda og Ernst
Christensen.
N.S.C. har taget grønt bevis.
Han overtog gården d. 1.-1.-1982
fra sin far Ernst S.Christensen,
nuværende ejer er 3. generation
på gården, som kom i familiens
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eje i 1928.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 2 ha. skov og 5 ha.
eng. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald fra 1930, ungdyrstald fra 1972, lade fra 1979, maskinhus, foderhus
og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 80 ungdyr og 20
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
På gården er ansat 1 fast medhjælper og 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet.
STAUNVEJ 42, STAUN, 9240 NI
BE, tlf. 98-355090.
TOVE HEDEGAARD, hjemmehjæl
per, født d. 17.-9.-1936, datter
af Kirstine og Christian Madsen,
bor sammen med Hans Erik Pe
dersen, født d. 11.-5.-1930, søn
af Kathrine og Peter Pedersen.
Parret har børnene: Britta, født
d. 13.-1.-1957 og Conni, født d.
26.-3.-1966.
T.H. overtog gården i 1965 fra
Marie og Ejner Fredberg.
Ejendomsskyld 430.000. Areal 15 ha., heraf 3 ha. skov. Der er udlejet 12.
Stuehuset er opført i 1898 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald fra 1936.

STAUNVEJ 45, STAUN, 9240 NIBE, tlf. 98-355238.
BENT LAURITS DAMBORG, gårdejer, født d. 6.-2.-1950, søn af Karen og Niels Si
monsen, gift d. 20.-5.-1972 med Eva Møller, syghjælper, født d. 17.-1.-1951, datter af
Alfhild og Herman Møller. Parret har børnene: Dorthe, født d. 16.-11.-1971 og Jens,
født d. 2.-6.-1976.
B.L.D. har været på landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-10.-1987 fra Jens Møl
ler Skyth, hvis slægt har været på gården i over 250 år.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 37,3 ha., heraf 7 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1938, lade fra 1914, maskinhus og foderhus. Gården drives med en kvægproduktion
på 40 årskøer og 30 ungdyr af racerne Jersey og SDM. Der er 3 traktorer, og der an
vendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
STAUNVEJ 61. "JENSMINDE", STAUN, 9240 NIBE, tlf. 98-355095.
AGNER SONDRUP, gårdejer, født d. 30.-10.-1937, søn af Mine og Marinus Sondrup,
gift d. 15.-12.-1960 med Margit Smærup Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 15.9.-1941, datter af Dorthea og Hans Sørensen. Parret har børnene: Anette, født d.
30.-7.-1962 og Kjeld, født d. 29.-8.-1965.
M.S.S. er medlem af Menighedsrådet. A.S. er brandmand og i repræsentantskabet for
Mejeriselskabet M.D. Han overtog gården i 1965 fra sin svigerfar Hans Sørensen,
nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 28 ha. Der er forpagtet 75 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og foderhus fra 1979, ungdyrstald fra 1975, lade, maskinhus fra 1973, gylletank
og 2 indendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 110 årskøer, 220
ungdyr og 124 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
rug. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 rendegraver, tårnsilo
samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 3 faste medhjælpere.
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FARSTRUP, 9240 NIBE, tlf.
98-686182.
FINN O.C. JENSEN og ERIK
HOLBECH. F.O.C.J. er direktør,
født d. 22.-11.-1942, søn af Alva
og Verner Jensen, gift d. 8.-6.-1968
med Jette Andersen, hospitalsla
borant, født d. 12.-12.-1944, dat
ter af Lenoda og Leif Andersen.
Parret har børnene: Mette, født
d. 25.-3.-1969, Lone, født d. 30.11.-1970 og Anne, født d. 6.-8.1974.
E.H. er rådgivende ingeniør, født d. 22.-8.-1941, søn af Martha Louise og Karl I.
Jensen, gift d. 16.-7.-1967 med Birthe Holbech, bogholder, født d. 23.-5.-1945, datter
af Metha og Ove Holbech. Parret har børnene: Henrik, født d. 9.-7.-1969, Søren, født
d. 10.-10.-1971 og Birgitte, født d. 29.-4.-1977.
E.H. er vurderingsmand for K.A.B., begge ejere driver landbrug. De overtog gården i
1973 fra Hans Bak. Gården kan dateres 1.000 år tilbage, og den har kampestenslade
fra 1896. Indtil 1945 var den slægtsgård for Just Jensen og Jens Justesen, sidste slægt
var Buus.
Ejendomsskyld 4.180.000. Areal 105 ha., der er frasolgt 8 ha., der er 20 ha. eng og 10
ha. skov. Der er udlejet 73 ha.
Stuehuset er restaureret i 1973. Avlsbygningerne er ombygget til hestestalde, laden er
ombygget til ridehal, desuden er der maskinhus og gylletank. Besætningen er på 5
private heste samt 30 i udlejningsstald. Planteproduktionens salgsafgrøder er juletræ
er, pyntegran og korn. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg.

STAUNVEJ 72, "NØRREGÅRD", FARSTRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-686455.
NIELS EG LOMBORG og ANDERS AMAGER. N.E.L. er direktør, født d. 23.-5.-1948,
søn af Else og Bent Lomborg, gift d. 7.-7.-1971 med Anne Dorthe Mortensen, social
rådgiver, født d. 16.-11.-1947, datter af Ruth og Poul Mortensen. Parret har børnene:
Rasmus, født d. 29.-7.-1967, Andreas, født d. 9.-9.-1977, Kathrine, født d. 16.-1.-1979
og Mathias, født d. 15.-7.-1988. A.A. omtales under Vår Skovvej 6.
De to ejere overtog gården i september 1984 fra Bjarne Larsen, der drives engrosvirk
somhed med juletræer og skovplanter.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 15,5 ha., der er 1 ha. skov, 4 ha.
hede og 4,5 ha. eng. Der er forpagtet 97 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1860 og løbende restaureret senest i 1989. Avlsbygningernes
kvæg- og svinestalde er ombygget til fårestalde i 1988, desuden er der maskinhus.
Besætningen er på 235 får og 65 beder, desuden er der 5 ammekøer og 7 ungdyr af
racen Skotsk Højland. Der er 12 traktorer, 1 kran, 1 buldozer, 1 kompressor, 1 gummi
ged og 2 markvandingsanlæg. På gården er ansat 8 faste medhjælpere og det dobbelte
i højsæsonen.
TRÆLBORGVADVEJ 28, EJDRUP,
9240 NIBE, tlf. 98-669124.
NIELS KOLKÆR LARSEN, gård
ejer, født d. 5.-4.-1954, søn af
Louise og Peter Larsen, gift d.
5.-7.-1980 med Elisabeth Skovhus,
lærer, født d. 18.-3.-1955, datter
af Karen og Arne Skovhus. Par
ret har børnene: Thomas, født d.
7.-7.-1981 og Kirsten, født d.
25.-2.-1984.
N.K.L. har taget grønt bevis.
Han overtog gården i maj 1983
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fra Karl Nørgård Larsen, E.S. er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 14,9 ha., heraf 3 ha. eng.
Det gamle stuehuset er opført i 1800-tallet, og der er bygget nyt i 1960. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1961, ældre lade, foderhus og udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 24 ungdyr og 12 slagtekalve af racen
SDM. Der er 2 traktorer og plansilo, staldvarme bruges til opvarmning af stuehuset,
og maskinstation bruges til en del ar markarbejdet.

TÅRUPVEJ 1, "NY DALSGÅRD", VOKSLEV, 9240 NIBE, tlf. 98-351997.
KURT NIELSEN, gård- og maskinstationsejer, født d. 17.-7.-1959, søn af Inger Marie
og Christian A. Nielsen, bor sammen med Lone Nerup Hansen, zoneterapeut, født d.
19.-9.-1948, datter af Lillian Irmgard Engleby og Marius Nerup Hansen.
K.N. er fabrikant. Han overtog gården d. 1.-12.-1985 fra sin far Christian A. Nielsen,
nuværende ejer er 5. generation.
Areal 27 ha., heraf 1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1856 og restaureret en smule. Kvægstalden er ombygget til
garage og gildesal, svinestalden er ombygget til løsdriftstald og fyrrum, desuden er
der maskinhus. Besætningen er på 4 ammekøer, 1 ungdyr og 2 slagtekalve af blandet
race, der er 10 får og 4 Mohair geder. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede,
rug, raps, byg og havre. Der er 2 traktorer og diverse maskiner til maskinstationsdrift
samt halmfyr.
TÅRUPVEJ 3, TÅRUP, 9240 NI
BE, tlf. 98-351785.
VILLY CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 6.-7.-1935, søn af Dor
thea og Johannes Christensen,
gift d. 16.-2.-1962 med Petra
Pedersen, medhjælpende hustru,
født d. 25.-3.-1938, datter af
Karen og Michael Pedersen. Par
ret har børnene: Conny, født d.
8.-7.-1961, Find, født d. 19.-1.1964, Pia, født d. 19.-7.-1970 og
Kim, født d. 8.-7.-1973.

V.C. overtog gården d. 15.-4.-1963 fra Peter Winther.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er lejet 4 ha.
Det gamle stuehus er opført omkr. 1800, og der er bygget nyt i 1975. Avlsbygningerne
består af kvæg- og svinestald restaureret i 1962, lade fra 1800, foderhus og maskin
hus. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 15 årskøer, 25 ung
dyr og 10 slagtekalve af blandet race, svineproduktionen er på 16 årssøer, der produ
ceres ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinsta
tion bruges til lidt af markarbejdet.
TÅRUPVEJ 4, TÅRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-353780.
BJARNE JENSEN, driftleder, født d. 3.-2.-1959, søn af Nancy og Johannes Jensen,
gift d. 2.-8.-1980 med Anna-Marie Buus Jensen, økonomaassistent, født d. 29.-1.-1956,
datter af Esther og Jens Peter Jensen. Parret har børnene: Mikkel, født d. 22.-1.-1982
og Mia, født d. 30.-9.-1986.
B.J. er uddannet driftleder fra Nordjyllands Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-8.-1990 fra Svend Erik Jensen, gården blev bygget af svigerforældrene i 1954.
Ejendomsskyld 725.000. Areal 20,1 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvæg- og svinestald ombygget til slagtesvinestald, lade
og maskinhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 600 stk. årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 1 traktor og kold lufts tørreri.
Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
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TÅRUPVEJ 5, "HØJAGERGÅRD",
TÅRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-351494.
PALLE BRUUS, planteskoleejer,
født d. 14.-1.-1947, søn af Gre
the og Ole Bruus, gift d. 4.-12.1976 med Tove Wendt, medhjæl
pende hustru, født d. 6.-1.-1951,
datter af Asta og Svend Wendt
Nielsen. Parret har børnene: Ole,
født d. 28.-10.-1977 og Karsten,
født d. 30.-9.-1983.
P.B. er planteskoleuddannet og
er i bestyrelsen for Danplanex.
Han overtog gården i 1975 fra Christian Kjærsgård. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 56
ha., heraf tilkøbt 28 ha., der er 1 ha. eng. Der er bortforpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af lager og
kølerum samt maskinhus. Gården drives som planteskole med hæk, læplanter og grund
stammer samt hindbær og prydbuske til videre kultur, ca. halvdelen eksporteres. Der
er 5 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 planteoptager samt andre nødvendige maski
ner. På gården er ansat 12 faste medhjælpere og maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.
TÅRUPVEJ 8, "TÅRUP ØSTER
GÅRD", TÅRUP, 9240 NIBE, tlf.
98-351735.
ESBEN KVIST, gårdejer, født d.
22.-1.-1954, søn af Emma og
Peter Kvist, gift d. 18.-12.-1982
med Rosa Hummelshøj Nielsen,
medhjælpende hustru, født d.
19.-9.-1956, datter af Dagny og
Johannes Nielsen. Parret har bør
nene: Karina, født d. 25.-1.-1984,
Malene, født d. 8.-4.-1986 og
Louise, født d. 17.-10.-1987.
E.K. har tager grønt bevis. Han overtog gården d. 31.-12.-1976 fra sin far Peter
Kvist, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 3.370.000. Areal 100 ha., heraf tilkøbt 45 ha., der er 20 ha. eng. Der
er forpagtet 20. ha.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret senest i 1988. Avlsbygningerne be
står af kvægstald og lade fra 1978, maskinhus fra 1984, indendørs køresilo, foderhus
og gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 100 årskøer, 150 ungdyr og 50
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er
4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummiged, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og der
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fuld- og 1
halvtidsmedhjælper. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

VALSTEDGÅRDVEJ 1, " YTTERGÅRDEN", VALSTED, 9240 NIBE,
tlf. 98-355021.
ANDERS TOFT RASMUSSEN,
landmand, født d. 20.-5.-1942,
søn af Sørine og Niels Peter
Rasmussen, gift d. 16.-5.-1964
med Else Jørgensen, medhjælpen
de hustru, født d. 1l.-l1.-1941,
datter af Jenny og Vagner Jør
gensen. Parret har børnene: Mo
gens, født d. 9.-1 1.- 1964 og
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A.T.R. er tømrer. Han overtog gården d. 1.-10.-1972 fra sin far Niels Peter Rasmus
sen, nuværende ejer er 5. generation på gården, som kom i slægtens eje omkr. 1800.
Gården var ude af slægtens eje fra 1897 til 1933.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 30,1 ha., heraf tilkøbt 6,1 ha.
Stuehuset er opført i 1897 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald fra 1908, lade fra 1897, maskinhus fra 1983 og foderhus. Besætningen er på
10 ungdyr, som der handles med. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Man
anvender ingen fremmed arbejdskraft.

VALSTEDGÅRDVEJ 2, "KRYDSGÅRD", VALSTED, 9240 NIBE, tlf. 98-355442.
KIRSTEIN KRISTENSEN, gårdejer, født d. 23.-1.-1952, søn af Esther og Morten Kri
stensen, gift d. 4.-6.-1979 med Lene Ann Rasmussen, sygeplejerske, født d. 31.-5.1959, datter af Birthe og Ib Rasmussen. Parret har børnene: Michael, født d. 7.-11.1979, Henrik, født d. 10.-3.-1982 og Jacob, født d. 26.-9.-1988.
K.K. er specialarbejder. Han overtog gården d. 1.-6.-1986 fra sine forældre Esther og
Morten Kristensen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 21 ha. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1985. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald fra 1964,
lade og foderhus fra 1988 samt maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 6
årssøer, der sælges ca. 50 smågrise og 50 slagtesvin årligt, desuden er der 6 ungdyr af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, tårnsilo og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
VALSTEDGÅRDVEJ 5, "VALSTED NØRREGÅRD", VALSTED, 9240 NIBE, tlf. 98355068.
HANS JØRGEN STAUN CHRISTENSEN, landmand, født d. 30.-1.-1941, søn af Stinne
og Martin Christensen, gift d. 23.-2.-1980 med Ruth Pedersen, medhjælpende hustru,
født d. 21.-2.-1950, datter af Grethe og Thomas Pedersen. Parret har børnene: Gitte,
født d. 5.-8.-1973, Thomas, født d. 16.-8.-1975, Mie, født d. 11.-11.-1980 og Ida, født
d. 12.-2.-1986.
H.J.S.C. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1977 fra
sin far Martin Christensen, som købte den af sin faster.
Areal 37 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er frasolgt 2 ha., der er 1,5 ha. skov og 3 ha.
holme.
Stuehuset er opført i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1942, kvie- og
svinestald fra 1977, staklade fra 1980, lade fra 1900, gyllekælder og maskinhus.
Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 50 ungdyr og 30 slagtekalve af
blandet race, desuden er der 5 årssøer, der sælges ca. 20 smågrise og 50 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler. Der er 3 traktorer, kornsilo og
der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
VALSTEDGÅRDVEJ 14, "VALSTEDGAARD", VALSTED, 9240 NIBE.
JØRGEN WELLING, proprietær, født d. 23.-7.-1938, søn af Elna Mark og Jens Chri
stian Welling.
J.W. har været på Lundbæk Landbrugsskole og er medlem af Nibe Byråd. Han overtog
gården d. 1.-2.-1962 fra sine forældre Elna Mark og Jens Christian Welling.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 103 ha., heraf tilkøbt 40 ha., der er frasolgt 15 ha.,
der er 2-3 ha. strandeng. Der er forpagtet 28 ha.
Stuehuset er opført i 1810 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald fra 1856, lade fra 1910 og maskinhus fra 1977. Besætningen er på 20 ammekøer, 28 ungdyr og 10 slagtekalve af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrø
der er ærter, raps, rajgræs, rug, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo, tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. På gården er ansat 1 fast med
hjælper.
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VIDERUPGÅRDSVEJ 10, "KÆR
GÅRDEN", VIDERUPKÆ, 9240
NIBE, tlf. 98-686340.
VAGN VESTERGAARD, gårdejer,
født d. 31.-1.-1941, søn af Anne
og Martinus Vestergaard, gift d.
13.-4.-1968 med Sonja Margrethe
Christiansen, ekspeditrice, født
d. 15.-10.-1947, datter af Nanna
og Chresten Christiansen. Parret
har børnene: Jens, født d. 4.-8.1968, Leif, født d. 21.-6.-1971
og Lene, født d. 12.-2.-1975. V.V. overtog gården d. 2.-2.-1980 fra sin svigerfar
Chresten Christiansen, nuværende ejer er 3. generation. Ejendomsskyld 1.500.000.
Areal 53 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er 8 ha. eng. Der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1965, 1978 og 1984, lade og foderhus fra 1989 samt gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 62 årskøer, 130 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM,
der er 2 årssøer, og der sælges ca. 10 smågrise og 10 slagtesvin årligt, desuden er der
2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker
og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fast
medhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VIDERUPGÅRDSVEJ 15, "VIDERUPGÅRD", ST. AJSTRUP, 9240
NIBE, tlf. 98-35455.
JØRGEN KAJ NIELSEN, gård
ejer, født d. 15.-2.-1944, søn af
Johanne Marie og Kaj Kristian
Nielsen, gift d. 2.-12.-1967 med
Anne Marie French, husmor,
født d. 18.-12.-1945, datter af
Ellen Elisabeth og Robert Willi
am French. Parret har børnene:
Ib, født d. 3.-8.-1969, Tinna,

født 10.-2.-1971, Jan, født d.
20.-6.-1976 og Niels, født d. 9.7.-1981. J.K.N. har taget grønt
bevis. Han overtog gården d. 17.4.-1983 fra sin far Kristian Niel
sen.
Ejendomsskyld 6.150.000. Areal
105 ha., heraf tilkøbt 41,7 ha.,
der er 5 ha. skov og 1,7 ha. fre
det hede. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1988. Avls
bygningerne består af kvægstald,

lade og foderhus alle fra 1979,
ungdyrstald fra 1989, gastæt si
lo, indendørs køresilo og gylle
tank. Gården drives med en
kvægproduktion på 220 årskøer,
240 ungdyr og 140 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn og raps.
Der er 5 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg, 1 rendegraver og der
anvendes staldvarme til opvarm
ning af stuehuset. På gården er
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ansat 2 fodermestre og 2 faste medhjælpere. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet. Man har samdrift med Viderupgårdsvej 3, som er vurderet til 670.000, J.K.N.
ejer også Byvejen 30 i Kølby.
VIDERUPGÅRDSVEJ 19, "KROGSTEDGÅRD", ST. AJSTRUP,
9240 NIBE, tlf. 98-355103.
HILMER SONDRUP, gårdejer,
født d. 20.-12.-1940, søn af Mine
og Marinus Sondrup, gift d. 18.6.-1967 med Ellen Sondrup, syge
plejerske, født d. 18.-6.-1944,
datter af Marie og Anders Son
drup. Parret har børnene: Mette,
født d. 28.-3.-1968, Thomas, født
d. 15.-8.-1969, Jacob, født 16.2.-1976 og Anders, født 10.-7.-1977.
H.S. overtog gården d. 1.-8.-1965 fra sin far Marinus Sondrup.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 102 ha., heraf tilkøbt 49 ha., der er 5 ha. fredet hede,
8 ha. skov og 11 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1940 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1980, svinestalde fra 1925 og 1975, lade fra 1975, maskinhus, foderhus og garage.
Gården drives med en fedekalveproduktion på ca. 100 stk. af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede, rug og byg. Der er 4 traktorer, 1 me
jetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Man anvender ingen
fremmed arbejdskraft.

VIDERUPGÅRDSVEJ 21, "STØTTINGGAARD", ST. AJSTRUP,
9240 NIBE, tlf. 98-355102.
JENS CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 9.-12.-1911, søn af Elsine
og Peder Christensen, gift d. 3.10.-1943 med Inge Simonsen,
medhjælpende hustru, født d.
28.-8.-1918, datter af Anna og
Sigurd Simonsen. Parret har bør
nene: Peter, født d. 3.-8.-1944
og Arne, født d. 16.-8.-1949.
J.C. overtog gården i 1940 fra
sin far Peder Christensen, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 58 ha., heraf 20 ha. hede, 7 ha. eng og 6 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1897 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1898 restaureret i 1966, svinestald og lade fra 1898 samt maskinhus. Besæt
ningen er på 1 årsko og 13 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
hvede og byg. Der er 2 traktorer, og man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

V. SØVEJ 2, "SØGÅRD", SKØR
PING, 9240 NIBE, tlf. 98-669035.
PEDER PEDERSEN KJÆR, land
mand, født d. 24.-12.-1920, søn
af Margrethe og Jens Kjær, gift
d. 6.-4.-1954 med Ellen Rendbæk,
medhjælpende hustru, født d. 8.1.-1925, datter af Karen og Gunder Rendbæk. Parret har børne
ne: Karen Margrethe, født 26.-1.1955 og Jens, født d. 14.-11.-1956.
P.P.K. har været på landbrugs-
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Ejendomsskyld 880.000. Areal 19,3 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1922, svinestald, lade, og foderhus fra 1908 samt maskinhus. Besætningen er på 13
ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2
traktorer og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
V. SØVEJ 8, SKØRBÆK, 9240
NIBE, tlf. 98-669026.
EVALD PEDERSEN, gårdejer,
født d. 15.-6.-1932, søn af Karo
line og Anders Knudsen Peder
sen, gift d. 27.-12.-1955 med
Esther Hangstrup Nielsen, med
hjælpende hustru, født d. 15.-10.1934, datter af Laura og Niels
Nielsen. Parret har børnene: Ni
els, født d. 25.- 5.-1956 og Ka
rin, født d. 10.-3.- 1961.
E.P. overtog gården d. 15.-1.1956 fra Kresten Lund Thomsen, som var 3. generation på ejendommen. Da gården
blev bygget i 1864, blev Niels Thomsen indkaldt til sikringsstyrken, hans far lovede at
give ham gården, hvis han kom levende hjem, det gjorde han, men hesten faldt.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 28,1 ha., heraf tilkøbt 8,8 ha., der er frasolgt 3,3 ha.
Der er forpagtet 4 ha.
Det gamle stuehus fra 1864 står stadigt, men der blev bygget nyt i 1974. Avlsbygnin
gerne består af kvægstalde fra 1864 og 1965, lade fra 1965, maskin- og foderhus fra
1976, undendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 års
køer, 75 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 5 årssøer, og
der produceres ca. 125 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg.
På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbej
det.

VÅR SKOVVEJ 2, "VAAR OVERGAARD", FARSTRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-686050.
GUNNAR KORSBÆK, gårdejer, født d. 18.-11.-1925, søn af Lars Korsbæk, gift d.
24.-9.-1950 med Herdis Lynge, sygeplejerske, født d. 2.-2.-1927, datter af Laurits
Lynge. Parret har børnene: Niels Erik og Bente.
G.K. overtog gården d. 27.-6.-1950 fra Niels Knudsen. Ejendommen er hovedparcel fra
"Vaar Hovedgaard".
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1916, svinestalde fra 1965, 1972 og 1976, maskinhus fra 1955 og gastæt silo.
Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer.

VÅR SKOVVEJ 6, "WAAR", VÅR, 9240 NIBE, tlf. 98-686188.
ANDERS AMAGER, skov- og landskabsingeniør, født d. 13.-11.-1944, søn af Maja og
Anders Reinholdt Anker Amager, gift d. 11.-12.-1965 med Vivi Ulla-Britt Jønsson,
provstisekretær, født d. 1.-7.-1945, datter af Astrid og Johan Albin Jønsson. Parret
har børnene: David Bert, født d. 9.-2.-1967, Lykke, født d. 3.-8.-1972, Mikkel, født d.
9.-2.-1975 og Sofie, født d. 7.-4.-1984.
A.A. er uddannet skovtekniker, han sælger juletræer og pyntegrynt, og driver fåreavl.
Han overtog gården i 1978 fra Christian Lomborg. Gården er en fredet hovedgård.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 5 ha.
Stuehuset er opført i 1580 og løbende restaureret. A.A. driver også "Nørregård",
Staunvej 72 i kompagniskab med Niels Eg Lomborg.
VÅRVEJ 27, "BAKKEGÅRDEN", VÅR MARK, 9240 NIBE, tlf. 98-686461.
FRODE ANDERSEN, gårdejer, født d. 26.-8.-1953, søn af Kirsten og Anton Andersen,
gift d. 28.-4.-1980 med Janne Roelsgård Sørensen, medhjælpende hustru, født d.
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Agner Sørensen. Parret har børne
ne: Benjamin, født d. 11.-9.-1980,
Majbrit, født d. 10.-12.-1982 og
Joakim, født d. 10.-6.-1987.
Frode Andersen er slagteriarbej
der. Han overtog gården d. 20.5.-1983 fra Anker Sondrup.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
24 ha., heraf 3 ha. mose. Der er
forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og
løbende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af kvægstalde fra 1929 tilbygget i 1979 og ny fra 1989, svinestald fra
1929 restaureret i 1979 og senere tilbygget, foderhus og maskinhus. Gården drives
med en svineproduktion på 7 årssøer, der produceres ca. 140 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
tårnsilo, kold lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

VÅRVEJ 30, "NORDTOFT", VÅR
MARK, 9240 NIBE, tlf. 98-686375.
PETER ØLAND, landmand, født
d. 14.-5.-1948, søn af Anne Jo
hanne Søndergaard og Peder
Christian Øland Larsen, gift d.
1.-4.-1972 med Ellen Gregersen,
kontorassistent, født d. 15.-7.1952, datter af Vibeke Emilie og
Holger Gregersen. Parret har
børnene: Lars, født d. 26.-7.-1972,
Kent, født d. 9.-6.-1974 og Ann,
født d. 28.-3.-1989.
P.Ø. har taget grønt bevis. Han overtog gården i 1977 fra Arne Nielsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 37 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1922 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1970, lade fra 1982 og maskinhus. Gården drives som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 19 årskøer, 20 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM, svinepro
duktionen er på 20 årssøer, og der produceres ca. 200 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo med varm lufts
tørreri. Man har samdrift med Vårvej 41.
VÅRVEJ 32, VÅR MARK, 9240 NIBE, tlf. 98-686141.
BJARNE MØRUP, frugt og grønt kontrollør, født d. 12.-12.-1952, søn af Emma og Vig
go Mørup, gift d. 30.-8.-1986 med Anne Mette Jørgensen, socialrådgiver, født d. 18.6.-1950, datter af Helga og Børge Jørgensen. Parret har datteren Elisa, født i 1981,
desuden er familien plejefamilie.
B.M. overtog gården d. 1.-2.-1982 fra Regner Terp Andersen.
Ejendomsskyld 310.000. Areal 0,5 ha., jorden er frasolgt.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret fra 1982. Besætningen er på 2 heste og 2
ponyer.

VÅRVEJ 34, VÅR MARK, 9240 NIBE, tlf. 98-686164.
THOMAS THOMSEN, landmand, født d. 23.-12.-1924, søn af Rebekka og Christian
Thomsen, gift d. 18.-10.-1949 med Anne Margrethe Staun, husmor, født 12.-12.-1927,
datter af Laura og Annæus Staun. Parret har sønnen Kristian, født d. 18.-8.-1951.
T.T. overtog gården i 1949 fra Niels Nielsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 22,5 ha., der er en del eng.
Stuehuset er opført i 1923 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestalde fra 1923, som er tilbygget flere gange senest i 1977, lade, maskinhus og
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der produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbej
det, og man anvender delvis fremmed arbejdskraft.

VÅRVEJ 36, "VESTERLED", VÄR
MARK, 9240 NIBE, tlf. 98686265.
ARNE JENSEN, hønseriejer, født
d. 3.-2.-1932, søn af Rasmus Jen
sen, gift d. 24.-7.-1965 med El
len Bodil Jensen, medhjælpende
hustru, født d. 24.-7.-1945, dat
ter af Thorvald Jensen. Parret
har børnene: Helle, født d. 14.10.-1966, Bent, født d. 14.-11.1968, Keld, født d. 30.-3.-1974
og Erik, født d. 20.-6.-1977.
A.J. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1956 fra P. Christian
Pedersen. Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er forpagtet
9 ha. Stuehuset er opført i 1923 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af
hønsehuse, maskinhus og 2 gylletanke. Gården drives med en produktion på 20.000 æg
liggende høns, der produceres ca. 330 tons æg årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og
halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
VÅRVEJ 40, "KRATGÅRDEN",
KØLBY, 9240 NIBE, tlf. 98686004.
KRISTIAN KROGH, landmand,
født d. 4.-1.-1939, søn af Jenny
og Lars Krogh Jensen, gift d.
14.-4.-1965 med Karen Overgaard, skolesekretær, født d.
25.-4.-1943, datter af Anne og
Lars Kristian Overgaard. Parret
har sønnen Søren, født d. 31.-7.1966.
K.K. overtog gården i 1965 fra P. Agner Olesen.
Ejendomsskyld 3.700.000. Areal 130 ha., heraf tilkøbt 70 ha. Stuehuset er opført i
1974. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1966 og 1976, lader fra 1971 og 1986,
maskinhus fra 1973, gylletank og gastæt silo. Gården drives med en kyllingeproduktion
på 45.000 stk., desuden er der 10 ammekøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 gummiged,
1 rendegraver, plansilo og varm lufts tørreri. Man driver gården uden fremmed arbejds
kraft sammen med "Kratholm", Vårvej 38, den er på 30 ha. og vurderet til 800.000.

VÅRVEJ 41, VÅR MARK, 9240
NIBE, tlf. 98-686006.
PEDER CHRISTIAN ØLAND
LARSEN, landmand, født d. 2.10.-1916, søn af Anna og Anton
Øland Larsen, gift d. 19.-8.-1941
med Anne Johanne Søndergård,
husmor, født d. 25.-10.-1918, dat
ter af Anine og Peter Sønder
gård. Parret har børnene: Inge,
født d. 20.-12.-1943 og Peter,
født d. 14.-5.-1948.
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Ejendomsskyld 480.000. Areal 11,6 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 5 ha. eng. Jorden er
bortforpagtet til sønnnen.
Stuehuset er opført i 1923 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1956, lade fra 1958 og maskinhus. På gården er der 1 traktor.

VÅRVEJ 47, VÅR MARK, 9240 NIBE, tlf. 98-686339.
HERMAN JENSEN, landmand, født d. 17.-6.-1917, søn af Johanne og Peter Jensen,
gift d. 24.-5.-1942 med Helga Møller, husmor, født d. 17.-5.-1920, datter af Ane
Katrine og Niels Christian Møller. Parret har børnene: Johanne Katrine, født d. 31.12.-1944, Finn Børge, født d. 16.-8.-1946, Ib Peter, født d. 1.-2.-1949, Ketty Ingenette, født d. 23.-1.-1953 og Edith Irene, født d. 16.-5.-1958.
H.J. overtog gården i 1942 fra Sund Keldgård.
Ejendomsskyld 320.000. Areal 11 ha., der er frasolgt 5,5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1923 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestalde fra 1923, lade og foderhus. Besætningen er på 11 gæs. Der er 2 traktorer
på gården.

VÅRVEJ 49, VÅR MARK, 9240 NIBE, tlf. 98-686406.
JØRGEN og JAN LARSEN, gårdejere.
Jørgen Larsen er født d. 29.-8.-1961, de er sønner af Henning og Inga Larsen, Jørgen
er gift d. 22.-9.-1989 med Isabelle Marie Oliveira Alves, kosmetolog, født d. 22.-9.1962, datter af José Alves. Parret har sønnen José Dan, født d. 3.-9.-1989.
Brødrene har været på grundskole. De overtog gården i 1986 fra Martin Jensen, går
den er oprindeligt udstykket fral"Vår Hovedgård" og blev bygget af Peter Jensen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er frasolgt 4 ha., og der
er 11 ha. eng. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret fra 1990-91. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, lade og foderhus alle fra 1988. Besætningen er på 22 ammekøer og 22 slagtekalve af racen Blonde d'Aquitaine, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps og ærter. Der er 1 traktor og 1 rendegaver, og maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
ØRNHØJVEJ 1, HOLMAGER, 9240 NIBE, tlf. 98-357083.
REMI THOMSEN, gårdejer, født d. 1.-11.-1924, søn af Elvida og Holger Thomsen, gift
d. 24.-4.-1948 med Ella Lundsgård Otte, som døde d. 14.-12.-1981. Parret fik børnene:
Iris, født d. 28.-3.-1949 og Jonna, født d. 13.-2.-1955. R.T. lever nu sammen med
Bodil Otte, håndarbejdslærer, født d. 24.-6.-1954, datter af Else og Børge Otte. Parret
har børnene: Henriette, født d. 25.-4.-1986 og Thyge, født d. 26.-10.-1988.
R.T. har været på St-Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1959 fra
Holger Brorson.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 25,4 ha., heraf tilkøbt 7,4 ha., der er 3,4 ha. skov, eng
og mose. Der er forpagtet 22,3 ha og 7,7 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1963 ændret til svin i 1969, lade, maskinhus fra 1973 og foderhus. R.T. solgte
svinebestanden i 1981. Gården drives nu udelukkende med planteproduktion bestående
af kartofler, ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 kartoffeloptager samt varm og kold
lufts tørreri, R.T. er desuden medlem af Fællesmekaniseringen. På gården ansættes af
og til medhjælpere, og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
ØRNHØJVEJ 2, HOLMAGER, 9240 NIBE, tlf. 98-357209.
KRESTEN MØLLER, gårdejer, født d. 30.-6.-1954, søn af Karen og Henning Møller.
K.M. har børnene: Simon, født d. 24.-9.-1978 og Mathias, født d. 9.-3.-1980.
K.M. har tager grønt bevis. Han overtog halvpart i gården d. 30.-5.-1976 og resten d.
30.-5.-1983 fra sin far Henning Møller, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 3 ha. skov. Der er
forpagtet 110 ha.
Stuehuset er opført i 1966. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1960 og 1979,
svinestald fra 1955 ombygget til kvæg i 1986, lade fra 1990, maskinhus, foderhus fra
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1979, gastæt silo, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 130 årskøer, 150 ungdyr og 80 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 5 ammekøer og 2 slagtekalve af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug,
ærter og byg. Der er 5 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 mini bigballepresser, korn
silo samt varm og kold lufts tørreri. K.M. er desuden medlem af Fællesmekaniserin
gen. På gården er ansat 1 fodermester og 2 medhjælpere, og maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet. K.M. ejer og driver også Ørnhøjvej 3, de 2 gårde har samdrift.
0RNH03VE3 4, "0RNH03GÅRD", HOLMAGER, 9240 NIBE, tlf. 98-357203.
KAI K3ÆR ØSTERGÅRD, gårdejer, født d. 30.-1.-1952, søn af Marie og Oskar Øster
gård, gift d. 14.-5.-1978 med Lone Schatter, medhjælpende hustru og salgskonsulent,
født d. 7.-6.-1951, datter af Kirsten og Villy Schatter. Parret har børnene: Carina,
født d. 6.-8.-1971, Tom, født d. 26.-3.-1977 og Mette, født d. 11.-1.-1979.
K.K.Ø. har taget grønt bevis og er sekretær i Nibe-Løgstør Landboforening. Han over
tog gården d. 15.-9.-1978 fra 3ulius Møller, gården blev oprindeligt udstykket i 1937
som husmandbrug.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 4 ha. skov og krat.
Der er forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført i 1937 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1937 og 1973, lade og foderhus udbygget i 1946, maskinhus fra 1975 og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer, 52 ungdyr og 50 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter. Der er 2 traktorer,
plansilo, varm og kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset. K.K.Ø. er desuden medlem af Fællesmekaniseringen. På gården anvendes
vikarordning.
ØRSNÆSVE3 2, FARSTRUP,
9240 NIBE, tlf. 98-686089.
3ENS BACH 3UUL ANDERSEN,
gårdejer, født d. 13.-4.-1926, søn
af Maren og Niels 3uul Andersen,
gift d. 26.-3.-1960 med Esther
Iris Rasmussen, hjemmesygeple
jerske, født d. 17.-4.-1932, dat
ter af Marie og Anders Peter
Rasmussen. Parret har børnene:
Vibeke, født d. 21.-1.-1961 og
Bjarne, født d. 8.-3.-1967.
3.B.3.A. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1959 fra sin far Niels 3uul Andersen, nuværende
ejer er 7. generation på gården, som kom i familiens eje omkr. år 1700.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 63 ha., heraf 25 ha. eng og skov. Der er bortforpagtet
11 ha.
Stuehuset er opført i 1837 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af lade fra
1924 og maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halm
fyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ØSTERGÅRDEVE3 6, "GAMMEL ØSTERGÅRD", ØSTERGÅRD, 9240 NIBE, tlf. 98387002.
3ENS ØSTERGÅRD 30RGENSEN, gårdejer, født d. 2.-7.-1949, søn af 3ohanne og Val
demar 3ørgensen, gift d. 2.-8.-1975 med Birgit Clausen, medhjælpende hustru, født d.
18.-8.-1953, datter af Meta og Svend Clausen. Parret har børnene: Kurt, født d. 5.10.-1976 og Hanne, født d. 8.-10.-1978.
3.0.3. har tager grønt bevis og er kredsrepræsentant for M.D. Food. Han overtog går
den d. 16.-1.-1974 fra sin far Valdemar ^Jørgensen, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 80,5 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 1 ha. skov og 5
ha. eng. Der er forpagtet 5. ha.
Stuehuset er opført i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1910, svinestald
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foderhus fra 1986, lade, 2 gylletanke og indendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 45 årskøer, 80 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der en slagtesvineproduktion på 600 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter og hvede. Der er 3 traktorer, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og der an
vendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fast medhjælper,
og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ØSTERGÅRDEVEJ 7, "KILDEGÅRD", ØSTERGÅRD, 9240 NIBE, tlf. 98-387129.
BENT MAGNUS FORGED, gårdejer, født d. 2.-2.-1949, søn af Poula og Otto Foged,
gift d. 20.-3.-1971 med Carla Bennedsen, medhjælpende hustru, født d. 28.-9.-1949,
datter af Marianne og Carl Vilhelm Bennedsen. Parret har børnene: Dennis, født d.
11.-9.-1971, Rikke, født d. 13.-3.-1976 og Daniel, født d. 20.-10.-1982.
B.M.F. har taget grønt bevis. Han overtog gården i 1979 fra Niels Hellemann. Der
findes 5 kilder på gården.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 30 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og foderhus alle
fra 1980, indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 68
årskøer, 70 ungdyr og 20 slagtekalve af racen Jersey, desuden er der 1 hest. Der er 3
traktorer, 1 finsnitter, halmfyr og der anvendes staldvarme til opvarmning af stue
huset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ØSTERKÆRVEJ 12, "SKYTTEGÅRDEN", STAUN, 9240 NIBE, tlf. 98-355098.
PETER LARSEN, gårdejer, født d. 7.-9.-1912, søn af Andrea og Jens (Kusk) Larsen,
gift d. 28.-8.-1947 med Martha Højris Frandsen, medhjælpende hustru, født d. 14.-4.1926, datter af Christiane og Marinus Frandsen. Parret har børnene: Edith, født d.
17.-7.-1948, Erik, født d. 28.-12.-1957 og Flemming, født d. 21.-1.-1964.
P.L. har været på Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1947 fra Peter Nielsen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 18 ha., heraf 3 ha. eng. Der er udlejet 2 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald samt maskinhus alle fra 1959, lade fra 1927 og foderhus. Besæt
ningen er på 1 årsko og 1 ungdyr, det er krydsningsdyr, desuden der 20 slagtesvin. Der
er 1 traktor, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ØSTERKÆRVEJ 23, STAUN,
9240 NIBE, tlf. 98-355450.
OLAV PETERSEN, fisker, født d.
26.-3.-1960, søn af Inge Marie og
Hans Erik Petersen, gift d. 4.-2.1989 med Gitte Thomsen, lager
medhjælper, født d. 27.-5.-1964,
datter af Elisabeth Edith Thom
sen og Ole Christian Christensen.
Parret har sønnen Mads Peter,
født d. 20.-11.-1988.
O.P. overtog gården d. 1.-11.-1987
fra Kathrine Kirstine Petersen,

nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 22 ha., heraf 17 ha. skov og 5 ha. eng, der er andel i
øen Vår Holm. Der er bortforpagtet 14 ha. til juletræskultur.
Det første stuehus stammer fra 1650 og soklen eksisterer endnu, nuværende stuehus er
opført i 1900 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald fra
1965, réster af kvægstalden fra 1900, lade fra 1932 og maskinhus. Gården drives som
fritidslandbrug udelukkende med planteproduktion bestående af græspiller. Der er 1
traktor og fast brændselsfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
0. VIDERUPKÆRVEJ 2, "ØRSNÆSGÅRD", V1DERUPKÆR, 9240 NIBE, tlf. 98-686469.
LARS WINTHER, konsulent, født d. 23.-1.-1965, søn af Sonja og Per Winther, bor
sammen med Liselotte Larsen, klinikassistent, født d. 21.-12.-1966, datter af Kirsten
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og Erik Larsen. Parret har søn
nen Daniel, født d. 11.-1.-1990.
Lars Winther har været på grund
skole. Han overtog gården d. 10.10.-1988 fra Tommy Sørensen.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 11
ha., heraf 1 ha. skov og vildt
reservat.
Stuehuset er opført i 1827 og re
staureret senest i 1989. Avlsbyg
ningerne består af 1 lade. Går
den drives som fritidslandbrug
med en besætning på 3 ungkrea
turer. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug, byg og havre. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker og plansilo. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
AALBORGVEJ 70, "SKALGÅRD",
BINDERUP, 9240 NIBE, tlf. 98351372.
ERIK og KIM ERIKSEN, gårdeje
re. E.E. er født d. 31.-8.-1937,
søn af Martha og Karl Eriksen,
gift d. 16.-11.-1958 med Tove
Ingrid Larsen, medhjælpende hu
stru, født d. 16.-5.-1938, datter
af Dagny og Alfred Larsen. Par
ret har børnene: Jan, født d. 7.10.-1958, Kim, født d. 6.-6.-1963
og Susanne, født d. 22.-9.-1964.
E.E. overtog gården d. 1.-2.-1976 fra Overgård, sønnen Kim købte halvpart d. l.-l.1991. Gården er oprindeligt bygget af T.I.L.s bedstefar.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 72 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 5 ha. skov og 5 ha.
eng. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1964 restaureret i 1980, ungkreaturstald fra 1976, svinestald fra 1978, lade
ombygget til svinestald i 1978, foderlade fra 1989, maskinhus, foderhus og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 70 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der 15 ammekøer og 15 ungdyr af racerne Angus/Limousine,
der er 4 årssøer, og der produceres 70 slagtesvin årligt, og der er 3 heste. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsan
læg, 1 rendegraver, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Sønnen Kim
bor på Aalborgvej 66 sammen med Conni, født d. 20.-3.-1961, parret har sønnen Jo
nas, født d. 13.-7.-1990.

AALBORGVEJ 76, "AGGERS
GÅRD", BINDERUP, 9240 NIBE,
tlf. 98- 351310.
OLA MUNK, gårdejer, født d.
19.-1.-1918, søn af Marie og Jens
Munk.
O.M. har været på landbrugssko
le. Han overtog gården i 1957
fra sine forældre Marie og Jens
Munk, gården har været i slæg
tens eje siden 1700 tallet.
Ejendomsskyld 1.660.000. Areal
64,4 ha., heraf 12 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1873 og restaureret i 1966. Avlsbygningerne består af kvæg- og
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svinestalde fra 1956, lade fra 1924, foderhus, gylletank, maskinhus og udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 80 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. På gården er ansat 2 faste medhjælpere,
og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

-273-

NØRAGER KOMMUNE

AGGERSUNDVEJ 15, ST. BINDERUP, 9600 AARS.
STEEN SKOV, gårdejer, omtales
under Aggersundvej 17.
S.S. overtog gården i november
1989 fra Lis Knærkegaard.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 20
ha., heraf 2 ha. mose og eng.
Stuehuset er opført i 1888 og
løbende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af kostald med spal
ter og lade, svinestald fra 1978
og gylletank. Gården drives sammen med Aggersundvej 17.
AGGERSUNDVEJ 17, ST. BINDERUP, 9600 AARS, tlf. 98-656109.
STEEN SKOV, gårdejer, født d.
17.-5.-1964, søn af Irma og Kri
stian Skov, bor sammen med Bir
git Andersen, husmor, født d.
21.-3.-1967, datter af Sørine og
Svend Erik Andersen.
S.S. er uddannet smed og har væ
ret på Asm ildkloster Landbrugs
skole. Han ovetog gården d. 1.1.-1989 fra Lars Vestergaard Po
ulsen. Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 35 ha., heraf 3 ha. eng og skov. Der er lejet 30
ha. Stuehuset er opført i 1903 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1928 ombygget i 1990, hestestald og garage samt lade fra 1928, maskinhus
fra 1989 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 75 ungdyr
og 25 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter,
frøgræs og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo til korn, varm lufts tør
reri og træfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en
del af markarbejdet. Der er samdrift med Aggersundvej 15.

AGGERSUNDVEJ 18, "VEJGAARD", BINDERUP, 9600 AARS, tlf. 98-656223.
SØREN NYBORG, mejeriarbejder, født d. 6.-4.-1940, søn af Helga og Karl Nyborg,
gift d. 2.-10.-1965 med Eva Jensen, hjemmehjælper, født d. 6.-5.-1944, datter af Hilda
og Ejnar Jensen. Parret har børnene: Lars, Jan, Per, Jes og Lykke.
S.N. arbejder på Nørager Mejeri. Han overtog gården i 1977 fra Knud Andersen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 14 ha., heraf 5 ha. eng. Engen er udlejet.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1962 delvis ombygget til pelseri i 1985, svinestald fra 1978, 6 mink
haller bygget fra 1982-84 og lade fra 1900. Gården drives som minkfarm med en be
stand på 370 tæver, desuden er der 10 årssøer, og smågrisene sælges. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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9500 HOBRO, tlf. 98-551318.
KRISTIAN BJØRN JENSEN, hus
mand, født d. 2.-9.-1925, søn af
Kirstine og Jens Jensen, gift d.
24.-7.-1952 med Anne Nielsen,
husmor, født d. 16.-10.-1932, dat
ter af Johanne og Søren Glerup
Nielsen. Parret har børnene: Jens
Bjørn, født d. 13.-2.-1956, Inge
Bjørn, født d. 28.-9.-1959 og Brit
ta, født d. 13.-5.-1962.
K.B.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 6.-11.-1956 fra
Marius Bach Nielsen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 9 ha., heraf tilkøbt 1 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1982-83. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra omkr. 1900 samt lade og maskinhus fra 1969. Gården drives med
en svineproduktion på 4 årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 1 traktor, lagersilo til korn og varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ALLESTRUPVEJ 2, "ALLESTRUPGAARD", ALLESTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-551326
og 98-551366.
EJVIND HOLMBERG, gårdejer, født d. 10.-12.-1953, søn af Ninna og Christian Emil
Christensen.
E.H. er inseminør ved Kvægavlsforeningen Nordjyden og har været på Lundbæk og
Hammerum . Landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-7.-1989 fra sin far Christian
Christensen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 23 ha.
Gården brændte i 1930 og blev genopført med 1 stuehus, som løbende er restaureret.
Avlsbygningerne blev benopført med kvægstald, svinestald og lade i fra 1930, maskin
huset er fra 1981. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps,
ærter, hvede og byg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Man anvender ingen frem
med arbejdskraft.
ALLESTRUPVEJ 5, "ØSTERGAARD", ALLESTRUP, 9500 HO
BRO, tlf. 98-551301.
FINN FREDERIKSEN, gårdejer,
født d. 24.-11.-1928, søn af Hel
ga og Edvard Frederiksen, gift i
august 1967 med Inger Østergaard, husmor, født d. 7.-1.-1933,
datter af Marie og Peder Østergaard. Parret har børnene: Birgith, født d. 6.-6.-1968 og Per,
født d. 7.-5.-1971.
F.F. har været på Lyngby Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1967 fra sin svigerfar Peder Østergaard, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 45 ha., heraf 2 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1933 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt lade fra 1920, som alle brændte i 1939 og blev genopført, der var
brand igen i 1945 og stalden blev genopført, desuden er der maskinhus fra 1960. Går
den drives med en slagtesvineproduktion på 600 stk. årligt, desuden opfedes der ca. 60
slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 trak
torer, kornsilo med varm lufts tørreri og træfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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ALSTRUPHEDEVE3 3, "MOSEGAARDEN", BONDERUP, 9610
NØRAGER, tlf. 98-651142.
SØREN MADSEN, gårdejer, født
d. 10.-2.-1931, søn af Kirstine og
Kresten Madsen, gift d. 20.-5.1961 med Ellinor Kastrup, husmor,
født d. 19.-12.-1938, datter af
Margrethe og Niels Christian Ka
strup. Parret har børnene: Con
ny, født d. 18.-2.-1962 og Tor
ben, født d. 29.-8.-1965.
S.M. er i bestyrelsen for Haver
slev - Ladelund Husmandsforening. Han overtog gården d. 1.-8.-1961 fra sin far
Kresten Madsen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha. Der er lejet 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald samt lade alle fra 1967, maskinhus fra 1969, gylletank og indendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer, 25 ungdyr og 17 slagtekalve af
racen SDM, desuden produceres der 180 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker og kornsilo med kold lufts tørreri. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
BINDERUPVE3 29, "VESTERGAARD", ST. BINDERUP, 9600
AARS, tlf. 98-656003.
3ENS PETER ANDERSEN, gård
ejer, født d. 6.-6.-1947, søn af
Esther og Poul Andersen, gift d.
2.-10.-1982 med Birthe Smedegaard, medhjælpende hustru,
født d. 22.-7.-1956, datter af
Astrid og Anders Smedegaard.
Parret har børnene: Christian,
født d. 18.-11.-1983, Lisbeth,
født d. 19.-4.-1985 og Flemming, født d. 10.-10.-1988.
3.P.A. overtog gården d. 25.-4.-1970 fra Niels Dalum Poulsen.
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 54 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret flere gange senest i 1986. Avlsbygningerne
består af kostald og lade fra 1963, kvægstald fra 1978, maskinhus fra 1980, foderhuse
fra 1979 og 1986, malkestald, 2 gylletanke og indendørs køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 150 årskøer og 200 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer,
automatisk kraftfodringsanlæg og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehu
set. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet. 3.P.A. ejer og driver også Plovkærvej 1.

BINDERUPVE3 35, ST. BINDERUP, 9600 AARS, tlf. 98-656037.
CHRISTEN LYKKEGAARD PEDERSEN, gådejer, født d. 5.-9.-1929, søn af Mette og
3ohannes Lykkegaard Pedersen, gift d. 9.-4.-1953 med Ruth Hollesen, dagplejemor,
født d. 9.-12.-1929, datter af Krestiane og 3ohannes Hglesen. Parret har børnene:
Erik, født d. 25.-2.-1954, Finn, født d. 12.-2.-1957 og Hanne, født d. 5.-5.-1961.
C.L.P er medlem af Binderup Menighedsråd og har været i Provstiudvalget. Han over
tog gården i september 1952 fra Svend Aage 3epsen.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 30,5 ha., heraf tilkøbt 29 ha., der er 11 ha. eng.
Stuehuset er af ældre dato men restaureret og tilbygget flere gange. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1952 ombygget i 1980, svinestald fra 1967, lade fra 1988, maskin
hus fra 1975, foderhus fra 1984, indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 36 årskøer, 40 ungdyr og 32 slagtekalve af blandet race. Der er 3
traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Man har 1 skoledreng
til hjælp. C.L.P. ejer og driver også Løgstørvej 154.
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BORGERGADE 16, "HØJVANG",
STENILD, 9500 HOBRO, tlf. 98548292.
EVALD BACH, minkavler, født
d. 14.-7.-1932, søn af Marie og
Søren Bach, gift d. 6.-8.-1966
med Inger Pedersen, medhjælpen
de hustru, født d. 4.-1.-1943,
datter af Johanne og Just Peder
sen. Parret har børnene: Tina,
født d. 27.-4.-1967 og Gitte, født
d. 31.-12.-1971.
E.B. har været på Fjordvang og
Kærhave Landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-8.-1966 fra sin far Søren Bach,
nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 17,5 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er restaureret samt ombygget flere gange senest i 1976. Avlsbygningerne
består af pelseri og tørrerum fra 1977, svinestald fra 1974, 2 lukkede firerækkede
minkhaller fra 1985, 8 torækkede minkhaller bygget fra 1966-1982, lade fra 1939 om
bygget i 1980 og maskinhus fra 1975. Gården drives som minkfarm med en bestand på
1.000 tæver, desuden er der 15 årssøer, og der produceres ca. 300 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo
og varm lufts tørreri. I pelsningsperioden ansættes medhjælp på deltid.
BORGERGADE 22, "BUNDGAARD", STENILD, 9500 HO
BRO, tlf. 98-548201.
STEEN VAGN NIELSEN, gårdejer.
S.V.N. har været i kredsledelsen
for D.L.G. i bestyrelsen for Nør
ager Mejeri. Han overtog gården
d. 8.-3.-1957 fra Jens Christian
Vestergaard.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal
45,6 ha., heraf tilkøbt 12 ha.,
der er 5 ha. med lyng og tørve
grave.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1961, spaltestald
fra 1969, svinestald fra 1977, ældre farrestald, lade fra 1950 og maskinhus fra 1964.
Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca. 500 smågrise og
1.600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3
traktorer, automatisk tørfodringsanlæg, plansilo, varm lufts tørreri og træfyr. Desuden
er der biavl på ejendommen. Man har 1 søn, som fast medhjælp.

BORSHØJVEJ 1, KJEMTRUP, 9610 NØRAGER, tlf. 98-651165.
HEINRICH KNUDSEN, maskinstationsejer, født d. 10.-9.-1934, søn af Frida og Hans
Christian Knudsen, gift d. 9.-1.-1962 med Anna Christensen, husmor, født d. 16.-10.1941, datter af Helene og Andreas Christensen. Parret har børnene: Lene, født d.
6.-12.-1961, Lone, født d. 9.-10.-1964 og Hans Christian, født d. 18.-1.-1968.
H.K. driver Kjemtrup Maskinstation fra ejendommen. Han overtog gården i sommeren
1975 fra sin mor Frida Knudsen, forældrene købte gården i 1939.
Areal 2 ha., der er frasolgt 35 ha.
Stuehuset er opført i 1895, det er tilbygget og restaureret flere gange senest i 1985.
Avlsbygningerne består af maskinhuse fra 1958 og 1985. Man har en bestand af dådyr
på 32 stk. samt kalve. Gården drives som maskinstation, der er 4 traktorer, 2 mejetær
skere, 1 bigballepresser, 2 gummigede, 1 rendegraver, 1 slamsuger, 2 staldgødnings
spredere, 1 finsnitter, 1 etkornsroesåmaskine og andre nødvendige maskiner til ma
skinstation. I sommermånederne er 4 medhjælpere ansat.
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BORSH03VE3 4, "VESTERVANG",
K3EMTRUP, 9610 NØRAGER,
tlf. 98-651074.
SØREN KLITGAARD, gårdejer,
født d. 10.-1.-1933, søn af Ida
Marie og Søren Klitgaard, gift d.
22.-3.-1958 med Else Carøe Chri
stensen, husmor, født d. 24.-3.1937, datter af Augusta og Chri
stian Carøe Christensen. Parret
har børnene: Kirsten, født d. 17.8.-1958, Karsten, født d. 22.-1.1960, Kjeld, født d. 28.-3.-1961
og Karina, født d. 10.-6.-1971.
Begge ægtefæller arbejder på møbelfabrik. S.K. overtog gården d. 1.-8.-1958 fra Lau
rids Børge Lauersen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt ialt 14 ha. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1972 ombygget til svin i 1986, svinestald fra 1978, lade fra 1935 og gyl
letank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 600 stk. årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo
og varm lufts tørreri. Man anvendet ingen fremmed arbejdskraft.

BORSH03VE3 8, "HØGSMINDE",
K3EMTRUP, 9610 NØRAGER,
tlf. 98-651045.
REGNAR 3ENSEN, gårdejer,
født d. 25.-1.-1958, søn af Gerda
og Henning 3ensen, gift d. 24.5.-1986 med Annette Baade An
dersen, sygehjælper, født d. 17.2.-1965, datter af Annelise og
Agner Baade Andersen. Parret
har børnene: Alice, født d. 4.1 1.-1987 og Maria, født d.
18.-8.- 1989.
R.3. er i bestyrelsen for Husmandsforeningen. Han overtog gården d. 1.-9.-1985 fra sin
far Henning 3ensen, gården blev udstykket fra "Kjemtrup Nygaard" som statshusmands
brug i 1935.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 21,9 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Der er lejet 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1935 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
og lade fra 1935, 2 minkhaller fra 1987, garage fra 1975, udendørs køresilo og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 30 ungdyr af blandet
race. Desuden driver man minkfarm som I/S sammen med broderen 3ohn 3ensen, be
standen er på 100 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2
traktorer og 1 mejetærsker. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

BORSH03VE3 10, "KONGSVANG",
K3EMTRUP, 9610 NØRAGER,
tlf. 98-651124.
VILLY MOGENSEN, landmand,
født d. 26.-10.-1927, søn af Ma
rie og Peder Mogensen, gift d.
28.-4.-1956 med Betty Christen
sen, husmor, født d. 18.-10.-1936,
datter af Karen og Agner Chri
stensen. Parret har børnene: Ag
ner, født d. 18.-2.-1957 og Steen,
født d. 8.-5.-1962.
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V.M. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 10.-4.-1956 fra sine
svigerforældre Karen og Agner Christensen, som købte gården i 1935, da den blev
udstykket fra "Kjemtrup Nygaard" som statshusmandsbrug.
Areal 8,8 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1935 ombygget i 1966, lade fra 1935 og maskinhus fra 1964. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 200 stk. årligt, desuden opfedes der 10 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer,
kornsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BRATBJERGVEJ 4, KJEMTRUP,
9610 NØRAGER, tlf. 98-651229.
EJNER MADSEN, husmand, født
d. 15.-10.-1923, søn af Kirstine
og Kresten Madsen, gift d. 6.11.-1951 med Rigmor Ørndrup,
husmor, født d. 6.-11.-1928, dat
ter af Jensine og Søren Ørndrup.
Parret har børnene: Tage, født d.
29.-6.-1952, Ove, født d. 26.11.-1957 og Irma, født d. 7.-9.1960.
E.M. overtog gården d. l.-ll.-

1951 fra Marius Christensen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 6,7 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er af ældre dato og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kombine
ret ko-, svinestald og lade fra 1973. Der er 2 traktorer, kornsilo og træfyr.
BRATBJERGVEJ 7, GRYNDERUP,
9610 NØRAGER, tlf. 98-551315.
LILLY og PETER LARSEN, husmænd. Ægteparret har børnene:
Bjarne, Bente, Anette og Ole.
P.L. arbejder som hjemmeslagter
og har gjort det i 30 år. Ægte
parret overtog gården i 1951, da
de byggede den som statshus
mandsbrug, den blev udstykket
fra "Grynderup Østergaard",
som dengang ejedes af faderen
Nidolf Larsen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 13,5 ha., heraf 1 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1951 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt lade og maskinhus alle fra 1951. Gården drives med en svineproduk
tion på 6 årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, og man
anvendet ingen fremmed arbejdskraft.
BRATBJERGVEJ 28, "SØNDERGAARD", GRYNDERUP, 9610 NØRAGER, tlf. 98551506.
ARNE MØLLER, gårdejer, født d. 2.-12.-1941, søn af Katrine og Søren Møller, gift d.
17.-11.-1984 med Dora Jacobsen Kjær, hjemmehjælper, født d. 29.-7.-1940, datter af
Bodil Marie og Kresten Jacobsen.
A.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1977 fra
Niels Bjørn Kristensen. Areal 18,5 ha. Der er forpagtet 4,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1916 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1953, sostald fra 1960, lade fra 1966 og maskinhus fra 1955. Gården drives som al
sidigt landbrug med kvægproduktion på 20 årskøer, 30 ungdyr og 10 slagtekalve af ra
cen SDM. Svineproduktionen er på 30 årssøer, der sælges ca. 480 smågrise årligt. Der
er 2 traktorer og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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BRATBJERGVEJ 34, "VESTERGAARD", ALLESTRUP, 9500 HO
BRO, tlf. 98-551327.
NIELS HANS NIELSEN, gårdejer,
født d. 12.-9.-1945, søn af Karen
Marie og Aage Jørgensen, gift d.
12.-8.-1967 med Anne-Grete Sø
rensen, medhjælpende hustru,
født d. 14.-4.-1947, datter af
Helga og Magnus Sørensen. Par
ret har børnene: Tina, født d.
6.-7.-1974, Henrik, født d. 5.-5.1978 og Mette, født d. 19.-10.-1979. N.H.N. har været på Hammerum Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 19.-9.-1967 fra Søren Christian Krogh Sørensen.
Areal 90 ha., heraf tilkøbt 60 ha., der er 2 ha. skov. Der er lejet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1920, restaureret og ombygget i 1978. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1920 ombygget til svin i 1988, kostald fra 1974 ombygget til svin i 1984,
svinestald fra 1971 ombygget i 1989, 2 svinestalde fra 1981 og 1987, maskin- og foder
hus fra 1978 samt 4 gylletanke. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 9.000
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, 1 selvkørende vandingsmaskine, 1 rendegraver, 1 automatisk vådfodrings
anlæg, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr.
BRATBJERGVEJ 37, "LILLE
VANG", ALLESTRUP, 9500 HO
BRO, tlf. 98-551329.
NIELS JØRGEN JENSEN, gård
ejer, født d. 21.-11.-1946, søn af
Annine Krestine og Johannes Jen
sen, gift d. 29.-9.-1973 med Elin
Byrialsen Dalum, ekspeditrice,
født d. 22.-10.-1952, datter af
Mine Byrialsen og Jens Dalum.
Parret har børnene: Dorte, født
d. 3.-3.-1976 og Søren, født d.
22.-2.-1979.
E.B.D. er formand for Grynderup Menighedsråd. N.J.J. har været på Hammerum Land
brugsskole, han har været i bestyrelsen for Nørager og Nordjydsk Mejeri og været
medlem af Menighedsrådet. Han overtog gården d. 1.-7.-1972 fra sin mor Annine Jen
sen. Ejendomsskyld 1.540.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 5 ha. eng. Der
er lejet 2 ha. Stuehuset er opført i 1948, restaureret og tilbygget i 1989. Avlsbygnin
gerne består af kostalde fra 1951 og 1974, svinestald fra 1971, lade fra 1964, maskin
hus fra 1978 og 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 40
ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der 1.200 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
automatisk tørfodringsanlæg, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
BREDGADE 69, "LISENTORP",
9610 NØRAGER, tlf. 98-551067.
AAGE LAUSTSEN, gårdejer, født
d. 8.-10.-1943, søn af Ingeborg
og Christian Laustsen.
A.L. overtog gården d. 1.-6.-1977
fra sin far Christian Laustsen,
som købte gården i 1930.
Ejendomsskyld 1.200 000. Areal
24 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha., der
er 3,5 ha. eng.
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fra 1960, svinestald fra 1967, lade fra 1900 og maskinhus fra 1979. Gården drives med
en kvægproduktion på 20 årskøer, 30 ungdyr og 10 slagtekalve af racen RDM, desuden
produceres der 300 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, kornsilo og varm lufts tør
reri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BRORSTRUP KÆRVE3 1, "GRAN
LY", SMORUP, 9510 ARDEN,
tlf. 98-654135.
KRISTIAN BUUS MADSEN, hus
mand, født d. 26.-12.-1914, søn
af Ottomine og Søren Buus Mad
sen, gift d. 4.-8.-1942 med Rig
mor Nissen, husmor, født d. 26.6.-1922, datter af Marie og An
ton Nissen. Parret har børnene:
Inger, født d. 21.-2.-1945 og Gre
the, født d. 5.-12.-1949.
K.B.M. har været på St. Restrup Husmandsskole, han har været i bestyrelsen for Bror
stup - Haverslev Husmandsforening og i Mejlby Lokalforening. Han overtog gården i
maj 1947 fra Therkild Sørensen. Ejendomsskyld 480.000. Areal 8,8 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1952. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1958, hønsehus fra 1956, lade fra 1925 og maskinhus fra 1960. Besæt
ningen er på 2 årskøer, 4 ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 års
søer, og der produceres ca. 35 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, kornsilo og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BRORSTRUP KÆRVE3 2, "VESTERKÆRGAARD", BRORSTRUP,
9510 ARDEN, tlf. 98-654054.
KA3 HOLST, gårdejer, født d.
11.-3.-1932, søn af Louise og An
dreas Holst, gift d. 20.-9.-1958
med Birthe Rasmussen, husmor,
født d. 3.-12.-1935, datter af
Klara og Aage Rasmussen. Par
ret har børnene: Inger, født d.
20.-6.-1959 og Bodil, født d. 25.8.-1966.
K.H. har været på Tune Land- brugsskole, han har været i bestyrelsen for Nørager
Mejeri og Den Lokale Andel i Mejlby. Han overtog gården d. 20.-6.-1964 fra Kresten
3. Dalum.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt ialt 19,5 ha., der er 14 ha. eng.
Stuehuset er ca. 180 år gammelt, det er restaureret i 1951 og derefter løbende ved
ligeholdt. Avlsbygningerne består af kostald ombygget i 1972-73, svinestald fra 1950,
ældre lade og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 50 ung
dyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BRORSTRUP KÆRVE3 6, "VESTERVANG", BRORSTRUP, 9510 ARDEN, tlf. 98651110.
NIELS BØRGE NIELSEN, gårdejer, født d. 2.-9.-1928, søn af Marie og Niels Th. Niel
sen, gift d. 21.-7.-I956 med Martha 3ørgensen, medhjælpende hustru, født d. 18.-10.1930, datter af Nikoline og 3ørgen 3ørgensen. Parret har børnene: Inge Marie, født d.
9.-8.-1960, Karin, født d. 28.-3.-1962 og Esben, født d. 30.-5.-1963.
N.B.N. overtog gården d. 13.-8.-1984 fra Oskar Skovsager Nielsen.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 24 ha., heraf 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1920, restaureret og tilbygget i 1975. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1956, svinestald fra 1964, værksted fra 1951, lade fra 1910 og maskinhus
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fra 1965. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der sælges ca. 500 smågrise, desuden er der 14 ungkreaturer og 6 slagtekalve af blandet race. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, plansilo
og varm lufts tørreri. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
BRORSTRUP KÆRVEJ 7, "GRAN
LY", BRORSTRUP, 9510 ARDEN,
tlf. 98-651219.
NIELS HANSEN, arbejdsmand,
født d. 10.-5.-1930, søn af Maren
og Søren Peter Hansen.
N.H. har været på Fjordvang
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-10.-1971 fra Peder An
dersen, ved købet blev jorden fra
solgt.
Ejendomsskyld 240.000. Areal 0,4
ha. Stuehuset er ca. 100 år gammelt og løbende restaureret. Avlsbygningerne består
af ko- og svinestald ca. 100 år gamle, garage fra 1947 og lade fra 1950.
BRORSTRUP KÆRVEJ 8, "HØJ
VANG", BRORSTUP, 9510 AR
DEN, tlf. 98-651025.
KRESTEN KJILDDAL BAK, civil
ingeniør, født d. 27.-7.-1937, søn
af Kerstine og Jacob Niels Bak,
gift med Karen Svendsen, datter
af Efra og Knud Svendsen. Par
ret har børnene: Peter og Anne.
K.K.B. er ansat på Danmarks
tekniske Højskole som lektor.
Han overtog gården d. 1.-6.-1980
fra sin far Jacob Niels Bak, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i
slægtens eje i 1903. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 28 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1900, restaureret og tilbygget i 1933 og derefter løbende ved
ligeholdt. Avlsbygningerne består af kostald fra 1911 ændret til svin i 1987, svinestald
fra 1952, hestestald og værksted fra 1953 delvis ændret til svin i 1987, lade fra 1899
og maskinhus fra 1966. Gården drives med en svineproduktion på 55 årssøer, der pro
duceres ca. 400 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter, korn og græsfrø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plan
silo og varm lufts tørreri, hvoraf tørluftsgeneratoren er en opfindelse, som K.K.B. har
lavet. Man har biavl på gården, og der er ansat 1 fast medhjælper.

BRORSTRUP KÆRVEJ 9, BROR
STRUP, 9510 ARDEN, tlf. 98651098.
PEDER ANDERSEN, gårdejer,
født d. 9.-6.-1941, søn af Marie
og Anders Andersen, gift d. 7.8.-1965 med Elisabeth Jensen,
medhjælpende hustru, født d.
14.-11.-1944, datter af Laura og
Peter Jensen. Parret har børne
ne: Hanne, født d. 5.-12.-1966,
Kirsten, født d. 6.-4.-1968, Merete, født d. 23.-9.-1969 og Mogens, født d. 4.-5.-1972.
P.A. har været på Malling Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for Lokalfor
eningen i Mejlby og Nørager Andelsmejeri. Han overtog gården d. 11.-6.-1965 fra
Kristian Dalum. Ejendomsskyld 1.270.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 5

ha. eng. Der er lejet 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1936, restaureret og ombygget flere gange senest i 1989. Avls
bygningerne består af kostald og foderhus fra 1974, lade fra 1948, maskinhus fra 1968
og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 50 ungdyr af ra
cen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der er 3 traktorer samt 1 meje
tærsker, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BRORSTRUP KÆRVEJ 12, BROR
STRUP, 9510 ARDEN, tlf. 98651104.
BENTE OLESEN, gårdejer, født
d. 23.-6.-1961, datter af Elin og
Leo Kristensen, gift d. 20.-5.1989 med Brian Olesen, chauffør,
født d. 17.-5.-1963, søn af Jonna
og Leo Olesen. Parret har børne
ne: Maria, født d. 14.-12.-1985,
Martin, født d. 19.-8.-1988 og
Mathias, født d. 10.-4.-1991.
B.O. har været på Try, Lundbæk
og Vejlby Landbrugsskoler. Hun
overtog gården d. 1.-9.-1987 fra Jens Pedersen. Ejendomsskyld 620.000. Areal 17,3 ha.
Stuehuset er opført i 1922 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1922 og 1976 samt lade fra 1922. Gården drives med en svineproduktion på
12 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, kornsilo og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BRORTRUPVEJ 8, "BRORSTRUPGAARDEN", BRORSTRUP, 9510
ARDEN, tlf. 98-651043.
HOLGER JESPERSEN, gårdejer,
født d. 11.-8.-1924, søn af Mar
tine og Lars Christian Jespersen,
gift d. 21.-5.-1954 med Erna An
dersen, medhjælpende hustru,
født d. 14.-10.-1931, datter af
Anna og Niels Andersen. Parret
har børnene: Jytte, født d. 22.10.-1955, Lisbeth, født d. 3.-9.1957, Hanne, født d. 10.-4.-1959 og Niels Jørgen, født d. 28.-7.-1960. K.J. overtog
gården i maj 1954 fra sin far Lars Christian Jespersen. Tidligere var der både smedie
og mejeri på ejendommen. Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 11 ha.,
der er 3,5 ha. eng. Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1978. Gården brændte i
1969 og blev genopført med kvægstald, svinestald og lade, kvægstalden er om- og
tilbygget i 1974 og 1975, der er maskinhus fra 1985 og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 32 årskøer, 60 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM, desuden
produceres der ca. 250 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo
og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BRORSTRUPVEJ 10, BRORSTRUP,
9510 ARDEN.
NIELS MØLLER, gårdejer omta
les under Brorstrupvej 14.
N.M. overtog gården i november
1990 fra Mikael Nielsen, ejendom
men er en gammel skole og fun
gerede som sådan indtil 1918.
Ejendomsskyld 670.000. Areal
16,5 ha., der er frasolgt 10 ha.
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består af kostald og lade. Gården drives sammen med Brorstrupvej 14.

BRORSTRUPVEJ 14, "HORSIGGAARD", BRORSTRUP, 9510 AR
DEN, tlf. 98-651037.
NIELS MØLLER, gårdejer, født
d. 2.-4.-1927, søn af Marie og
Christian Møller, gift d. 12.-9.1958 med Ingrid Elisabeth Warmslev, medhjælpende hustru, født
d. 12.-9.-1931, datter af Ida Eli
sabeth og Christian Warmslev.
Parret har tvillingerne Kristian
og Peter, født d. 19.-2.-1959 og
Jacob, født d. 27.-12.-1967. N.M. har været på Haslev og Bælum Landbrugsskoler og
har været medlem af kommunalbestyrelsen i Nørager Kommune. Han overtog gården i
november 1958 fra sin fra Christian Møller, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.280.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha., der er 6 ha. eng.
Bygningerne brændte i 1929 og blev genopført med stuehus, der er løbende restaure
ret, samt kostald, malkerum og lade, der er svinestald fra 1964, maskinhus fra 1970,
foderhus fra 1980, gylletank og indendørs plansilo. Gården drives med en kvægproduk
tion på 30 årskøer og 40 ungdyr, slagtekalvene sælges som små, desuden er der en
slagtesvineproduktion på 600 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
korn. Der er 3 traktorer, 1 udmugningsanlæg, 1 rørmalkningsanlæg, plansilo og varm
lufts tørreri med oliefyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, og man har
samdrift med Brorstrupvej 10.
BRÆNDSØVEJ 4, NYSUM, 9510
ARDEN, tlf. 98-569358.
VILLY BISGAARD, chauffør,
født d. 19.-11.-1935, søn af Jen
ny og Kristian Bisgaard, gift d.
19.-10.-1962 med Karin Møller,
telefonist, født d. 16.-9.-1943,
datter af Kirstine og Gudmund
Nielsen. Parret har børnene: Lo
ne, født d. 5.-3.-1964, Dorthe,
født d. 20.-12.-1965 og Peter,
født d. 7.-3.-1970.
V.B. er chauffør for Aalestrup Slagteri og handler også med kreaturer. Han overtog
gården d. 1.-11.-1984 fra Arne Andersen. Ejendomsskyld 450.000. Areal 9,5 ha., heraf
4 ha. mose og eng. Stuehuset er af ældre data men restaureret i 1980. Avlsbygninger
ne består af kostald samt maskinhus og lade fra 1982. Besætningen er på 5 ammekøer
samt opdræt af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1
traktor, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BRÆNDSØVEJ 5, "MØLLERHØJ",
NYSUM, 9510 ARDEN.
EJNER ANDERSEN, gårdejer om
tales under Nysum Byvej 44.
E.A. overtog gården i 1969 fra
Kristian Svendsen.
Ejendomsskyld 370.000. Areal
17,2 ha., heraf 5,5 ha. mose og
hede.
Bygningerne består af stuehus,
kvægstald og lade alle af ældre
dato. Man har samdrift med Nysum Byvej 44.
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9510 ARDEN, tlf. 98-569172.
ARNE BAISGAARD, gårdejer,
født d. 23.-7.-1931, søn af Karo
line og Søren Baisgaard, gift d.
17.- 11.-1956 med Karen Margre
the Andersen, husmor, født d.
11.-2.- 1934, datter af Jenny og
Alfred Andersen. Parret har bør
nene: Thorkild, født d. 3.-2.-1959
og Jørgen, født d. 4.-10.-1963.
A.B. har været på Vejlby Land
brugsskole. Han overtog gården

d. 1.-11.-1956 fra Marius Andersen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 11 ha. eng. Der er
forpagtet 7,5 ha.
Stuehuset er af ældre dato men restaureret og ombygget i 1978. Avlsbygningerne be
står af kostald renoveret i 1974, ungdyrstald fra 1974, svinestald fra 1978, lade
ombygget i 1976, maskinhus fra 1984 og foderhus fra 1976. Gården drives med en
kvægproduktion på 42 årskøer og 65 ungdyr af racen SDM, desuden produceres der ca.
650 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. Man har den
ene søn som medhjælp.
DVÆRGVEJ 11, LL. RØRBÆK,
9500 HOBRO, tlf. 98-569351.
JYTTE POULSEN, gårdejer, født
d. 22.-10.-1955, datter af Erna
og Holger Jespersen, gift d. 21.5.-1977 med Børge Poulsen, med
hjælpende ægtefælle, født d.
21.-7.-1955, søn af Anne og Ge
org Poulsen. Parret har børnene:
Allan, født d. 1.-3.-1979 og Re
ne, født d. 11.-3.-1985.
Begge ægtefæller har været på
Hammerum Landbrugsskole. J.P.
overtog gården d. 1.-4.-1979 fra Leo Ebdrup.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 17 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1914 og 1963 ombygget i 1988, svinestald fra 1976 ombygget i 1985, svine
stald fra 1989, lader fra 1930 og 1986, maskinhus fra 1950 og gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca. 2.300 smågrise årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, plansilo med varm
og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

DVÆRGVEJ
17, "RØRBÆKGAARD", LL. RØRBÆK, 9500
HOBRO, tlf. 98-569101.
BRØDRENE HUUS ANDERSEN,
gårdejere. Steffen H.A. er født
d. 7.-10.-1925 og Jens H.A. er
født d. 22.-10.-1927, sønner af
Jenny og Otto Andersen. J.H.A.
er gift i 1974 med Tove Sølyst
Sørensen, økonoma, født d. 17.7.-1947, datter af Magda og Pe
ter Ludvig Sørensen. Parret har
børnene: Ulrikke, født d. 5.-6.1975 og Andreas, født 19.-6.-1977.
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Brødrene overtog gården i november 1954 fra Hans Christian Hansen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 15 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1970, kalvestald fra 1880 ombygget omkr. 1970, lade fra 1860, maskinhus fra
1974, foderhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 46 års
køer, 60 ungdyr og 23 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 moderfår af racen
Gotlandsk Pels. Der er 5 traktorer og gastæt silo. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
DØSTRUPVEJ 166, BRADSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-569314.
KNUD ARENTZEN, gårdejer, født d. 27.-1.-1942, søn af Margrethe og Svend Aage
Arentzen, gift d. 25.-9.-1965 med Inge Andersen, medhjælpende hustru, født d. 2.11.-1945, datter af Valborg og Niels Christian Andersen.
K.A. overtog gården d. 1.-3.-1978 fra Jens Erik Jensen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 10,3 ha.
Stuehuset er opført i 1954 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1979, lade fra 1947, foderhus fra 1985 og indendørs plansilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 47 årskøer og 50 ungdyr af racen Jersey. Der er 2 traktorer, og
maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Man har samdrift med Truevejen 15,
Arden Kommune.
DØSTRUPVEJ 168, "BRADSTRUPGAARD", BRADSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98569058.
NIELS MARK, gårdejer, født d. 19.-8.-1934, søn af Nicoline og Anders Mark.
N.M. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1977 fra sin
far Anders Mark. Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 27 ha., heraf 3,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1917 og løbende restaureret. Avlsbygningerne brændte i 1955 og
blev genopført med kostald og lade, desuden er der spaltestald fra 1976, garage fra
1880, maskinhus fra 1978, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives som alsidigt
landbrug med en kvægproduktion på 25 årskøer, 35 ungdyr og 12 slagtekalve af racen
SDM, desuden er der 18 årssøer, og der produceres ca. 350 slagtesvin årligt. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, 1 roeoptager, 1 finsnitter, kornsilo og varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
DØSTRUPVEJ 171, "HØJRIS",
RØRBÆK, 9500 HOBRO, tlf.
98-557895.
SVEND AAGE EBDRUP, gårdejer,
født d. 23.-3.-1939, søn af Kaja
og Niels Ingvard Ebdrup.
S.AA.E. har været på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog går
den i november 1967 fra sin far
Niels Ingvard Ebdrup, som bygge
de den i 1928, da den blev ud
stykket fra hans hjem "Anbjerggaard".

Ejendomsskyld 450.000. Areal 12 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1928 ombygget i 1980, hestestald og maskinhus fra 1934 samt lade fra
1928. Gården drives med en kvægproduktion på 13 årskøer og 15 ungdyr af racen
SDM. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
DØSTRUPVEJ 178, "DEGNEGÅRDEN", BRADSTUP, 9510 ARDEN, tlf. 98-569210.
PER BJØRN, født d. 3.-9.-1943, søn af Martha og Georg Bjørn, gift med Karen Bjørn.
Parret har børnene: Hans Peter, født d. 7.-8.-1975, Troels, født d. 12.-3.-1980 og
Marie Louise, født d. 4.-4.-1985.
P.B. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1970 fra sin far
Georg Bjørn.
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Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 47,5 ha., heraf 1 ha. mose. Der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret flere gange senest i 1987-88. Avlsbygninger
ne består af kvægstalde fra 1972-73, 1978 og 1990, lade fra 1975, maskin- og foder
huse fra 1987, 2 gylletanke og 2 indendørs køresiloer. Gården drives med en kvægpro
duktion på 75 årskøer, 85 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 malkestald, automatisk
fodringsanlæg og man anvender staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er
ansat 1 medhjælper.

DØSTRUPVEJ 182, "KONGSHØJGAARD", RAVNKILDE, 9510 AR
DEN, tlf. 98-569001.
CHRISTIAN LADEFOGED, gård
ejer, født d. 5.-4.-1945, søn af
Anne Margrethe og Anders Lade
foged, gift d. 7.-8.-1971 med
Kirsten Møller, lærer, født d.
30.-10.-1950, datter af Keta og
Jørn Møller. Parret har børnene:
Anne Marie, født d. 31.-10.-1972,
Jeppe, født d. 22.-2.-1976 samt
tvillingerne Irene og Asger, født

d. 21.-2.-1978.
C.L. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er formand for Kvægavlsforeningen
Nordjyden og i bestyrelsen for M.D. Food. Han overtog gården d. 1.-8.-1969 fra sine
forældre Anne Margrethe og Anders Ladefoged, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som blev købt af bedstefaderen i 1889.
Ejendomsskyld 3.230.000. Areal 75 ha., heraf 35 ha. eng.
Stueuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af kostald og lade fra 1975, ung
dyrstald fra 1978, maskinhus fra 1988, gylletanke og indendørs plansilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 100 årskøer og 120 ungdyr af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 4 traktorer, 1 selvkørende vandingsmaski
ne, 1 malkestald og 1 automatisk kraftfodringsanlæg. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester.
DØSTRUPVEJ 186, "SWEETHOME", RAVNKILDE, 9510 ARDEN,
tlf. 98-569028.
SVEND ANDERSEN, vognmand,
født d. 21.-3.-1945, søn af Krista og Holger Andersen, gift d.
21.-5.-1965 med Lisse Post, hus
mor, født d. 15.-9.-1944, datter
af Ingeborg og Oskar Christen
sen. Parret har børnene: Ghita,
født d. 3.-6.-1964, Gert, født d.
24.- 7.-1965 og Anja, født d.
9.-1.- 1974.
S.A. driver vognmandsforretning fra ejendommen. Han overtog gården i foråret 1979
fra Karsten Andersen.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 2,4 ha., heraf 0,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1922, restaureret og ombygget i 1984. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald samt lade og maskinhus alle fra 1922 og ombygget i 1965, samt
maskinhus fra 1984. Besætningen er på 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn og græs. Maskinstation bruges til høst.

DØSTRUPVEJ 187, "SØGAARD", BRADSTUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-569233.
JENS KRISTIAN KJELDGAARD, gårdejer, født d. 14.-7.-1947, søn af Johanne og Fre
de Kjeldgaard, gift d. 15.-7.-1972 med Marianne Kirkegaard, bogholder, født d. 19.-
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4.-1952, datter af Ingrid og Jens Kirkegaard Jensen. Parret har datteren Jeanette,
født d. 28.-2.-1977.
J.K.K. driver revisionsfirma fra ejendommen. Han overtog gården d. 1.-3.-1977 fra
Kaj Rex Pedersen.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 51,5 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 5 ha. eng og
skov. Der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er af ældre dato men restaureret i 1990. Avlsbygningerne brændte i 1960 og
blev genopført med kostald, svinestald og lade, desuden er der ungdyrstald og foderhus
fra 1980, svinestald ændret til kalvestald, 2 maskinhus fra 1976 og 1990, gylletank og
3 indendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 100 ung
dyr og 60 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 pony. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 finsnitter, kornsilo med varm lufts tørreri og halmfyr. På gården er
ansat 1 fodermester.
DØSTRUPVEJ 197, "FRISTEDGAARD", RAVNKILDE, 9510 AR
DEN, tlf. 98-569140.
HANS CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 3.-5.-1964, søn af Birte
og Knud Christensen, gift d. 29.4.-1989 med Irene Hansen, bog
holderiassistent, født d. 22.-4.-1964,
datter af Annemari Grønnegaard
og Nils Hansen.
H.C. arbejder på maskinstation,
og han er uddannet snedker. Han

overtog gården d. 1.-7.-1990 fra Jane Knudsen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1939, restaureret og tilbygget i 1979. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1939 tilbygget i 1977 samt svinestald og lade fra 1939. På gården er der
halmfyr.

ELBJERGVEJ 26, "ØSTERGAARD",
KONGENS TISTED, 9610 NØR
AGER, tlf. 98-656145.
JØRGEN M. SØRENSEN, gårde
jer, født d. 11.-5.-1927, søn af
Marie og Kristen Sørensen, gift
d. 27.-1.-1954 med Karna Mor
tensen, medhjælpende hustru,
født d. 22.-6.-1933, datter af
Marie og Søren Mortensen. Par
ret har børnene: Erling, født d.
24.-2.-1956, Ove, født d. 9.-4.-1960
og Finn, født d. 29.-3.-1966.
J.M.S. overtog gården d. 1.-10.-1963 fra sin svigerfar Søren Mortensen, nuværende
ejer er 5. generation på gården, som kom i familiens eje omkr. 1850.
Ejendomsskyld 2.420.000. Areal 83,3 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 12,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1917, restaureret og ombygget i 1975. Avlsbygningerne ned
brændte i 1938 og blev genopført med kostald, svinestald og lade, desuden er der ung
dyrhus fra 1973 samt maskinhuse fra 1975 og 1985. Gården drives med en kvægproduk
tion på 64 årskøer, 92 ungdyr og 32 slagtekalve af racen SDM, der produceres ca. 600
slagesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roetankmaskine samt plansilo
med varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.

ELBJERGVEJ 27, "HESSELHØJGAARD", KONGENS TISTED, 9610 NØRAGER, tlf.
98-656104.
KRISTIAN ANDERSEN, gårdejer, født d. 24.-8.-1921, søn af Rikke og Niels Andersen,
gift d. 28.-5.-1948 med Asta Andersen, medhjælpende hustru, født d. 17.-11.-1925,
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og Karsten, født d. 21.-6.-1956.
K.A. overtog gården i august 1947 fra sin svigerfar Johannes Andersen, nuværende
ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 38,5 ha., heraf 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1904 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1927 ombygget til svin i 1985, ældre lade ombygget til svin i 1962,
maskinhus fra 1987 samt ældre foderhus. Gården drives med en svineproduktion på 35
årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin årligt, og resten sælges som torvegrise,
desuden er der 20 ammekøer, 15 ungdyr, 10 slagtekalve og 1 tyr af racen Hereford.
Planteprodutkionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo
og kold lufts tørreri. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

ELBJERGVEJ 31, KONGENS TISTED, 9610 NØRAGER, tlf. 98656190.
SØREN PETER NORUP, stutteri
ejer, født d. 2.-9.-1951, søn af
Anny og Poul Norup, gift d. 21.6.-1975 med Irene Nielsen, børne
havepædagog, født d. 4.-10.-1952,
datter af Klara og Tage Nielsen.
S.P.N. er tømrermester. Han
overtog gården d. 1.-3.-1975 fra
Ejner Nielsen.
Ejendomsskyld 435.000. Areal 5,5
ha. Der er lejet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret flere gange senest i 1979. Avlsbygningerne
består af hestestald og lade fra 1990 samt garage fra 1977. Besætningen er på 15
OX-Arabere heste og 12 moderfår af blandet race. Der er 1 traktor og halmfyr. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.

ELBJERGVEJ 46, ELBJERG,
9510 ARDEN, tlf. 98-651220.
ERNST NYBORG MADSEN, gård
ejer, født d. 24.-12.-1938, søn af
Edith og Ejner Madsen, gift d.
10.-8.-1968 med Minna Kirstine
Andersen, husmor, født d. 16.-5.1947, datter af Tora og Anders
Andersen. Parret har børnene:
Erik, født d. 14.-7.-1969 og Eva,
født d. 5.-5.-1972.
E.N.M. er lagerforvalter hos
P.P. Hedegaard i Hvilsum og er
i bestyrelsen for Brorstrup - Haverslev Husmandsforening. Han overtog gården i
august 1975 fra sin svigerfar Anders Andersen, som byggede den i 1927-28.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 15,2 ha., der er frasolgt 1 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1927 ændret til svin i 1975-77, lade fra 1927 og maskinhus fra 1980.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 360 stk. årligt, desuden er der 4
moderfår af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor,
plansilo, varm og kold lufts tørreri samt træfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

ELBJERGVEJ 48, ELBJERG, 9510 ARDEN, tlf. 98-651113.
NIELS HENNING MORTENSEN, gårdejer, født d. 25.-9.-1933, søn af Inge Marie og
Kristian Mortensen, gift d. 17.-5.-1986 med Vera Toft, omsorgsassistent, født d.
12.-12.-1943, datter af Anne Marie og Peder Toft. N.H.M. har datteren Berit, født d.
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1.-8.-1962, V.T. har børnene: Be
rit, født d. 5.-8.-1966 og Jens
Peter, født d. 18.-4.-1972.
Niels H. Mortensen overtog går
den d. 1.-4.-1973 fra sin far Kri
stian Mortensen, som byggede
den i 1930, da den blev udstyk
ket fra "Østergaarden" i Kongens
Tisted.
Ejendomsskyld 825.000. Areal
28,3 ha., heraf 3,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1930, til
bygget i 1958 og derefter løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra 1930 ombygget i
1960, spaltestald fra 1974, lade fra 1930 tilbygget i 1960, maskin- og foderhuse fra
1980 samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 23 årskøer, 30 ungdyr
og 12 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der 300 slagtesvin årligt. Der er
3 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Man har 1 skoledreng til hjælp, og
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ELBJERGVEJ 49, "FÆLLEDKÆRGAARD", KONGENS TISTED,
9610 NØRAGER, tlf. 98-656107
og 98-656237.
JENS BUNDGAARD DALUM,
gårdejer, født d. 29.-9.-1921, søn
af Marie og Peder Christensen
Dalum, gift d. 20.-6.-1946 med
Anna Hansen, medhjælpende hu
stru, født d. 8.-8.-1924, datter
af Gertrud Marie og Anders Han
sen. Parret har sønnen Per, født
d. 6.-5.-1953. A.D. døde i april 1973.
Sønnen Per er opkøber for D.P.C. Eksport i Kolding, han har været på Lundbæk Land
brugsskole, og blev gift d. 5.-12.-1986 med Inger Marie Mogensen, sygemedhjælper,
født d. 1.-5.-1960, datter af Edith og Børge Mogensen. Parret har børnene: Carsten,
født d. 22.-10.-1984 og Henrik, født d. 26.-3.-1987. J.B.D. er opkøber af avlsdyr til
eksport fra Bovida, han har været på Hammerum Landbrugsskole, han er formand for
Nørager Hesteavlsforening og har været dommer på Ungskuet for Jydske Heste. Han
overtog gården i 1964 fra sin far Peder Christensen Dalum, nuværende ejer er 5.
generation på gården, som kom i slægtens eje i 1840.
Ejendomsskyld 2.640.000. Areal 89 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 10 ha. eng. Der er
lejet 39 ha.
Stuehuset er opført i 1892, restaureret og tilbygget flere gange senest i 1976. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1946, stald fra 1937 ombygget i 1977, ungdyrstald
med varme fra 1984, svinestald fra 1963 ombygget til ungdyrstald i 1990, maskinhuse
fra 1937 og 1989, lade fra 1947 og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægpro
duktion på 60 årskøer, 140 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2
Jydske heste samt opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 stensamler, 1 stenrive, 1 lastbil, 1 bopcart, 1
rendegraver, plansilo, lagersilo, varm lufts tørreri og halmfyr. På gården er ansat 2
faste medhjælpere. J.B.D. driver gården sammen med sønnen Per Dalum.
ELBJERGVEJ 51, "ELBJERGGAARD", KONGENS TISTED, 9510 ARDEN, tlf. 98651101
EJNER JENSEN, gårdejer, født d. 21.-4.-1932, søn af Johanne og Jens Jensen, gift d.
14.-5.-1958 med Ulla Andersen, medhjælpende hustru, født d. 8.-3.-1938, datter af
Ingeborg og Sofus Andersen. Parret har børnene: Bente, født d. 7.-2.-1959 og Birte,
født d. 17.-2.-1960.
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sen for Haverslev - Ladelund Hus
mandsforening. Han overtog går
den d. 21.-12.-1963 fra boet ef
ter Johanne Baade Andersen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal
12,8 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne består af kostald fra 1965 æn
dret til svinestald i 1974, svinestald fra 1980, udleveringsrum og
garage fra 1983, lade fra 1959
ændret til svinestald i 1974 og maskinhus fra 1972. Gården drives med en svineproduk
tion på 40 årssøer, der sælges ca. 550 smågrise og 200 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

ELBJERGVEJ 52, "ROSENHOLM",
VEJRHØJ, 9510 ARDEN, tlf. 98651218.
PER BUUS JENSEN, gårdejer,
født d. 23.-8.-1951, søn af Lis
og Erik Buus Jensen, gift d.
15.-3.-1980 med Lone Cecilie
Jensen, supporter, født d. 25.9.-1956, datter af Ida og Egon
Jensen. Parret har børnene: Hen
rik, født d. 22.-6.-1980, Karsten,
født d. 25.-5.-1981 og Tina, født
d. 17.-6.-1985.
P.B.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-8.-1986 fra
Svend Aage Kristensen, gården blev bygget som statshusmandsbrug i 1930.
Areal 44 ha. Der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko
stald fra 1930 restaureret og ombygget omkr. 1960, svinestald fra 1930, maskinhus og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 30 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.
ELBJERGVEJ 54, "HØJBO", VEJR
HØJ, 9510 ARDEN, tlf. 98651112.
ALFRED STISTRUP ANDERSEN,
landmand, født d. 9.-1.-1943, søn
af Anna og Jens Christian Sti
strup Andersen.
A.S.A. overtog gården i april
1974 fra sin far Jens Christian
Stistrup Andersen, gården blev
bygget som statshusmandsbrug i
1930, da den blev udstykket fra
"Vejrhøjgaard". Der er foretaget
3 udgravninger af jernaldergrave - 2 i haven og 1 på marken.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 13,2 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1930 samt restaureret og tilbygget i 1961. Avlsbygningerne be
står af ko- og svinestald samt lade alle fra 1930. Man har en del hobbyfjerkræ. Der er
1 traktor på gården.
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ELBJERGVEJ 55, KONGENS TISTED, 9510 ARDEN, tlf. 98-651053.
EJNAR PEDERSEN, gårdejer, født d. 28.-1.-1924, søn af Marianne Katrine og Peder
Pedersen, gift d. 19.-5.-1948 med Gudrun Louise Jakobsen, medhjælpende hustru, født
d. 15.-7.-1927, datter af Kristian og Katrine Jakobsen. Parret har datteren Ellen, født
d. 8.-10.-1950.
E.P. overtog gården i januar 1990 fra Nykredit.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 11,3 ha. Jorden er delvis forpagtet ud.
Stuehuset er opført i 1827 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1931, hestestald og lade fra 1912. Besætningen er på 2 rideheste og 6 moder
får af racen Texel. Der er 1 traktor og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
ELBJERGVEJ 56, "VESTERGAARD", MEJLBY, 9510 ARDEN,
tlf. 98-651100.
OVE ANDERSEN, gårdejer, født
d. 21.-4.-1933, søn af Else og
Martin Andersen, gift i marts
1968 med Asta Christensen, syge
plejerske, født d. 27.-4.-1933,
datter af Pouline og Ejner Chri
stensen. Parret har børnene: Mor
ten, født d. 27.-7.-1967, Mette,
født d. 27.-3.-1973 og Maria,
født d. 24.-4.-1977.
A.A. er i Menighedsrådet for Brorstrup Sogn. O.A. overtog gården d. 1.-10.-1971 fra
sin fætter Ejler Andersen, gården har været i slægtens eje i omkr. 200 år.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 38,5 ha., heraf 5,5 ha. eng.
Stuehuset er.opført i 1915 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1926 om- og tilbygget flere gange senest i 1971, spaltestald og roehus fra hen
holdsvis 1974 og 1980, ristestald fra 1978, hestestald fra 1916 ombygget til kalvestald
og garage, lade fra 1917, maskinhus fra 1980 og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 60 årskøer, 90 ungdyr og 60 slagtekalve af racen SDM. Der er 3
traktorer, halvpart i mejetærsker og 1 kornsilo. På gården er ansat 1 fuld- og 1 del
tids medhjælper.
ELBJERGVEJ 67, VEJRHØJ,
9510 ARDEN, tlf. 98-651001.
ERLING LUND JENSEN, gårde
jer, født d. 5.-3.-1930, søn af
Annine og Anton Karl Jensen,
gift d. 8.-8.-1959 med Esther
Ritha Berthelsen, kontorassistent,
født d. 11.-10.-1939, datter af
Marie og Kristian Berthelsen.
Parret har børnene: Kurt, født
d. 21.-3.-1961 og Annie, født d.
7.-12.-1964.
E.L.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården i april 1959 fra sine forældre Annine og An
ton Karl Jensen, gården blev udstykket i 1930 fra "Vejrhøjgaard".
Ejendomsskyld 470.000. Areal 7 ha., heraf 1 ha. eng. Der er lejet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1930 ombygget til sivnestald i 1972, svinestald fra 1962, lade fra 1930
og maskinhus fra 1985. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo og varm lufts tørreri. Man
anvender ingen fremmed arbejdskraft.
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KLAUS FOGH, falkredder, født d. 26.-12.-1956, søn af Ninna og Peter Fogh, gift d.
28.-6.-1980 med Annie Larsen, programmør, født d. 13.-6.-1958, datter af Elna og
Carl Aage Larsen. Parret har børnene: Louise, født d. 11.-3.-1982 og Sebastian, født
d. 9.-7.-1984. K.F. er ansat ved Falk i Hobro. Han overtog gården d. 15.-8.-1978 fra
Gustav Sørensen. Ejendomsskyld 770.000. Areal 3,4 ha. Der er lejet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1938, restaureret og ombygget i 1983. Avlsbygningerne består af
hestestald fra 1979 og 4 minkhaller fra 1986. Gården drives som minkfarm med en
bestand på 300 tæver, desuden er der 4 avlshopper af Dansk Varmblod samt 3 stk. op
dræt. Der er 1 traktor og halmfyr.

ENSHØJVEJ 5, 9510 ARDEN, tlf.
98-651257.
JØRGEN KANNEGAARD, meka
niker, født d. 20.-3.-1953, søn af
Ruth og Knud Kannegaard, bor
sammen med Ketty Hansen, fri
sør, født d. 2.-7.-1951, datter af
Ingrid og Svend Åge Nielsen.
Parret har sønnen Rune, født d.
18.-10.-1979.
J.K. er lagerarbejder for en en
treprenør. Han overtog gården d.
1.-7.-1977 fra Christian Pedersen. Ejendomsskyld 540.000. Areal 1 ha. Der er lejet 5,5 ha. med juletræer og 13 ha.
med græs. Stuehuset er opført i 1983. Avlsbygningerne består af ældre kvægstald og
svinestald begge fra omkr. 1900. Besætningen er på 32 får af racen Oxforddown.
ESGEVEJ 3, "PRÆSTEGAARDEN",
KONGENS TISTED, 9610 NØR
AGER, tlf. 98-656156.
SVEND AAGE CHRISTENSEN,
forpagter, født d. 16.-7.-1932,
søn af Mary og Søren Christen
sen, gift d. 15.-11.-1961 med
Herdis Mette Madsen, medhjæl
pende hustru, født d. 18.-10.1937, datter af Anne og Anders
Væver Madsen. Parret har børne
ne: Jesper, født d. 8.-11.-1966,
Ann, født d. 12.-2.-1968 og Mette, født d. 3.-10.-1971.
S.AA.C. overtog forpagtningen i november 1966 fra den tidligere forpagter Aksel Niel
sen. Gården ejes af Kongens Tisted Menighedsråd. Areal 19,9 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Præsteboligen er opført i 1925, forpagterboligen er ældre. Avlsbygningerne består af
ældre kostald, lade fra 1909 tilbygget i 1981 samt udendørs køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 20 årskøer og 50 slagtekalve af blandet race. Der er 1 trak
tor, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FYRKILDE MØLLEVEJ 8, "FYR
KILDE HEDEGAARD", FYRKIL
DE, 9510 ARDEN.
PREBEN TRADS, gårdejer omta
les under Rånen 3.
P.T. overtog gården i 1972 fra
sin svigerfar Søren K. Nielsen,
nuværende ejer er 4. generation
på gården, som blev oprettet i
1852 som en hedelod fra Vagn
Viborg.
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Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 15 ha.
Stuehuset er opført i 1906. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald samt lade alle
fra 1926. Man har samdrift med Rånen 3.
FYRKILDEVEJ 7, "HØJLYSTGAARD", LL. RØRBÆK, 9500 HOBRO, tlf. 98-569163.
KJELD CORNELIUSEN, gårdejer, født d. 11.-8.-1956, søn af Edith og Aksel Corneliusen, gift d. 11.-6.-1988 med Karna Korgaard Hansen, hjemmehjælper, født d. 15.-11.1965, datter af Ella og Evan Korgaard Hansen. Parret har børnene: Kalle, født d.
23.-7.-1987 og Kean, født d. 19.-1.-1989.
K.C. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården i foråret 1979
fra sin far Aksel Corneliusen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 35 ha., heraf 7 ha. eng.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1920 ombygget til svinestald i 1979, gammel svinestald på ca. 100 år
ombygget i 1979, svinestalde fra 1979 og 1984, klimastald fra 1987, ældre lade om
bygget i 1979, maskinhus fra 1979 siden ombygget til svin samt gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 300 årssøer, der sælges ca. 6.000 smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker og tørfodringsanlæg. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
FYRKILDEVEJ 8, "ONSILDHØJGAARD", LL. RØRBÆK, 9500
HOBRO, tlf. 98-569164.
SØREN IVERSEN, gårdejer, født
d. 24.-2.-1929, søn af Krestine
og Peter Iversen, gift d. 27.-6.1959 med Marie Villadsen, lærer,
født d. 5.-10.-1933, datter af
Henriete og Marius Villadsen.
Parret har børnene: Jette, født
d. 22.-4.-1960, Jens, født d. 15.10.-1963 og Birte, født d. 17.8.-1968.
S.I. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 16.-5.-1959 fra Frede
Lauersen.
Ejendomsskyld 2.650.000. Areal 41,4 ha.
Stuehuset er opført i 1980. Avlsbygningerne består af 4 svinestalde fra 1974, goldsostald og halmlade fra 1929 ombygget i 1976, garage og fyrrum fra 1980 samt lade fra
1987. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der produceres ca. 1.500
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 trakto
rer og plansilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
FYRKILDEVEJ 9, LL. RØRBÆK,
9500 HOBRO, tlf. 98-569298.
LEIF LAURITZEN, husmand,
født d. 14.-6.-1935, søn af Kir
stine og Frede Lauritzen, gift d.
29.-2.-1972 med Ninna Nielsen,
husmor, født d. 17.-9.-1948, dat
ter af Astrid og Thorvald Niel
sen. Parret har børnene: John,
født d. 24.-4.-1966, Flemming,
født d. 12.-1.-1972 og Anne Kir
stine, født d. 11.-1.-1974.
L.L. har været på Høng Land
brugsskole. Han overtog gården i november 1963 fra Kresten Berg Jensen,
Ejendomsskyld 700.000. Areal 9,4 ha.
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Stuehuset er opført i 1935, restaureret og tilbygget i 1986. Avlsbygningerne består koog svinestald fra 1935, svinestald fra 1965 og lade fra 1935. Gården drives udelukken
de med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 2 traktorer og halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FYRKILDEVEJ 11, LL. RØRBÆK,
9500 HOBRO, tlf. 98-569021.
LARS POULSEN, agroingeniør
m.a.I, født d. 25.-4.-1960, søn af
Irma og Hans Jørgen Poulsen,
gift d. 4.-7.-1987 med Anne Machon Steffensen, sygehjælper,
født d. 4.-12.-1962, datter af
Jytte og Kurt Steffensen. Parret
har børnene: Lene, født d. 12.5.-1989 og Jesper, født d. 17.1.-1991.
L.P. er agroingeniør og er ansat
på Kimadan A/S. Han overtog gården d. 1.-3.-1989 fra Ejnar Johansen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 13,9 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1936 og 1976, lade og maskinhus fra 1975 samt gylletank. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter og raps. Der er 1 traktor, 1 bugseret mejetærsker, 1 sprinkleranlæg og lagersilo
med tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FYRKILDEVEJ 14, "HALDAGERGAARD", LL. RØRBÆK, 9500
HOBRO, tlf. 98-569170.
LARS TOLBORG, gårdejer, født
d. 5.-8.-1965, søn af Margit og
Kurt Tolborg, bor sammen med
Kirsten Mendys, socialpædagog,
født d. 13.-12.-1958, datter af
Tove og Evald Mendys.
L.T. har været på Lundbæk Land
brugsskole 2 gange. Han overtog
gården i april 1986 fra Kristian
Rytter.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 38 ha., der er frasolgt 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne er indrettet og udlejet som hestestalde og
ridehus, der er bygget haller i 1978 og 1986-87, og der er lade fra 1960. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er frøgræs, ærter, raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, og
man har maskinsamdrift med faderen, som ejer Kjemstrupvej 33.
L.T. ejer og driver også Skovhøjvej 4.
FYRKILDEVEJ 15, "FLADHØJGAARD", FYRKILDE, 9510 ARDEN, tlf. 98-569080.
KRISTIAN ANDERSEN, gårdejer, født d. 18.-10.-1926, søn af Helene og Anders Ander
sen, gift d. 14.-5.-1950 med Esther Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 13.-1.1929, datter af Lene og Karl Sørensen. Parret har børnene: Helene, født d. 20.-10.1952, Hanne, født d. 2.-5.-1954 og Anette, født d. 22.-2.-1959.
K.A. overtog gården i maj 1950 fra sin far Anders Andersen, som byggede den i 1912.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostalde
fra 1912 og 1959 sidstnævnte ændret til svin i 1975, svinestald bygget i 1975, lade fra
1912, maskinhus fra 1980 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.
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DEN, tlf. 98-569127.
HENNING WIBORG, gårdejer,
født d. 20.-11.-1939, søn af Kir
stine og Johannes Wiborg, gift d.
30.-3.-1963 med Elna Lykke Chri
stensen, husmor, født d. 5.-1.1942, datter af Tinne og Anders
Lykkke Christensen. Parret har
børnene: Terry, født d. 30.-8.1967 og Tina, født d. 25.-1.-1972.
H.W. arbejder på maskinstation i
Ladelund. Han overtog gården d. 15.-3.-1963 fra Johannes Mikkelsen.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 18,3 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret omkr. 1970. Avlsbygningerne består af ko
stald fra 1933 tilbygget i 1973, svinestald fra 1933, lade fra 1957 og gylletank. Der er
kornsilo og træfyr.
FYRKILDEVEJ 20, FYRKILDE,
9510 ARDEN, tlf. 98-569203.
EGON LARSEN, husmand, født
d. 22.-2.-1920, søn af Marie Kir
stine Larsen, gift d. 8.-11.-1947
med Inga Marie Sørensen Rold,
husmor, født d. 27.-8.-1926, dat
ter af Kirstine og Peter Søren
sen Rold. Parret har børnene: Li
lian Majbrit, født d. 4.-5.-1955
og Ove, født d. 9.-7.-1958.
E.L. har været på St. Restrup
Husmandsskole. Han overtog
gården d. 18.-12.-1954 fra Anders Christian Mørch.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 4,5 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt lade alle fra 1928.

FYRKILDEVEJ 21, "FYRKILDEHØJGAARD", FYRKILDE, 9510
ARDEN.
KRESTEN HANSEN, gårdejer om
tales under Fyrkildevej 25.
K.H. overtog gården d. 1.-8.-1969
fra Jensine Nielsen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal
30 ha., heraf 3,5 ha. eng.
Stuehuset er af ældre dato. Avls
bygningerne består af kostald,
svinestald og garage samt lade
alle fra omkr. 1910 og svinestald
fra 1960. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Der er plan
silo og varm lufts tørreri. Man har samdrift med Fyrkildevej 25.
FYRKILDEVEJ 22, "BISPEGAARD", FYRKILDE, 9510 ARDEN, tlf. 98-569039.
HARRY og VILHELM LARSEN, gårdejere. H.L. er født i 1906 og V.L. er født i 1908,
de sønner af Krestine og Niels Larsen.
Brødrene overtog gården i 1956 fra deres far Niels Larsen, som købte den i 1902.
Gården kan føres tilbage til 1462 og har engang hørt under Viborg Bispesæde.
Areal 45 ha., heraf 12 ha. eng, mose og plantage.

-296-

"Bispegaard"s stuehus er opført i
1898 og løbende restaureret.
Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1917, svine- og
hestestald fra 1930, gammelt
motorhus fra 1914, lade fra 1902
og maskinhus fra 1925. Gården
drives udelukkende med plante
produktion bestående af korn og
raps. Der er 2 traktorer, plansilo
og varm lufts tørreri. Maskinsta
tion bruges til en del af mark
arbejdet.
FYRKILDEVE3 25, "FYRKILDEGAARD", FYRKILDE, 9510 AR
DEN, tlf. 98-651023.
KRESTEN HANSEN, gårdejer,
født d. 23.-6.-1933, søn af Ellen
og Otto Hansen, gift d. 17.-5.1958 med Grete Bjørn, medhjæl
pende hustru, født d. 28.-6.-1934,
datter af Martha og Georg
Bjørn. Parret har børnene: Olav,
født d. 23.-1 1.-1959, Henrik,
født d. 7.-5.-1961 og Hans, født
d. 12.-10.-1966.
G.H. har været medlem af Menighedsrådet. K.H. har været på Tune Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 1.-4.-1960 fra sin far Otto Hansen, nuværende ejer er 4. gene
ration på gården, som kom i slægtens eje i 1843.
Ejendomsskyld 3.350.000. Areal 92 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 7 ha. skov og 9 ha.
eng. Der er 0,5 ha. fredsskov.
Stuehuset er opført i 1953. Avlsbygningerne består af kostalde fra 1908 og 1977, spal
testald fra 1969, svinestald fra 1949, garage og lignende fra 1922, lade fra 1937,
maskinhus fra 1984, foderhuse fra 1974 og 1990, udendørs køresilo, gastæt silo og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 75 årskøer, 120 ungdyr og 45 slag
tekalve af racen SDM, desuden produceres der ca. 400 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er græsfrø, raps, ærter og korn. Der er 7 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 selvkørende vandingsmaskine, roetankmaskine, 1 rundballepresser, 1 finsnit
ter, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. På gården er ansat 2 faste medhjælpere,
og man har samdrift med Fyrkildevej 21.

FYRKILDEVE3 27, "FYRKILDEOVERGAARD", FYRKILDE, 9610
ARDEN, tlf. 98-569345.
FREDE WIBORG, gårdejer, født
d. 10.-1.-1950, søn af Erna og
Evald Wiborg, gift d. 25.-8.-1979
med Anne Margrethe Hansen, dia
kon, født d. 27.-9.-1956, datter
af Karen og Karl Hansen. Parret
har datteren Ellen, født d. 11.11.-1981.
F.W. er uddannet murer, og han
er medlem af Menighedsrådet for
Ravnkilde Sogn. Han overtog gården i februar 1984 fra sin far Evald Wiborg.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 16 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1960 ombygget til pelsrum i 1986, 5 minkhaller fra 1985-1990, lade fra
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produktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker plan
silo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejds
kraft.

FYRKILDEVEJ 31, "FYRKILDE
BAKGAARD", FYRKILDE, 9510
ARDEN, tlf. 98-569196.
VAGN WIBORG, gårdejer, født d.
11.-12.-1943, søn af Kirstine og
Johannes Wiborg, gift d. 3.-7.1969 med Kirsten Marie Rasmus
sen, lærer, født d. 13.-2.-1947,
datter af Inge Lise og Harry
Rasmussen. Parret har børnene:
Torben, født d. 4.-11.-1970, Uf
fe, født d. 6.-3.-1973 og Karin,
født d. 15.-9.-1975.
V.W. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1969 fra sin
far Johannes Wiborg.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 34 ha., der er 2 ha. eng. Der er
lejet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1916 tilbygget flere gange senest i 1976, svinestald fra 1940 ombygget til maskin
hus i 1980, lade fra 1935 tilbygget i 1968, maskinhus fra 1947 og gylletank. Besætnin
gen er på 8 ammekøer og ca. 12 stk. opdræt af racen Hereford. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, frøgræs, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plan
silo, varm lufts tørreri og halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
FYRKILDEVEJ 36, LADELUNDE,
9510 ARDEN, tlf. 98-654059.
JENS ERIK KRISTENSEN, maskin
stationsejer, født d. 24.-4.-1934,
søn af Line og Kresten Kristen
sen, gift d. 13.-2.-1957 med Lil
ly Bisgaard Christensen, husmor,
født d. 21.-10.-1935, datter af
Emma og Møller Bisgaard Chri
stensen. Parret har børnene:
John, født d. 22.-7.-1957 og Jyt
te, født d. 15.-8.-1959.
J.E.K. driver maskinstation fra
ejendommen. Han overtog gården d. 1.-3.-1957 fra Marius Andersen, gården blev ud
stykket i 1916 fra "Ladegaarden".
Ejendomsskyld 920.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 3,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1916 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1916 ombygget i 1953, lade fra 1916 og maskinhus fra 1972. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter og raps. Man driver
maskinstation fra ejendommen, og der er 5 traktorer, 3 mejetærskere, 1 roetankmaskine, 2 finsnittere, 1 skrålægger, 1 slamsuger, 1 spuler, 2 rendegravere, 1 gummiged,
1 rundballepresser og halmfyr. På maskinstationen er ansat 4 deltidsmedhjælpere.
FYRKILDEVEJ 38, LADELUND, 9510 ARDEN, tlf. 98-654126.
ARNE PEDERSEN (VEJERHØJ), boelsmand, født d. 12.-2.-1912, søn af Sørine og Jens
Peder Pedersen (Vejerhøj), gift d. 5.-11.-1946 med Sigrid Møller, husmor, født d.
20.-2.-1920, datter af Karen og Peder Møller. Parret har børnene: Jens, født d.
14.-5.-1948, tvillingerne Knud og Peder, født d. 25.-2.-1950, Vagn, født d. 30.-4.-1953
og Tage, født d. 25.-2.-1959.
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december 1941 fra sin far Jens
Peder Pedersen (Vejerhøj), som
købte den i 1918.
Areal 9,5 ha., der er frasolgt 11
ha., og der er 1 ha. eng. Jorden
er udlejet.
Stuehuset er opført i 1916 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne består af ko- og svinestald
samt lade alle fra 1954 og gen
opført efter brand i 1963, ma
skinhus fra 1916 ombygget i
1963. Der er 1 traktor, kornsilo, varm lufts tørreri og træfyr.
FYRKILDEVEJ 39, LADELUND,
9510 ARDEN, tlf. 98-654409.
OLAV BJØRN HANSEN, gårdejer,
født d. 23.-11.-1959, søn af Gre
te og Kresten Hansen, gift d.
27.-5.-1989 med Ghita Brit Post
Andersen, butiksassistent, født
d. 3.-6.-1964, datter af Lissi og
Svend Andersen. Parret har søn
nen Rasmus, født d. 7.-11.-1990.
O.B.H. har været på Korinth og
Lundbæk Landbrugsskoler. Han
overtog gården i april 1986 fra Karl Kristensen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 16,5 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1916 og restaureret fra 1986-89. Avlsbygningerne består af koog svinestald fra 1959, kalvestald og maskinhus fra 1966 samt foderhus fra 1976. Går
den drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter, raps og frø
græs. Der er plansilo og varm lufts tørreri. Man har maskinfællesskab med faderen,
som bor på Fyrkildevej 25.
FYRKILDEVEJ 42, LADELUND, 9510 ARDEN, tlf. 98-654349.
BENT JENSEN, landmand, født d. 3.-6.-1940, søn af Kartrine og Peder Jensen, gift d.
24.-5.-1969 med Ella Bisgaard, lærer, født d. 16.-8.-1949, datter af Emma og Møller
Bisgaard. Parret har børnene: Lars, født d. 14.-8.-1974 og Ole, født d. 30.-3.-1977.
B.J. handler med kreaturer og svin. Han overtog gården i august 1977 fra Christian
Hansen. Ejendomsskyld 890.000. Areal 9,9 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1915 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1915, svinestald fra 1970, garage fra 1982 og lade fra 1986. Der er en salgsbesæt
ning af svin og kreaturer. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1
traktor, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet, og man har samdrift med Kragelundsvej 10.

FYRKILDEVEJ 46, LADELUND,
9510 ARDEN, tlf. 98-654136.
NIELS AAGE JOHANSEN, gård
ejer, født d. 1.-5.-1912, søn af
Jensine Marie og Niels Johansen,
gift d. 18.-7.-1943 med Tove Han
sen, husmor, født d. 10.-7.-1920,
datter af Anne Kartrine og Mads
Hansen. Parret har børnene: Ketty, født d. 15.-2.-1946, Karin,
født d. 18.-2.-1948, Vera, født d.
20.-12.-1951, Verner, født d. 7.-
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N.AA.J. har været formand for Kvægavlsforeningen og været i bestyrelsen for Gød
ningsforeningen i Mejlby. Han overtog gården d. 4.-4.-1945 fra sin far Niels Johansen.
Areal 13,5 ha., heraf 1 ha. eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1916 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt lade fra 1916, laden er tilbygget i 1956. Der er 1 traktor, kornsilo og
kold lufts tørreri.

GL. HOBROVEJ 5, KONGENS
TISTED, 9610 NØRAGER, tlf.
98-656253.
POUL LARSEN, gårdejer, født d.
6.-7.-1946, søn af Marthine og
Kristian Larsen, gift d. 15.-7.1967 med Sonja Larsen, faglærer
og demonstratrice, født d. 29.6.-1947, datter af Lisbeth og
Christian Larsen. Parret har bør
nene: Pia, født d. 1.-1.-1968, Ma
lene, født d. 21.-3.-1971 og Mor
ten, født d. 17.-9.-1973. P.L. har været på Lyngby Landbrugsskole, han er medlem af
kommunalbestyrelsen i Nørager Kommune og er udvalgsformand for Teknik og Miljø.
Han overtog gården d. 1.-8.-1971 fra Jensine Ottesen.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 28 ha.
Stuehuset er opført i 1910, restaureret og ombygget i 1979. Avlsbygningerne består af
slagtesvinestald fra 1974 renoveret i 1986, sostald fra 1979, lade ombygget til svine
stald i 1972, lade og maskinhus fra 1973 samt 2 gylletanke. Gården drives med en
svineproduktion på 70 årssøer, der produceres ca. 1.400 slagtesvin årligt, desuden er
der 2 ammekøer og 3 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo med kold lufts tørreri.
Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

GL. HOBROVEJ 8, "HAURBALLEGAARD", BONDERUP, 9610 NØRAGER, tlf. 98656101.
KRESTEN OTKJÆR BAK, gårdejer omtales under "Fladsiggaard", Løgstørvej 162-164.
K.O.B. overtog gården d. 1.-11.-1980, den har tidligere været i slægtens eje fra 18901965. I 1981 blev "Vestergård" tilkøbt, den blev udstykket fra "Haurballegaard" omkr.
1850, det meste af gården blev lagt under "Haurballegaard" ved jordfordeling i 1988.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 55,8 ha., heraf tilkøbt 17,3 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og restaureret flere gange senest i 1980. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1934, svinestald renoveret i 1971, svinestald fra 1976 udvidet i
1980 og lade fra 1935. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der sæl
ges ca. 3.000 smågrise. Man har samdrift med "Fladsiggaard", Løgstørvej 162-164.
GL. LANDEVEJ 6, "BAKGAARDEN", KONGENS TISTED, 9610 NØRAGER, tlf. 98656020.
PER GERT PEDERSEN, gårdejer, født d. 4.-10.-1958, søn af Ruth og Kristian Peder
sen, gift d. 18.-6.-1988 med Jette Rabøl, skohandler, født d. 25.-2.-1960, datter af
Jenny og Willy Rabøl.
P.G.P. har været på Kalø og Asmildkloster Landbrugsskoler og er i repræsentantskabet
for Ø.A.S. Han overtog gården d. 1.-8.-1982 fra D.L.R.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 61 ha.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og blev restaureret i 1988. En del af avlsbygningerne
nedbrændte i 1954 og blev genopført med svinestald og lade, desuden er der sostald
fra 1982, slagtesvinestald fra 1988, maskinhus fra 1984, og der er 2 gylletanke.
Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise
og 3.800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm luft og halmfyr. På gården
er ansat 1 fuld- og 1 deltidsmedhjælper.
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GL. LANDEVEJ 7, "BONDERUPGAARD", BONDERUP, 9610
NØRAGER, tlf. 98-656114.
HELGA og EVALD DALUM, gård
ejere. H.D. er født d. 18.-9.1925, og E.D. er født d. 6.-11.1922, de er børn af Anne og Kre
sten Dalum.
H.D. er uddannet børnehavepæda
gog. E.D. har været på Asmildkloster Landbrugsskole og har væ
ret i bestyrelsen for Nørager Me
jeri. De 2 søskende overtog går
den i juli 1964 fra deres mor Anne Dalum, E.D. var bestyrer for moderen fra 1947 og
til overtagelsen i 1964, nuværende ejere er 3. generation på gården, som kom i slæg
tens eje omkr. 1880.
Ejendomsskyld 2.040.000. Areal 87 ha., heraf 55 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1916, tilbygget og restaureret flere gange senest i 1983. Avls
bygningerne brændte i 1926 og blev genopført med ko- og svinestald samt lade, des
uden er der maskinhus fra 1975 og gylletank. Gården drives med en ammekobesætning
på 30 ammekøer, 60 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo med
varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper. E.D. ejer og driver også
GI. Landevej 9.
GL. LANDEVEJ 9, BONDERUP, 9610 NØRAGER.
EVALD DALUM, gårdejer, omtales undet GI. Landevej 7.
E.D. overtog gården i oktober 1965 fra Ejvind Nielsen.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 9 ha., heraf 2 ha. eng.
Alle bygningerne er af ældre dato. Man har samdrift med GI. Landevej 7.
GL. NØRAGERVEJ 3, "KARLS
MINDE", GL. NØRAGER, 9610
NØRAGER, tlf. 98-551154.
GUNHILD og ANDERS FLOU,
gårdejere. G.F. er født d. 11.-5.1930, og A.F. er født d. 4.-6.1927, de er børn af Birgitte og
Karl Flou.
De 2 søskende overtog gården i
novemger 1977 fra deres foræl
dre Birgitte og Karl Flou, nuvæ
rende ejere er 4. generation på
gården.
Areal 5 ha., der blev frasolgt 22 ha. i 1989.
Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1900 ombygget i 1970, hestestald og vognport samt garage fra 1900,
lade fra 1900 ombygget og delvis ændret til svinestald i 1978 og maskinhus fra 1920.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 700 stk. årligt. Der er 2 traktorer
og kornsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GL. NØRAGERVEJ 8, "SKEHØJGAARD", GL. NØRAGER, 9610 NØRAGER, tlf. 98551146.
SØREN AGNER SØRENSEN, gårdejer, født d. 12.-9.-1932, søn af Dagny og Peder Sø
rensen, gift d. 30.-10.-1960 med Kirsten Stoffersen, bondekone, født d. 23.-10.-19??,
datter af Edith og Svend Stoffersen. Parret har børnene: Jette, født d. 4.-4.-1962 og
Kurt, født d. 21.-7.-1965.
K.S. har været på St. Restrup Husmandsskole, og S.A.S. har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1959 fra sin far Peder Sørensen, nuværende
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Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
41,1 ha., heraf 2 ha. eng.
"Skehøjgaard"s stuehus er opført
i 1923 og løbende restaureret.
Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1927 tilbygget i
1964 og 1971, kalvestald og gara
ge fra 1935, lade fra 1929 og ma
skinhus fra 1968. Gården drives
med en kvægproduktion på 42 års
køer og 42 slagtekalve af racen
SDM, desuden produceres der ca.
200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1
kornsilo med varm og kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GL. NØRAGERVEJ 18, "ØLGAARD", GL. NØRAGER, 9610
NØRAGER, tlf. 98-551193.
ERIK ANDERSEN, gårdejer, født
d. 18.-5.-1937, søn af Agnes og
Anders Andersen, gift d. 26.-10.1963 med Ulla Winther Kristoffersen, medhjælpende hustru,
født d. 23.-5.-1944, datter af
Ellen og Holger Kristoffersen.
Parret har børnene: Ib, født d.
6.-8.-1965, Bent, født d. 3.- 2.1967 og Steen, født 3.-11.-1968.
E.A. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-9.-1963 fra Kri
stian Ølgaard.
Ejendomsskyld 2.660.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 3 ha. eng, der er ialt 8 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1900, restaureret og ombygget flere gange senest i 1983. Avls
bygningerne består af kostalde fra 1930 og 1976, kalvestald og værksted fra 1990,
lade fra 1975, maskinhus fra 1970 tilbygget i 1985, foderhus fra 1978, 2 gylletanke og
indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer, 90 ungdyr og
35 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en avlsbesætning på 13 ammekøer og 9
ungdyr af racen Limousine. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 selvkørende vandings
maskine, 1 roetankmaskine, 1 finsnitter, 1 skrålægger og plansilo med kold lufts tør
reri. På gården er ansat 1 fodermester, og man har samdrift med Vestermarksvej 22.
GL. NØRAGERVE3 22, "MØENSHOLM", GL. NØRAGER, 9610 NØRAGER, tlf. 98551173.
BENT B30RN, gårdejer, født d. 1.-8.-1930, søn af Alfrida og Peter Bjørn, gift d.
24.-4.-1954 med Esther Christensen, medhjælpende hustru, født d. 25.-12.-1930, datter
af Inger Marie og Niels Peter Christensen. Parret har børnene: Henrik, født d. 14.9.-1954, Jens, født d. 11.-3.-1957 og Bodil, født d. 7.-9.-1958.
B.B. har været på Lundbæk Landbrugsskole, og er i bestyrelsen for Quality Ox. Han
overtog gården d. 1.-11.-1960 fra sin far Peter Bjørn.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1919 og løbende restaureret samt tilbygget i 1985. Avlsbygnin
gerne består af kostald fra 1970, kalvestald fra 1968, lade fra 1972, maskinhus fra
1974 og gylletank. Gården drives med en slagtekalveproduktion på 130 stk. af blandet
race. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, 1 selvkørende
vandingsanlæg og plansilo med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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GL. TVÆRVEJ 1, GRYNDERUP,
9610 NØRAGER, tlf. 98-551309.
JØRGEN GREGERSEN, husmand,
født d. 6.-4.-1934, søn af Magda
og Dahl Gregersen, gift d. 6.12.-1958 med Gerda Bech, med
hjælpende hustru, født d. 6.-2.-1933,
datter af Thinne og Dalgsgaard
Bech. Parret har børnene: Finn,
født d. 3.-11.-1960, Vita, født d.
19.-9.-1962 og Torben, født d.
15.-3.-1968 og død i 1987.
J.G. er i bestyrelsen for Rør
bæk - Nørager Husmandsforening. Han overtog gården i 1960, da den blev udstykket
som statshusmandsbrug fra "Bratbjerggaard".
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 24,5 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 9 ha. eng. Der er
forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1960, restaureret og tilbygget i 1974. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1960 tilbygget i 1969, lade og maskinhus fra 1969 samt foderhus fra 1983.
Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 40 ungdyr og 16 slagtekalve af
racen RDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
GL. TVÆRVEJ 5, "BRATBJERG
GAARD", GRYNDERUP, 9610
NØRAGER, tlf. 98-551324.
CHRISTIAN BECH, gårdejer,
født d. 16.-10.-1936, søn af
Thinne og Dalsgaard Bech, gift
d. 14.-6.-1969 med Birthe Kri
stoffersen, husmor, født d. 27.11.-1949, datter af Klare og
Mandrup Kristoffersen. Parret
har børnene: John, født d.
12.-3.-1970 og Morten, født d.
14.-2.-1973.
B.K. kører skolebus. C.B. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården
d. 1.-1.-1969 fra sin far Dalsgaard Bech, gården stammer fra 1750.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 25,5 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1960 ombygget til svinestald i 1987, lade fra 1893 og maskinhus fra 1983. Gården
drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der sælges ca. 1.400 smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
kold lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GL. TVÆRVEJ 9, GRYNDERUP,
9610 NØRAGER, tlf. 98-551350.
ARNE ANDERSEN, gårdejer,
født d. 8.-4.-1930, søn af Ellen
og Kristian Andersen, gift d. 17.12.-1954 med Krista Ebdrup, med
hjælpende hustru, født d. 19.-6.1933, datter af Krestine og Kre
sten Ebdrup. Parret har børnene:
Helle, født d. 20.-2.-1959 og Ir
ma, født d. 27.-4.-1961.
A.A. overtog gården i november
1954 fra sin svoger Leo Ebdrup,
ejendommen er statshusmandsbrug, som blev opført i 1929, da det blev udstykket fra
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"Bratbjerggaard".
Ejendomsskyld 900.000. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Oorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1929, restaureret og tilbygget. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1929 om- og tilbygget i 1961, spaltestald fra 1974, lade fra 1929 og
maskinhus fra 1986. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 150 stk. årligt.
Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker og plansilo med kold lufts tørreri.

GL. VIBORGVEJ 1, "BINDERUP
ØSTERGAARD", ST. BINDERUP,
9600 AARS, tlf. 98-656030.
KNUD MØLLER DAMGAARD
JENSEN, gårdejer, født d. 13.-3.1955, søn af Gudrun og Niels Møl
ler Jensen, gift d. 4.-8.-1979
med Birgith Bak Larsen, medhjæl
pende hustru, født d. 22.-10.-1957,
datter af Esther og Jens Bak Lar
sen. Parret har børnene: Hans,
født d. 25.-9.-1983, Lone, født d.
9.-5.-1986 og Lars, født d. 31.5.-1990. K.M.D.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han overtog gården d.
9.-2.-1979 fra Holger Overvad.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 24,9 ha. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret i 1989-90. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1906 tilbygget i 1979 og 1986, lade fra 1906, maskinhus fra 1986, foderhus fra
1979 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 54 årskøer og 65 ungdyr
halvdelen af racen SDM og halvdelen af Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 2 traktorer, og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GL. VIBORGVEJ 2, "DORTEASMINDE", ST. BINDERUP, 9600
AARS, tlf. 98-656034.
KRESTEN DALUM KRISTENSEN,
gårdejer, født d. 24.-10.-1943,
søn af Tine og Søren Dalum, gift
d. 23.-9.-1967 med Else Søndergaard, husmor, født d. 26.-4.1944, datter af Nielsine og Pe
ter Søndergaard. Parret har bør
nene: Jørgen, født d. 22.-11.1967, Helle, født d. 28.-2.-1970
og Gitte, født d. 11.-12.-1973.
K.D.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1968 fra
sin far Søren Dalum.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 10 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1967, ungdyrstald fra 1970, svinestald fra 1900 renoveret i 1989, lade fra
1900, foderhus fra 1982, maskinhus fra 1990, 3 gylletanke og indendørs køresilo. Går
den drives med en kvægproduktion på 47 årskøer, 65 ungdyr og 25 slagtekalve af ra
cen SDM, desuden produceres der 500 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 sprink
leranlæg, anpart i roetankmaskine, 1 skårlægger, plansilo, kold lufts tørreri og der
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

GL. VIBORGVEJ 14, "ANEXGAARDEN", ST. BINDERUP, 9600 AARS, tlf. 98-656017.
AAGE MADSEN, gårdejer, født d. 29.-9.-1914, søn af Karen og Jens P. Madsen.
AA.M. overtog gården d. 30.-12.-1951 fra sin far Jens P. Madsen, den har været i
slægtens eje gennem flere generationer.
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64 ha., heraf 8 ha. eng.
"Anexgaarden"s stuehus er opført
i 1908 og løbende restaureret.
Avlsbygningern består af kostald
fra 1924, svinestald fra 1954,
lade fra 1959 og maskinhus fra
1972. Gården drives med en blan
det besætning på 8 ammekøer, 3
ungdyr og 12 slagtekalve, desu
den er der 22 moderfår af racen
Texel samt 16 heste af racerne
Belgisk og Shetland, endvidere er
der en del ænder og gæs. Planteproduktionens slagsafgrøder er ærter, raps og korn.
Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper, og ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.

GRYNDERUPVEJ 21, GRYNDERUP, 9610 NØRAGER, tlf. 98-551114.
BRDR. KRISTENSEN (JEPSEN), gårdejere. Alfred K. er født d. 18.-12.-1925, og Kre
sten K. er født d. 17.-6.-1910, de er sønner af Pouline og Peter Kristensen (Jepsen).
Brøderne overtog gården i foråret 1963 fra deres mor Pouline Kristensen, forældrene
købte gården i 1907.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 14,5 ha., heraf 1 ha. eng. Der er udlejet 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af ældre koog svinestald, garage og lade fra 1926. Gården drives med en kvægproduktion på 6
årskøer, 4 ungdyr og 3 slagtekalve af racen SDM, der produceres 40 slagtesvin årligt.
Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Brødrenes søster
Helga er husbestyrerinde, og har været det siden 1963.

GRYNDERUPVEJ 28, GRYNDE
RUP, 9610 NØRAGER, tlf. 98551347.
PREBEN SIMONSEN, gårdejer,
født d. 11.-11.-1939, søn af Kerstine Kathrine og Chresten M.
Andersen.
P.S. overtog gården d. 1.-8.-1976
fra sin mor Kartrine Andersen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 16
ha., heraf 3 ha. eng og bakker.
Der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1916 ombygget i 1970, svinestald fra 1938 og lade fra 1948. Gården drives
med en kvægproduktion på 18 årskøer, 30 ungdyr og 9 slagtekalve af blandet race.
Der er 1 traktor og kornsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
GRYNDERUPVEJ 31, "GRYNDERUPGAARD",
GRYNDERUP,
9610 NØRAGER, tlf. 98-551386.
HENRIK HENRIKSEN, gårdejer,
født d. 17.-3.-1944, søn af Agnes
og Kristian Vestergaard Henrik
sen.
H.H. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole, han overtog går
den d. 1.-8.-1976 fra sin mor
Agnes Henriksen, nuværende ejer
er 3. generation på gården, som

kom i slægtens eje i 1895. Ejen
dommen er en udflyttergård fra Grynderup, den er bygget i 1874, og der var dengang
teglværk på gården.
Ejendomsskyld 2.950.000. Areal 64 ha., heraf 4,5 ha. mose og 10 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1874 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostalde
fra 1977 og 1979, svinestald fra 1965, lade fra 1874 ombygget til svinestald i 1970,
maskinhus fra 1964, foderhus fra 1979, 2 gylletanke og indendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 80 ungdyr og 35 slagtekalve af racen
SDM, desuden produceres der 900 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 roetankmaskine, 1 minidocer og kornsilo med varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast med
hjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GRYNDERUPVEJ 39, "VESTERGAARD", RØRBÆK, 9500 HO
BRO, tlf. 98-557862.
KNUD ERIK KRISTENSEN, gård
ejer, født d. 27.-1.-1947, søn af
Signe og Kristian Nørgaard Kri
stensen, gift d. 4.-5.-1974 med
Lissy Margit Hansen, medhjælpen
de hustru, født d. 2.-8.-1941,
datter af Anna og Tage Hansen.
Parret har børnene: Conny, født
d. 12.-6.-1973 og Tina, født d.
26.-9.-1974.
K.E.K. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 17.-5.-1978 fra
Jens Ole Schøler.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 28 ha., der er frasolgt 4 ha. til motorvej. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
og lade fra 1917, hestestald fra 1917 ændret til kalvestald i 1975, foderhus fra 1988,
gylletank og 3 indendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 50 års
køer og 75 ungdyr af racen SDM, desuden er der 2 Fjordheste. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og plansilo med varm lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
GRYNDERUPVEJ 40, "TRANMOSEGAARD", GRYNDERUP, 9610
NØRAGER, tlf. 98- 551251.
JØRGEN OVERVAD MATHIASEN,
gårdejer, født d. 24.-8.-1940, søn
af Ingeborg og Aage Mathiasen,
gift d. 17.-7.-1971 med Hanne
Merethe Petersen, overassistent,
født d. 8.-7.-1947, datter af In
geborg og Achton Petersen. Par
ret har børnene: Lars, født d.
19.-5.-1974 og Jens Aage, født
d. 16.-4.-1978.
J.O.M. er medlem af Menighedsrådet for Grynderup Sogn. Han overtog gården d.
1.-7.-1971 fra sin far Aage Mathiasen, som købte den i 1950.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 24,8 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført i 1889, restaureret og tilbygget i 1974. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1930 tilbygget i 1976, ældre garage og svinestald, lade fra 1928,
maskinhus fra 1982 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer,
25 ungdyr og 9 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 årssøer, og der produceres
1.100 slagtesvin årligt, og der er 1 hest af racen Dansk Varmblod. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker, 1 vådfodringsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Man anvender ingen
fremmed arbejdskraft.
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GRYNDERUPVEJ 50, "VRAASMINDE", RØRBÆK, 9500 HOBRO, tlf. 98-557798.
CLAUS LARSEN, kvægbrugskonsulent, født d. 12.-9.-1957, søn af Aase og Kai Larsen,
bor sammen med Birgit Frost Paulsen, lærer, født d. 17.-3.-1958, datter af Else og
Svend Erik Paulsen. C.L. har været på Asmildkloster og Vejlby Landbrugsskoler og er
ansat som konsulent ved Aalborg Amts Familiebrug. Han overtog gården i august 1985
fra Gert Nielsen. Areal 9 ha.
Stuehuset er opført i 1921 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald,
garage fra 1986 og lade fra 1921. Besætningen er på 6 ammekøer med opdræt, det er
en avlsbesætning af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
hvede og byg. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GRØFTAGER 4, HAVERSELV,
9510 ARDEN, tlf. 98-654354.
SVEND VESTBY JENSEN, land
mand, født d. 17.-1.-1927, søn af
Louise og Christian Jensen.
S.V.J. overtog gården i foråret
1967 fra sin far Christian Jen
sen, som købte den i 1912.
Ejendomsskyld 340.000. Areal 6,1
ha., heraf 3 ha. eng. Der er lejet
2 ha.
Stuehuset er opført i 1852 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald samt lade alle fra 1897
og maskinhuse fra 1927 og 1968. Besætningen er på 3 årssøer, og der produceres 45
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker og kornsilo med varm lufts tørreri.
GRØFTAGER 8, "BIRKELY",
GRØFTAGER HUSE, 9510 AR
DEN, tlf. 98-654242.
JENS STENGAARD NIELSEN,
landmand, født d. 3.-7.-1956, søn
af Agna og Ragnvald Nielsen,
bor sammen med Vibeke Karl
sen, husmor, født d. 1.-5.-1966,
datter af Grethe og Bent Karl
sen. Parret har datteren Char
lotte, født d. 16.-6.-1988.
J.S.N. er montør ved Jydsk Te
lefon. Han overtog gården d. 1.-12.-1980 fra sin mor Agna Nielsen, nuværende ejer er
3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1913.
Ejendomsskyld 475.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1930, restaureret og ombygget flere gange senest i 1988. Avls
bygningerne består af ko- og svinestald samt lade alle fra 1930 og maskinhus fra
1945. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der
er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo med varm lufts tørreri og anparter i vindmølle.
Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

GRØFTAGER 10, GRØFTAGER
HUSE, 9510 ARDEN.
HANNA PETERSEN, assistent,
født d. 21.-9.-1942, datter af
Tenna og Hans Georg Johansen,
gift d. 28.-10.-1983 med Henning
Petersen, automekaniker, født d.
10.-5.-1948, søn af Inger og Poul
Petersen. Henning Petersen ar
bejder på fabrik i Ladelund. Han-
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sin far Hans Georg Johansen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som blev
bygget af oldefaderen i 1876, gården blev dengang udstykket fra "Nørlund". Ejendoms
skyld 340.000. Areal 2,5 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1876 og restaureret op gennem 80'erne. Besætningen er på 7
geder og lidt fjerkræ. Der er 1 traktor.

GRØNDALSVEJ 7, "GRØNHØJGAARD", RØRBÆK, 9500 HOBRO.
JENS OVE HANSEN, gårdejer omtales under Skovmosevej 19.
J.O.H. overtog gården i 1985 fra Jens Andersen.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 36 ha.
Stuehuset er opført i 1876 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1975, svinestald og lade fra 1900. Gården drives med en kvægproduktion på 34
årskøer, 35 ungdyr og 17 slagtekalve af racen SDM. Der er plansilo med varm lufts
tørreri, og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. J.O.H. ejer og driver
også Skovmosevej 19.
HANNERUPVEJ 20, HANNERUP
MARK, 9500 HOBRO, tlf. 98548293.
IRMA SKOV, hjemmehjælper,
født d. 7.-10.-1941, datter af
Jensine og Aage Jacobsen, gift
d. 26.-11.-1960 med Kristian
Skov, født d. 27.-1.-1933, søn af
Stine og Frederik Pedersen. Par
ret har børnene: Helle, født d.
16.-1.-1962, Steen, født d. 17.-5.1964 og Majbrit, født d. 19.-1.1974. K.S. døde i 1984, han havde været på Asmildkloster Landbrugsskole og været i
bestyrelsen for Hannerup Mejeri og D.L.G. Han overtog gården d. 1.-11.-1958 fra
Halfdan Bach. I.S. overtog gården ved hans død.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 8 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
ombygget i 1968, lade ombygget til kalvestald i 1972 og maskinhus fra 1980.
HANNERUPVEJ 22, "LANDLYST",
HANNERUP MARK, 9500 HO
BRO, tlf. 98-548368.
JENS KRISTIAN BJØRN NIEL
SEN, husmand, født d. 29.-9.1920, søn af Marie og Jens Bjørn
Nielsen, gift d. 15.-12.-1953 med
Anne Lise Marie Bondesen, hus
mor, født d. 25.-6.-1934, datter
af Olga og Ejner Bondesen. Par
ret har børnene: Hans Bjørn,
født d. 26.-10.-1951, Knud, født
d. 15.-9.-1954, Birgit, født d.
5.-4.-1960 og Henrik, født d. 14.-5.-1967.
J.K.B.N. er kontrolassistent i Hobro og Omegns Kontrolforening, han har været på
Haslev og Hammerum Landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-12.-1953 fra Lauers
Jensen.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er bortforpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt lade, alle fra 1931, sidstnævnte tilbygget i 1963. Besætningen er på 7
ammekøer med opdræt af racen SDM. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
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HANNERUP, 9500 HOBRO, tlf.
98-548109.
BØRGE BOELSKIFTE, husmand,
født d. 8.-6.-1933, søn af Esta og
Holger Boelskifte, gift d. 24.10.-1957 med Rosa Stistrup An
dersen, husmor, født d. 24.-6.1936, datter af Anna og Christi
an Stistrup Andersen. Parret har
børnene: Annette, født d. 22.10.-1958, Birthe, født d. 29.-8.1961, Morten, født d. 5.-10.-1971

og Thomas, født d. 12.-2.-1974.
B.B. overtog gården d. 15.-10.-1957 fra Christian Peder Christensen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 22,5 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er lejet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1968, restaureret og ombygget i 1985. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1931 ombygget i 1971 og 1979, svinestald fra 1979, 7 minkhaller bygget
fra 1965 til 1985 samt lade og maskinhus fra 1981. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.500 stk. årligt, desuden er der 30 moderfår af racen Schropshire, mink
bestanden er på 360 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 trak
torer og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HANNERUPVEJ 27, HANNERUP,
9500 HOBRO, tlf. 98-548324.
FINN NIELSEN, specialarbejder,
født d. 10.-4.-1962, søn af Inger
og Villy Nielsen.
F.N. arbejder på Elcold i Hørby.
Han overtog gården d. 1.-1.-1988
fra Aksel Pedersen, gården blev
udstykket som statshusmandsbrug
i 1936 fra "Hannerupgaarden".
Ejendomsskyld 524.000. Areal
9,5 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og
løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald samt lade alle fra
1936. Besætningen er på 3 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og
raps. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HANNERUPVEJ 28, "VESTERVANG", HANNERUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-548196.
NIELS BENDT NIELSEN, kontorassistent, født d. 23.-3.-1956, søn af Edit og Oskar
Nielsen, gift d. 25.-9.-1976 med Inge Marie Gotlieb Jensen, apoteksassistent, født d.
9.-7.-1955, datter af Kirstine og Harry Jensen. Parret har børnene: Lotte, født d.
25.-7.-1979 og Lone, født d. 27.-3.-1984.
N.B.N. er ansat på Elcold i Hørby. Han overtog gården d. 1.-7.-1979 fra bedstefade
ren, Jakob Kristensen, som byggede den som statshusmandsbrug i 1931.
Areal 10,9 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1979 og 1983. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1931 ændret til andet formål i 1990, garage fra 1984, lade fra
1931 og maskinhus fra 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion beståen
de af ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer og plansilo med kold lufts tørreri. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.
HANNERUPVEJ 32, "HANNERUPGAARD", HANNERUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-548234.
ASGER ERLING BRØNDUM, proprietær, født d. 27.-6.-1939, søn af Lilly og Lars Brøndum, gift d. 5.-6.-1971 med Margreth Schrøder, kontorassistent, født d. 16.-6.-1938,
datter af Ilse og John Schrøder. Parret har børnene: Jacob, født d. 8.-10.-1962, Rikke,
født d. 28.-8.-1964 og Tommy, født d. 26.-8.-1973.
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mekaniker. Han overtog gården i
maj 1969 fra Michael Plutte. Går
den kan føres tilbage til 1578,
hvor den var krongods.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal
45,9 ha., heraf 3 ha. eng, skov
og lignende.
Stuehuset er opført omkr. 1900
og restaureret i 1975. Avlsbygnin
gerne består af kostald fra 1905
ombygget i 1988-89, ældre svinestald, halmlade, fyrrum og garage ombygget i 1977 samt lade fra 1929. Besætningen er på 21 ammekøer med op
dræt, den er af racerne Hereford og Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, hvede, rug og byg. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo med varm lufts
tørreri og halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

HAVERSLEVVEJ 135, KRAGELUND, 9510 ARDEN.
JOHANNES BØGH DALUM, gårdejer omtales under HAVERSLEVVEJ 138.
J.B.D. overtog gården i foråret 1980 fra Poul Davidsen Christensen.
Ejendomsskyld 360.000. Areal 10 ha.
Gården brændte i 1927 og blev genopført med stuehus, som løbende er restaureret.
Avlsbygningerne blev genopført med ko- og svinestald, lade og maskinhus. Man har
samdrift med Haverslevvej 138.*
HAVERSLEVVEJ 138, "KRAGELUNDGAARD", KRAGELUND,
9510 ARDEN, tlf. 98-654026.
POUL ERIK og JOHANNES
BØGH DALUM, gårdejere. J.B.D.
er født d. 21.-7.-1925, søn af
Ane Marie og Christian Dalum,
gift d. 28.-3.-1948 med Jenny
Andersen, medhjælpende hustru,
født d. 4.-5.-1927, datter af Mar
tine og Ingvard Andersen. Parret
har børnene: Poul Erik, født d.
20.-3.-1949, Hanne, født d. 30.-3.-1950, Dorthe, født d. 22.-2.-1959 og Lars Bøgh, født
d. 11.-3.-1964.
J.B.D. overtog gården d. 1.-10.-1955 fra sin far Christian Dalum. Sønnen Poul Erik
overtog halvdelen i 1979, han har været på Hammerum Landbrugsskole.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 50,7 ha., heraf 1 ha. plantage og 11 ha. eng. Der er
lejet 6,5 ha.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1969 senere tilbygget, ungdyrstald fra 1979, lade ca. 200 år gammel,
gylletank og 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 45 års
køer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 heste af racen
Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der er 5
traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast
medhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Man har samdrift
med Haverslevvej 135.
HAVERSLEVVEJ 139, KRAGELUND, 9510 ARDEN, tlf. 98- 654130.
HENRIK KRISTENSEN, byggetekniker, født d. 3.-7.-1964, søn af Grethe og Knud Erik
Kristensen, bor sammen med Solveig Østergaard, lærer, født d. 22.-9.-1966, datter af
Inge og Gunner Østergaard. Parret har sønnen Mathias, født d. 26.-8.-1990.
H.K. er ansat ved et entreprenørfirma. Han overtog gården d. 1.-7.-1990 fra Pouline
Nielsen.

Ejendomsskyld 270.000. Areal 2,5
ha.
Haverslevvej 139’s stuehus er op
ført i 1919 og restaureret i 1988.
Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1963 ombygget til
hestestald i 1990 samt lade fra
1919. Besætningen er på 3 Fjord
heste.

HAVERSLEVVEJ 142, "SOLVANG", KRAGELUND, 9510 ARDEN, tlf. 98-654313.
VAGN CHRISTENSEN, husmand, født d. 19.-2.-1941, søn af Krestine og Valdemar
Christensen, gift d. 22.-2.-1971 med Gerda Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 8.9.-1943, datter af Jenny og Peter Sørensen. Parret har børnene: Claus, født d. 26.1.-1964, Henrik, født d. 16.-8.-1965, Thomas, født d. 1.-2.-1971 og Martin, født d.
11.-10.-1973.
V.C. er klovbeskærer. Han overtog gården i december 1977 fra Arnold Jensen.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 3,5 ha. Der er lejet 11 ha. Stuehuset er opført i 1925,
restaureret og ombygget i 1987. Avlsbygningerne består af kostald og garage fra 1978
samt lade fra 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 23 årskøer og 25 ungdyr
af racen Jersey. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbej
det. På gården er ansat 1 fast medhjælper til klovbeskæring.
HAVERSLEVVEJ 145, KRAGELUND, 9510 ARDEN, tlf. 98-654119.
PREBEN KROGH, arbejdsmand, født d. 4.-12.-1965, søn af Yrsa og Aksel Krogh, bor
sammen med Hanne Sørensen, født d. 7.-11.-1966, datter af Krista og Kresten Søren
sen. Parret har sønnen Jan, født d. 22.-4.-1990.
P.K. arbejder ved en entreprenør. Han overtog gården i 1987 fra boet efter Pugholm.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 3 ha., der er frasolgt 1 ha. eng.
Bygningerne består af stuehus, ko- og svinestald samt lade. Besætningen er på 2
moderfår. Der er 1 traktor og halmfyr.

HAVERSLEVVEJ 146, KRAGE
LUND, 9510 ARDEN, tlf. 98654234.
EVALD PEDERSEN, specialarbej
der, født d. 7.-4.-1937, søn af
Lilly og Christian Richard Peder
sen, gift i 1961 med Elly Larsen,
født d. 6.-12.-1938, datter af
Ellen og Ejner Larsen. Parret
har børnene: Michael, født d.
5.-4.-1962, Annette, født d. 17.6.-1964 og Per, født d. 28.-11.1965.
E.L. døde i 1987. E.P. arbejder på Nørrelund Savværk, og han har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d. 17.-7.-1975 fra Villy Hansen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 6 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1922 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af svinestald
og lade begge fra 1922.
HORNSMARKEN 57, "EGELUNDS HEREFORD", HANNERUP, 9500 HOBRO, tlf. 98548165.
ANDERS EGELUND, klovbeskærer, født d. 6.-2.-1951, søn af Kaj Egelund, bor sam
men med Elly Møller, børnehavepædagog, født d. 3.-6.-1953, datter af Ejnar Yde
Møller. Parret har sønnen Tommy.
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Ejendomsskyld 730.000. Areal 6 ha., heraf ca. 0,2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1903 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1903 restaureret efter brand i 1953 samt maskinhus fra 1990. Besætningen
er på 6 ammekøer, 2 ungdyr og 4 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og halmfyr. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.

HOUGAARDSVEJ 15, "BAKKEGAARD", ST. RØRBÆK, 9500 HOBRO, tlf. 98-557232.
JENS OLE SMED, gårdejer, født d. 22.-1.-1952, søn af Anne og Herluf Smed.
J.O.S. overtog gården d. 1.-8.-1988 fra sin far Herluf Smed, gården har været i
slægtens eje fra omkr. 1800.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 30 ha., der er frasolgt 8 ha.
Stuehuset er opført i 1924, restaureret og tilbygget i 1978. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1904 om- og tilbygget i 1967 og 1977, svinestald fra 1931, lade fra 1901,
maskinhus fra 1978, foderhus fra 1983, indendørs køresilo og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 40 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen RDM, des
uden produceres der 280 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo
og varm lufts tørreri. Man har 1 skoledreng til hjælp.
HOUGAARDSVEJ 19, "RØRBÆK
HOVGAARD", ST. RØRBÆK,
9500 HOBRO, tlf. 98-557214.
POUL JENSEN, gårdejer, født d.
4.-5.-1921, søn af Agathe og
Jens Jensen, gift d. 24.-10.-1953
med Erna Sørensen, medhjælpen
de hustru, født d. 1.-7.-1928,
datter af Maria og Jens Christi
an Sørensen. Parret har børnene:
Jens, født d. 10.-8.-1955, Karen,
født d. 25.-3.-1958 og Birthe,
født d. 14.-10.-1960.
P.J. har været på Dalum Landbrugsskole, han har været kommunalvurderingsmand, for
mand for Hobro Landboforening og været i bestyrelsen for Rørbæk Mejeri, Hobro
Kvægavlsforening, Nordjyden samt Hobro Slagteri bl.a. som formand. Han overtog går
den d. 1.-11.-1953 fra sin far Jens Jensen. Gårdens historie kan føres tilbage til 1563.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 58 ha., heraf 22 ha. eng.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1964, svinestalde fra 1937 og 1977, redskabshus og lade fra 1875, halmlade
fra 1977, maskinhus fra 1975 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduk
tion på 46 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der
1.000 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. På gården er
ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HVALPSUNDVEJ 2, STENILD, 9500 HOBRO, tlf. 98-548343.
AKSEL HVID KRISTIANSEN, gårdejer, født d. 6.-3.-1938, søn af Jakobine og Niels Kri
stiansen, gift d. 31.-7.-1960 med Elly Mortensen, husmor, født d. 14.-5.-1937, datter
af Sigrid og Hans Mortensen. Parret har børnene: Sonja og Hans, født d. 6.-12.-1960,
Niels, født d. 14.-5.-1962, Knud, født d. 27.-11.-1965 og Troels, født d. 2.-1.-1969.
A.H.K. har været på Malling Landbrugsskole og er i bestyrelsen for L.D.M. Han over
tog gården i april 1971 fra Jens Randers.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1966. Avlsbygningerne består af kostald fra 1966, spaltestald og
foderhus fra 1973, lade fra 1953, maskinhus fra 1975 og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 45 årskøer, 60 ungdyr og 150 slagtekalve af blandet race. Der
er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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HVALPSUNDVEJ 4, "MØLLEGAARDEN", BOLDRUP HUSE, 9610 NØRAGER, tlf. 98551272.
BENT LAURSEN, gårdejer, født d. 6.-7.-1937, søn af Edith og Harald Laursen, gift d.
28.-1.-1960 med Margit Jensen, husmor, født d. 28.-1.-1941, datter af Anne Elisabet
og Mads Jensen. Parret har børnene: Karina, født d. 29.-7.-1960, Laila, født d. 8.5.-1962, Anita, født d. 18.-8.-1965 og Vivia, født d. 23.-4.-1977.
B.L. er ansat ved Nørager Kommune og har været på Asm ildkloster Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 1.-9.-1971 fra Ejner Nielsen (Baade).
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 13 ha., der er frasolgt 5 ha., og der er 1 ha. mose og
skov.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra 1935 om
bygget til svin i 1979, sostald fra 1976, svinestald fra 1973 og lade fra 1935. Besæt
ningen består af 1 ammeko af racen Jersey samt 1 ridehest. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. Staldbygningerne er udlejet.
HVALPSUNDVEJ 18, "HØJVANG",
BOLDRUP, 9610 NØRAGER, tlf.
98-551429.
KIRSTINE CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 11.-5.-1920, datter
af Maren og Frederik Kristian
Christensen.
K.C. overtog gården i november
1965 fra sin far Frederik Kri
stian Christensen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal
11,7 ha. Jorden er delvis udlejet.
Stuehuset er opført i 1932. Avls
bygningerne består af ko- og svinestald af ældre dato, hønse- og maskinhus er fra
1938 samt lade fra 1925. Besætningen er på 4 årskøer, 3 ungdyr og 1 slagtekalv af
blandet race, desuden er der ænder og gæs. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
HVALPSUNDVEJ 20, "SEKSHØJEGAARD", BOLDRUP, 9610 NØRAGER, tlf. 98551715.
PEDER DREIER, gårdejer, født d. 27.-8.-1942, søn af Karen og Aage Dreier, gift d.
21.-12.-1967 med Annelise Jensen, kontorassistent, født d. 17.-1.-1944, datter af
Gerda og Jørgen Jensen. Parret har sønnen Lars, født d. 12.-12.-1972.
P.D. er ingeniør i Ålborg. Han overtog gården d. 1.-9.-1973 fra Kresten Slemning.
Gården har fået navn efter de seks gravhøje på marken, som bliver kaldt "Sekshøje".
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 60 ha., heraf 8 ha. skov. Jorden er delvis bortforpagtet. Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1910, svinestald fra 1928 ombygget til andet formål samt lade fra 1934.
Besætningen er på 12 ammekøer og 1 tyr af racen Aberdeen-Angus. Der er 1 traktor,
plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr.
HVIDKILDEVEJ 2, "NY OVER
VAD", HAVERSLEV, 9510 AR
DEN, tlf. 98-654001.
KRISTIAN SVENSTRUP, gårdejer,
født d. 1.-5.-1919, søn af Andrea
og Karl Svenstrup, gift d. 4.-11.1945 med Sigrid Mortensen, syge
plejerske, født d. 5.-11.-1916,
datter af Petrine og Poul Mor
tensen. Parret har børnene: Ing
rid, født d. 21.-3.-1947, Knud
Erik, født d. 18.-6.-1948, Poul
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K.S. har været på Hammerum Landbrugsskole, han har været i kommunalbestyrelsen i
Nørager Kommune gennem en årrække og været medlem af Menighedsrådet i Aarstrup
- Haverslev Sogn. Han overtog gården i foråret 1951 fra sin far Karl Svenstrup, som
købte den i 1912. K.S. driver maskinstation fra ejendommen.
Ejendomsskyld 4.600.000. Areal 51 ha., heraf 25 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1880, restaureret samt om- og tilbygget flere gange senest i
1974-75. Avlsbygningerne brændte i 1971 og blev genopført med kostald i 1972, svinestald fra 1974 ændret til kalvestald, hestestald fra 1922, lade og maskinhus fra
1980, foderhus fra 1976, desuden er der maskinhus fra 1968, gylletank og indendørs
køresilo. Gården drives med en krægproduktion på 188 årskøer, 255 ungdyr og 120
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 7 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 selvkørende vandingsmaskine, 2 gummigede, 1 rendegraver, 2
bigballepressere, 1 rundballepresser, 1 skårlæggger, 1 finsnitter, 1 malkestald, 1
automatisk kraftfodringsanlæg, lagersilo, gastæt silo og halmfyr. På gården er ansat 5
faste medhjælpere, og man har samdrift med Overvadvej 4 og Vinkelvej 7.

HVIDKILDEVE3 3, NY OVERVAD,
9510 ARDEN, tlf. 98-651 151.
KRISTIAN KRISTENSEN, gård
ejer, født d. 9.-12.-1929, søn af
Oline og Kristian P. Kristensen,
gift d. 18.-11.-1952 med Aase
Stistrup, medhjælpende hustru,
født d. 1.-8.-1932, datter af Ma
rie og Kresten Stistrup. Parret
har børnene: Benny, født d. 9.2.-1953 og Anette, født d. 19.6.-1960.
K.K. overtog gården d. 24.-4.-1959 fra Oanus Buus Madsen.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er fra omkr. 1990, restaureret i 1972 og tilbygget i 1977. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1975 tilbygget i 1980, svinestald fra 1928 tilbygget i 1960, lade
fra 1946, maskinhus fra 1962 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
22 årskøer, 30 ungdyr og 11 slagtekalve af racerne RDM og SDM, desuden er der 4
årssøer, og der produceres ca. 75 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, kornsilo og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HVIDKILDEVE3 10, "VEJGAARDEN", MEJLBY, 9510 ARDEN,
tlf. 98-651072.
VILLY BILSKOV CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 4.-1.-1934, søn
af Marthilde og Karl Marinus
Christensen, gift d. 30.-8.-1958
med Birthe Marie Larsen, med
hjælpende hustru, født d. 11.-12.1937, datter af Anne Methe og
Alfred Marinus Larsen. Parret
har børnene: Ove, født d. 29.1.-1959, Karin, født d. 29.-6.-1960 og Kim, født d. 5.-10.-1970.
V.B.C. er tankvognschauffør for M.D. Food, han har været på St. Restrup Husmands
skole og er i bestyrelsen for Haverslev - Brorstrup Husmandsforening. Han overtog
gården d. 1.-8.-1958 fra 3ens Pedersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 11,6 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er af ældre dato men restaureret fra 1972-77. Avlsbygningerne består af
svinestalde fra 1964 og 1979 samt sostald og lade fra 1979. Gården drives med en svi
neproduktion på 55 årssøer, der sælges ca. 1.150 smågrise årligt. Planteproduktionens
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tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges
til høst.
HVIDKILDEVE3 14, "DAMAGERGAARD", ME3LBY, 9510 ARDEN,
tlf. 98-651034.
EGON BØGH, landmand, født d.
2.-5.-1932, søn af Anne og Niels
Bøgh, gift d. 21.-11.-1959 med
Inger Midtgård, husmor, født d.
23.-9.-1935, datter af Katrine
Hagedorn og Gunner Midtgård.
Parret har børnene: Kirsten, født
d. 12.-10.-1962, Else, født d. 21.6.-1964 og Charlotte, født d.
16.-4.-1971.
E.B. har været på Ladelund Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for Aalborg
Landboforening og D.L.G. samt været i Landsudvalget for Opformeringsbesætninger.
E.B.overtog gården i juni 1965 fra sin far Niels Bøgh, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.980.000. Areal 82 ha., heraf tilkøbt 32,5 ha., der er frasolgt 4,3 ha.,
og der er 14,5 ha. eng og 1 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1914 ændret til svin i 1972, kvægstald fra 1980, svinestald fra 1927 tilbygget i
1967, farestald fra 1976, lade fra 1914 samt maskinhus og halmlade fra 1973. Gården
drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der produceres ca. 1.400 slagtesvin
årligt, desuden er der 6 ammekøer, 5 ungdyr og 5 slagtekalve af racen Charolais.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og rajgræsfrø. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, plantørreri med varm og kold luft samt halmfyr. På gården er
ansat 1 fuld- og 1 deltidsmedhjælper.

H03AGERVE3 1, "GRØNDALSGAARD", GRYNDERUP, 9610 NØRAGER, tlf. 98551665.
KARL ERIK VAMMEN, gårdejer, født d. 28.-11.-1958, søn af Dagny og Henning Vam
men, gift d. 4.-7.-1981 med Ulla Husum, sygehjælper, født d. 2.-7.-1961, datter af
Inger og Harry Husum. Parret har børnene: Per, født d. 15.-12.-1983, Anders, født d.
29.-6.-1986 og Lasse, født d. 18.-4.-1988.
K.E.V. har været på Hammerum Landbrusskole 2 gange. Han overtog gården d. 15.8.-1981 fra sin far Henning Vammen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 2 ha. skov og 2 ha.
eng. Der er lejet 27 ha.
Stuehuset er opført i 1893 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1986, gammel kostald fra 1930, svinestald fra 1930 ændret til kalvestald i 1986,
lade ombygget i 1958, maskinhuse fra 1930 og 1979-80, foderhus fra 1983, indendørs
køresilo og 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer og 100
ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og rug. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker og der anvendes staldvarme til opvarmning af varm vand.
På gården er ansat 1 fast medhjælper.
H03AGERVE3 2, "H03AGERGAARD", GRYNDERUP, 9610 NØRAGER, tlf. 98-551325.
NIELS CHRISTIAN NØRGAARD, gårdejer, født d. 11.-7.-1960, søn af Ingeborg og Ove
Nørgaard, gift d. 5.-8.-1989 med Pia Larsen, assistent, født d. 1.-1.-1968, datter af
Sonja og Poul Larsen.
N.C.N. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1987 fra
sin far Ove Nørgaard, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev bygget af
bedstefaderen i 1909.
Ejendomsskyld 2.900.00. Areal 55 ha. Der er forpagtet 9,5 ha.
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"Højagergaard"s stuehus er opført
i 1909, det er restaureret samt
tilbygget i 1950 og siden løbende
vedligeholdt. Avlsbygningerne be
står af kostald fra 1909 om- og
tilbygget i 1970, ændret til søer
i 1983, klimastald fra 1985, goldsostald og lade fra 1986, fareog løbestald fra 1990, svinestald
fra 1970, maskinhus fra 1976 og
2 gylletanke. Gården drives med
en svineproduktion på 250 årssø
er, der sælges ca. 6.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm lufts tørreri og halmfyr.
På gården er ansat 1 fast medhjælper.

JORDEMODERVEJ 1, "BAKKELY",
HAVERSLEV, 9510 ARDEN, tlf.
98-654159.
PETER CHRISTENSEN, landmand,
født d. 4.-4.-1922, søn af Pouline og Hans Christensen, gift d.
7.-8.-1954 med Dagny Johannesen, husmor, født d. 7.-1.-1922,
datter af Sine og Niels Johannesen. Parret har børnene: Jens
Erik, født d. 16.-12.-1946 og
Kaj, født d. 17.-8.-1957.
D.J. har været på St. Restrup
Husmandsskole. P.C. overtog
gården d. 9.-4.-1956 fra Kristian Jørgensen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 8,4 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1888 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1888, lade fra 1888 tilbygget i 1965 og maskinhus fra 1972. Der er 1
traktor på gården.
JORDEMODERVEJ 5, VESTER
KÆR, 9510 ARDEN, tlf. 98-654112.
JENS SVENSTRUP, vognmand,
født d. 5.-8.-1951, søn af Ella og
Regner Svenstrup, gift d. 2.-4.1980 med Jytte Gelstrup, syge
hjælper, født d. 12.-6.-1956, dat
ter af Vera og Erik Gelstrup Par
ret har børnene: Sara, født d.
25.-3.-1981 og Lea, født d. 2.5.-1988.
J.S. driver vognmandsforretning
fra ejendommen. Han overtog gården i juni 1980 fra Anton Hjulmand.
Ejendomsskyld 625.000. Areal 9,5 ha., heraf 4 ha. eng. Jorden er delvis udlejet.
Stuehuset er af ældre dato men restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt lade ændret til garage i 1989. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

KIDDALSVEJ 1, "ØRNDALSGAARDEN", STENILD, 9500 HOBRO, tlf. 98-548397.
KURT AGEBEG TOFT, gårdejer, født d. 13.-9.-1966, søn af Kirsten og Johannes Agebeg Toft, gift d. 1.-9.-1990 med Beata Teresa Freudenberger, født d. 1.- 9.-1968,
datter af Eva og Andrzej Freudenberger, Polen.
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Kurt A. Toft driver vognmands
forretning fra ejendommen. Han
overtog gården d. 24.-12.-1984
fra Bjarke R. Nielsen.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal
50,3 ha., heraf 10 ha. skov og
eng.
Stuehuset er opført i 1900 og re
staureret i 1971. Avlsbygningerne
består af løsdriftstald ombygget
i 1989, svinestalde fra 1940, 4
fra 1947 og 1 fra 1971, lade fra
1900 og maskinhus fra 1985. Gården drives med en svineproduktion på 75 årssøer, der
produceres ca. 800 slagtesvin årligt, og resten sælges som torvegrise, desuden er der
en ammekobesætning på 14 ammekøer samt opdræt af blandet race. Der er 2 trakto
rer, 1 mejetærsker, 1 kombi såmaskine, 1 fræser, 1 rendegraver, plansilo med varm
lufts tørreri og halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester.
KIDDALSVEJ 2, "LANGHØJGAARD", STENILD, 9500 HOBRO,
tlf. 98-548231.
KARSTEN MIKKELSEN, gårdejer,
født d. 14.-4.-1960, søn af Mary
og Henry Mikkelsen, gift d. 30.7.-1988 med Else Binderup, kor
respondent, født d. 8.-11.-1962,
datter af Nanna og Anders Binde
rup.
Karsten Mikkelsen har været på
Lundbæk Landbrugsskole 2 gang.
Han overtog gården i august 1986 fra sin far Henry Mikkelsen, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som kom i slægtens eje i 1912.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 12 ha. eng og 4 ha.
skov. Der er lejet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1900, restaureret og tilbygget i 1930. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1925, ny kostald fra 1990, svinestald fra 1959, lader fra 1925 og 1972,
maskinhuse fra 1967 og 1979, foderhus fra 1990 og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 60 årskøer, 90 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, hvede og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
sprinkleranlæg, 1 rendegraver, 1 malkestald, 1 automatisk kraft- og grovfoderanlæg
samt plansilo med varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat deltidsmedhjælp, og
man driver maskinstation i høst.

KIMBRERVEJ 22, "TOFTAGERGAARD", LL. BINDERUP, 9600 AARS, tlf. 98-656027.
ANDREAS HOLST, gårdejer, født d. 13.-5.-1903, søn af Pouline og Anton Holst, gift i
1931 med Louise Nielsen, født d. 18.-12.-1903, datter af Pouline og Niels Jeppesen
Nielsen. Parret har børnene: Inga og Kaj, født d. 11.-3.-1932, (Inga er død), Poul, født
d. 23.-2.-1935, Ove og Inga, født d. 21.-6.-1937, Betty, født d. 14.-5.-1939 og Anny,
født d. 14.-6.-1946. L.N. døde i 1979.
A.H. har været på Malling Landbrugsskole, og han har været formand for mejeriet i
Binderup. Han overtog gården i 1931 fra Møller Pallesen.
Areal 24 ha., heraf 7 ha. eng. Der er udlejet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1880, restaureret og tilbygget i 1929. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1880, svine- og hestestald fra 1929 samt lade fra 1880 tilbygget
i 1929. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede. Der er 2
traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KIMBRERVEJ 28, "BJØRNHØJGAARD", LL. BINDERUP, 9600 AARS, tlf. 98-656193.
N1ELS-JUEL HANSEN, gårdejer, født d. 13.-3.-1952, søn af Esther og Søren Hansen,
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Ostersen, husmor, født d. 1.-12.1950, datter af Klara og Jens
Peder Ostersen. Parret har børne
ne: Johnny, født d. 30.-5.-1974,
Anette, født d. 17.- 2.-1979, død
d. 19.-1.-1983, og Jeanette, født
d. 8.-5.-1985.
Niels-Juel Hansen har været på
Hammerum Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-6.-1972 fra
sin far Søren Hansen, nuværende
ejer er 3. generation på gården, men den har været i slægtens eje fra omkr. 1780.
Ejendomsskyld 2.370.000. Areal 33,3 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 9 ha. eng og 3 ha.
mose. Der er forpagtet 40 ha. Stuehuset er opført i 1908, restaureret og tilbygget i
1989. Avlsbygningerne består af kostald fra 1972, svinestald fra 1908 moderniseret i
1987, værksted og garage fra 1911, lade fra 1909, maskinhus fra 1974, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 70 ungdyr og
35 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der ca. 1.700 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 vandingsmaskine, kornsilo med varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme
til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fast- og 1 halvtidsmedhjælper.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

KIMBRERVEJ 33, "TINGHØJGAARD", LL. BINDERUP, 9600
AARS, tlf. 98-656031.
POUL MØLLER ANDERSEN,
gårdejer, født d. 30.-1.-1953, søn
af Martha og Sigurd Andersen,
gift d. 8.-10.-1983 med Joan Ullits, børnehavepædagog, født d.
4.-2.-1957, datter af Ella og Ej
nar Ullits. Parret har børnene:
Jesper, født d. 26.-9.-1982, Lars,
født d. 3.-12.-1985 og Line, født
d. 1.-4.-1989. P.M.A. har været på Lundbæk« Landbrugsskole, og han er i kredsrepræ
sentantskabet for M.D. Food. Han overtog gården i august 1981 fra sin far Sigurd An
dersen. Ejendomsskyld 1.660.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 6 ha. mose
og 15 ha. eng. Der er lejet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1895 og restaureret i 1963. Avslbygningerne består af kostald
fra 1935, ungdyrstald fra 1939 begge bygninger er renoveret efter en brand i 1967,
desuden er der lade fra 1968 genopført efter branden, maskinhus fra 1976 og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 100 ungdyr og 30 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 2
traktorer, kornsilo, kold lufts tørreri og træfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

KJEMTRUPVEJ
1,
"LINDEGAARD", RØRBÆK, 9500 HO
BRO, tlf. 98- 557787.
SIGURD SØRENSEN, gårdejer,
født d. 31.-12.-1923, søn af Ma
ren og Kresten Sørensen, gift d.
17.-5.-1951 med Marie FIou, hus
mor, født d. 26.-2.-1924, datter
af Birgitte og Karl Flou. Parret
har børnene: Torben, født d. 27.11.-1953 og Gitte, født d. 3.-
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10.-4.-1951 fra Kristian Mikkelsen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 7 ha., der er frasolgt 6 ha. Oorden er udlejet.
Stuehuset er ca. 150 år gammelt og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af en
lade, som er ca. 100 år gammel. Der er 1 traktor på gården.

K3EMTRUPVE3 2, "GRØNDALSGAARD", RØRBÆK, 9500 HOBRO,
tlf. 98-557942.
GERT NIELSEN, gårdejer, født
d. 12.-11.-1952, søn af Oensine
og Otto Nielsen, gift d. 11.-4.1979 med Lena Mogensen, med
hjælpende hustru, født d. 7.-2.1955, datter af Klara og Arne
Mogensen. Parret har børnene:
Tine, født d. 26.-2.-1974, Anette,
født d. 4.-2.-1979 og 3anne, født
d. 20.-9.-1981.
G.N. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 30.-6.-1985
fra sin far Otto Nielsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev købt af
bedstefaderen i 1912.
Ejendomsskyld 2.460.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er lejet 19 ha.
Stuehuset er ca. 150 år gammelt, der blev bygget nyt i 1990. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1969, svinestald fra 1981, ældre hestestald ombygget til svin i 1969,
lade fra 1952 tilbygget i 1969, maskinhus fra 1970, udendørs køresilo og 2 gylletanke.
Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer og 55 ungdyr af racen SDM, des
uden produceres der 3.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 automatisk kraft- og grovfoderanlæg, 1 roetankmaskine og kornsilo med varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

K3EMTRUPVE3 8, TULSTRUP,
9500 HOBRO, tlf. 98-557846.
AAGE BECH, gårdejer, født d.
2.-9.-1932, søn af Agnethe og
Peder Bech, gift d. 8.-4.-1958
med Margit Laugesen, medhjæl
pende hustru, født d. 18.-4.-1939,
datter af Kerstine og Laurits
Laugesen. Parret har børnene:
Vagn, født d. 7.-11.-1958, Susan
ne, født d. 2.-3.-1960 og Finn,
født d. 19.-2.-1966.
AA.B. overtog gården d. 1.-4.-1958 fra Laurids Moth.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 23,5 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Der er lejet 6,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af koog svinestald fra 1964, ungdyrstald og lade fra 1979, foderhus fra 1974, udendørs køre
silo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 55 ungdyr og
20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en produktion på 350 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

K3EMTRUPVE3 9, RØRBÆK, 9500 HOBRO, tlf. 98-557843.
GULLE PEDERSEN, gårdejer, født d. 20.-9.-1926, datter af Kirstine og Laurids Lau
gesen, gift d. 6.-8.-1948 med Holger Pedersen, født d. 16.-11.-1920, søn af Dorthea og
Søren Pedersen. Parret har børnene: 3ette, født d. 16.-1.-1949, Lissie, født d. 18.9.-1953 og Søren Ole, født d. 15.-1.-1955.
H.P. døde i 1976. Han overtog gården d. 20.-9.-1955 fra Aksel Andersen. G.P. overtog
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gården efter sin mands død.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 10,5 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1906, om- og tilbygget i 1970. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1954 samt lade fra 1906.

KJEMTRUPVEJ 10, "NY TULSTRUPGAARD",
TULSTRUP,
9500 HOBRO, tlf. 98-651127.
TAGE GUSTAV NIELSEN, gård
ejer, født d. 14.-8.-1945, søn af
Mary og Holm Nielsen, gift d.
17.-6.-1965 med Ruth Hansen,
medhjælpende hustru, født d. 2.5.-1945, datter af Grethe og El
lerman Hansen. Parret har børne
ne: Vibeke, født d. 18.-5.-1965,
Michael, født d. 6.-6.-1967, Jan-

ni, født d. 22.-7.-1969 og Henrik, født d. 6.-1.-1977.
T.G.N. overtog gården d. 15.-1.-1975 fra Palle Sørensen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 20,8 ha. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1920 og restaureret fra 1975 til 1982. En del af Avlsbygnin
gerne brændte i 1973, de blev genopført med ko- og ungdyrstalde samt lade, desuden
er der kalvestald fra 1968, maskinhus fra 1984, indendørs køresilo og gylletank. Går
den drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 75 ungdyr og 25 slagtekalve af ra
cen SDM, der er 1 ammeko, 2 ungdyr og 1 slagtekalv af racen Charolais. Der er 2
traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KJEMTRUPVEJ 11, "LYKKES
EJE", TULSTRUP, 9500 HOBRO,
tlf. 98-557845.
BIRTHE BERG JENSEN, gårdejer,
født d. 28.-2.-1946, datter af
Grethe og Alfred Jensen, bor
sammen med Kresten Grøndahl,
chauffør, født d. 20.-7.-1947,
søn af Agnes og Jens Grøndahl.
Parret har datteren Mette, født
d. 12.-2.-1982.
B.B.J. og K.G. hår begge været
på Asmildkloster Landbrugsskole.
B.B.J. er i bestyrelsen for Rørbæk Andelsmejeri. Hun overtog gården i november 1971
fra Henry Pedersen, gården blev bygget som statshusmandsbrug i 1934, den blev ud
stykket fra "Tulstrupgaarden".
Ejendomsskyld 730.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha. Der er forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført i 1934, om- og tilbygger i 1978. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1934 tilbygget i 1978, maskinhus fra 1988 og gylletank. Gården drives
som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 20 årskøer og 30 ungdyr af racen
SDM, desuden er der 20 årssøer, og der sælges ca. 500 smågrise årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer og plansilo med kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KJEMTRUPVEJ 15, TULSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-651021.
ANDERS HENRIK GUNDERSEN, gårdejer, født d. 9.-11.-1962, søn af Ruth og Peter
Gundersen, bor sammen med Helle Støvring, butiksassistent, født d. 24.-2.-1963,
datter af Ella og Arne Støvring.
A.H.G. er uddannet tømrer, men arbejder for Durup Maskinstation. Han overtog går
den d. 1.-7.- 1990 fra Aage Degn Kristensen,
gården drives som I/S Brdr. Gundersen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 30 ha.
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ført i 1922, om- og tilbygget i
1965. Avlsbygningerne består af
svinestald fra 1936 om- og til
bygget flere gange senest i 1983,
svinestald og garage fra 1952,
lade fra 1922, maskinhus fra
1973 og gylletank. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på
ca. 1.000 stk. årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter
og raps. Der er 2 traktorer, plan
silo og varm lufts tørreri. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet. A.H.G. ejer og driver sammen med
broderen Henning Gundersen, Kjemtrupvej 18.
K3EMTRUPVE3 16, TULSTRUP,
9500 HOBRO, tlf. 98-651 194.
AGNER BAADE ANDERSEN,
husmand, født d. 11.-11.-1933,
søn af Amalie og Anders Baade
Andersen, gift d. 4.-12.-1962
med Annelise Christensen, syer
ske, født d. 15.-7.-1938, datter
af Ane og 3ens Christensen.
Parret har børnene: John, født
d. 6.-9.-1963, Annette, født d.
17.-2.-1965 og Lisbeth, født d.
20.-6.-1970.
A.B.A. overtog gården d. 20.-11.-1962 fra
Ejendomsskyld 610.000. Areal 8 ha.
Stuehuset er af ældre dato, om- og tilbygget i 1973. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1973, ældre stald ombygget i 1972, lade fra 1972, garage og lignende fra
1960 samt maskinhus fra 1973. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer,
alle smågisene sælges som torvegrise. Der er 1 traktor, plansilo og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

K3EMTRUPVE3 18, "STENH03GAARD", TULSTRUP, 9500 HO
BRO, tlf. 98-651285.
HENNING GUNDERSEN, gårdejer,
født d. 27.-1.-1955, søn af Ruth
og Peter Gundersen.
H.G. har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården i
marts 1980 fra Peter Bjørn.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal
33 ha. Der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og lø
bende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1920 og 1955 sidstnævnte tilbygget i 1987, svinestald
fra 1985 tilbygget i 1990, lade fra 1920, maskinhus fra 1968 og gylletank. Gården dri
ves med en svineproduktion på 130 årssøer, der sælges ca. 2.200 smågrise og 400 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 1 traktor,
kornsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
H.G. ejer og driver sammen med broderen Anders Henrik Gundersen, I/S Brdr. Gundersen, Kjemstrupvej 15.
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KJEMTRUPVEJ 20, "GANDRUPGAARD", KJEMSTRUP, 9610 NØRAGER.
JENS VESTERGAARD, gårdejer, omtales under Thulstrupvej 5.
J.V. overtog gården i juli 1989 fra familien Seide.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 78 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 8,5 ha. skov.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt. Avlsbygningerne brændte i 1969 og blev genopført
med svinestald og lade, desuden er der svinestald og maskinhus fra 1950 samt gylle
tank. Der er 1 plansilo med varm lufts tørreri, man har samdrift med Thulstrupvej 5.

KJEMTRUPVEJ 23, "LUNDHØJ", KJEMTRUP, 9610 NØRAGER, tlf. 98-651067.
PER FLARUP RASMUSSEN, gårdejer, født d. 15.-11.-1933, søn af Marie og Christian
Rasmussen, gift d. 18.-3.-1967 med Ruth Jensen, fabriksarbejder, født d. 3.-12.-1943,
datter af Kirstine og Jens Peter Jensen. Parret har børnene: Mogens, født d. 7.-9.1967 og Jens, født d. 10.-12.-1970.
P.F.R. arbejder som snedkersvend på møbelfabrik, og han har været på Malling Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1967 fra Jens Pedersen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha., der er frasolgt grunde til
vindmøller.
Stuehuset er opført i 1935, om- og tilbygget flere gange senest i 1987. Avlsbygninger
ne består af svinestald fra 1935 tilbygget flere gange senest i 1978, maskinhus fra
1978 og lade fra 1935. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 650 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor, plansilo og varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KJEMTRUPVEJ 25, "MEJLBY
HØNSERI", MEJLBY, 9510 AR
DEN, tlf. 98-651188.
KAJ DEGN, gårdejer, født d.
7.-4.-1949, søn af Helga og An
ders Degn, gift d. 25.-1.-1969
med Annalise Jørgensen, med
hjælpende hustru, født d. 13.-8.1950, datter af Jenny og Albert
Jørgensen. Parret har børnene:
Tommy, født d. 12.-10.-1967,
Kurt, født d. 19.-9.-1969 og Jan,
født d. 26.-12.-1976.

K.D. overtog gården d. 1.-6.-1985 fra K.F.K.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 5,4 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført i 1921, restaureret og tilbygget senest i 1989. Avlsbygningerne
består af værksted og lager fra henholdsvis fra 1954 og 1921 samt 2 hønsehuse fra
1974. Gården drives med en produktion af rugeæg, bestanden er på 13.000 høns og
1.300 haner, desuden er der 4 ammekøer, 2 ungdyr og 2 slagtekalve af racen Hereford. Der er 2 traktorer, automatisk fodring og vanding samt 2 fodersiloer. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

KJEMTRUPVEJ 26, "KJEMTRUPGAARD", KJEMTRUP, 9610
NØRAGER, tlf. 98-651060.
NIELS KRISTIAN HOLMGAARD,
gårdejer, født d. 11.-4.-1950, søn
af Stinne og Kronborg Holmgaard,
gift d. 28.-6.-1980 med Lilli Nis
sen, medhjælpende hustru, født
d. 1.-12.-1957, datter af Klara
og Jakob Nissen. Parret har bør
nene: Jakob, født d. 9.-2.-1982
og Jesper, født d. 3.-1.-1985.
N.K.H. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-8.-1977 fra sin far Kronborg Holmgaard.
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Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 24,7 ha. Der er lejet 2 ha.
Stuehuset er ca. 150 år gammelt og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1967 ombygget i 1973, hestestald fra 1957 ombygget til svine
stald i 1985, lade fra 1850, maskinhus fra 1986, foderhus fra 1980, indendørs køresilo
og gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 25 års
køer og 35 ungdyr af racen RDM, desuden er der 30 årssøer, og der sælges ca. 500
smågrise årligt, der er 3 Fjordheste. Der er 2 traktorer, kornsilo, kold lufts tørreri og
der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

KJEMTRUPVEJ 28, "ENSHØJGAARD", VEJLBY, 9510 ARDEN,
tlf. 98-651082.
NIELS KRISTIAN BISGAARD,
gårdejer, født d. 25.-8.-1957, søn
af Esther og Niels Holger Bisgaard, gift d. 20.-7.-1985 med
Dorte Klokkerholm, håndarbejds
lærer, født d. 13.-11.-1961, dat
ter af Grethe og Erling Klokker
holm. Parret har børnene: Anne
Katrine, født d. 4.-1.-1987 og
Helene, født d. 12.-5.-1988.
N.K.B. har været på Malling og Asmildkloster Landbrugsskoler. Han overtog gården d.
1.-7.-1986 fra sin far Niels Holger Bisgaard, nuværende er 6. generation på gården,
som kom i familiens eje omkr. 1800.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 67 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 12 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret flere gange senest i 1986. Avlsbygningerne
består af kostalde fra 1944 og 1980, svinestald fra 1944 ombygget til ungdyrstald i
1982, lade fra 1944, maskinhus fra 1978, foderhus fra 1980, inden- og undendørs køre
silo samt 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 85 årskøer, 115 ung
dyr og 45 slagtekalve af racen RDM. Der er 3 traktorer, 1 malkestald, 1 automatisk
kraftfodringsanlæg, plansilo med kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
KJEMTRUPVEJ 33, "MEJLBYGAARD", MEJLBY, 9510 AR
DEN, tlf. 98-651019.
KURT TOLBORG, gårdejer, født
d. 27.-2.-1941, søn af Ellen og
Peter Tolborg, gift d. 10.-10.1964 med Margit Rasmussen, hus
mor, født d. 11.-6.-1941, datter
af Karen og Poul Rasmussen.
Parret har børnene: Lars, født d.
5.-8.-1965, Henrik, født d. 7.5.-1968 og Karen, født d. 11.-6.1975.
K.T. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Hobro Landbofor
ening og D.L.G. Han overtog gården i januar 1965 fra sin far Peter Tolborg, nuværen
de ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje i 1911.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der er 9 ha. eng. Der er
forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1914, restaureret og tilbygget flere gange senest i 1986. Avlsbygnignerne består af kostald fra 1952, svinestald fra 1966 ombygget til ungdyrstald i
1975, garage fra 1948, værksted og maskinhus samt foderhus fra 1980, lade fra 1914
restaureret i 1950, indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 50 årskøer og 75 ungdyr af racen SDM, der er 10 ammekøer af racen Simmen-
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afgrøder er ærter, frøgræs, raps, fremavlshvede og 1,5 ha. med kål. Der er 5 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm lufts tørreri og fast brænd
selsfyr. På gården er ansat 1 fodermester, og maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet. K.T. ejer og driver også Smorupvej 24.

KLOVHØJVEJ 1, ALLESTRUP, 9500 HOBRO.
KELD KNUDSEN, gårdejer omtales under Klovhøjvej 8.
K.K. overtog gården i 1978 fra sin far Peter Marinus Knudsen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 2 ha. delvis fredet
mose.
Stuehuset er opført i 1910. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald samt lade alle
fra 1910. Man har samdrift med Klovhøjvej 8.
KLOVHØJVEJ 2, "HJEDSØHOLM",
STENILD, 9500 HOBRO, tlf. 98548261.
EJNER THOMSEN, husmand,
født d. 30.-9.-1909, søn af Gre
the og Just Thomsen.
E.T. overtog gården i september
1937 fra sin far Just Thomsen,
nuværende ejer er 3. generation
på gården, som blev købt af bed
stefaderen i 1884, den var en
udstykning fra en hedeparcel fra
en gård i Stenild.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 16,8 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1959. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra 1923, svi
nestald og maskinhus fra 1951 samt lade fra 1932. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
KLOVHØJVEJ 3, ALLESTRUP,
9500 HOBRO, tlf. 98-548100.
KRISTIAN KRAMME OVERGAARD, husmand, født d. 17.-1.1938, søn af Esther og Herluf
Overgaard, gift d. 21.-3.-1961
med Anne Marie Andersen, med
hjælpende hustru, født d. 27.-10.1940, datter af Anne og Kristian
Andersen. Parret har børnene:
Knud, født d. 18.-10.-1961, Hen
rik, født d. 28.-2.-1965, Hans,
født d. 3.-8.-1967, Kirsten, født
d. 9.-9.-1971 og Poul, født d. 12.-3.-1973.
K.K.O. overtog gården d. 18.-10.-1961 fra Johannes Nielsen, der byggede den som
statshusmandsbrug i 1954.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 26 ha., der er 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1954-55 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af koog svinestald fra 1954 ombygget til kostald fra 1982-85 samt lade fra 1954. Gården
drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen
SDM. Der er 4 traktorer og gastæt silo. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

KLOVHØJVEJ 6, "NYVANG", STENILD HEDE, 9500 HOBRO, tlf. 98-548266.
HANS BRIX LAUERSEN, gårdejer, født d. 25.-8.-1942, søn af Magda og Christian Brix
Lauersen, gift d. 26.-4.-1964 med Edith Pedersen Lybech, husmor, født d. 2.-9.-1944,
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Parret har børnene: Jette, født
d. 18.-9.-1964 og Jens, født d.
8.-10.-1966.
Hans B. Lauersen er ansat ved
Hedeselskabet som skovarbejder,
og han har været på Vejlby Land
brugsskole. Han overtog gården i
efteråret 1972 fra Karl Nielsen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal
12,5 ha., heraf tilkøbt 2 ha., og
der er 2 ha. lyng og mose.
Stuehuset er opført i 1942 og
løbende restaureret. Avlsbygnigerne består af ko- og svinestald fra 1923 ændret til
maskinhus og lade i 1988, værksted og fyrrum ombygget i 1980-85. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker og træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KLOVHØJVEJ 8, STENILD HEDE, 9500 HOBRO, tlf. 98-548118.
KELD KNUDSEN, gårdejer, født d. 27.-10.-1958, søn af Anna Margrethe og Peter
Marinus Knudsen.
K.K. driver maskinstation sammen med Smorup Maskinstation, og han har været på
Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1984 fra sin mor Anna Margrethe
Knudsen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 11 ha., heraf 0,5 ha. mose og 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1949 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1949 om- og tilbygget i 1965, lade fra 1974, maskinhus fra 1963 og
udendørs køresilo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 850 stk. årligt,
desuden er der 13 ammekøer, 1 tyr, 5 ungdyr og 11 slagtekalve af racen Limousine.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, halvpart i
mejetærsker, 1 finsnitter, 1 slamsuger, 1 gyllerører, 1 rendegraver og 2 gastætte
siloer. K.K. ejer og driver også Klovhøj vej 1.
KRAGELUNDSVEJ 4, "KRAGEGÅRDEN", HAVERSLEV, 9510 ARDEN, tlf. 98-654333.
THORKILD KNUDSEN, læge, født d. 30.-4.-1944, søn af Aksel Knudsen, gift d. 10.6.-1984 med Mona Trabjerg, født d. 2.-5.-1949, datter af Erhardt Nielsen. Parret har
børnene: Mads, født i 1968, Martin, født i 1970, Jesper, født i 1972, Mathias, født i
1975 og Louise, født i 1976.
T.K. overtog gården i 1975 fra Marius Pedersen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 7 ha. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af 1 kvægstald. Der er 4
heste og 7 får på gården.

KRAGELUNDSVEJ 10, KRAGELUND, 9510 ARDEN.
BENT JENSEN, gårdejer omtales under Fyrkildevej 42.
B.J. overtog gården d. 1.-4.-1982 fra Lydia og Gunner Poulsen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 9,2 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1925, senere tilbygget og restaureret. Avlsbygninger består af
ko- og svinestald samt lade fra 1925 og maskinhus fra 1970. Man har samdrift med
Fyrkildevej 42.
KRAGHØJVEJ 5, "VANGSGAARD", NYSUM HEDE, 9510 ARDEN,
JAN VANGSGAARD KORTBÆK, gårdejer, født d. 5.-10.-1963, søn af
Pedersen.
J.V.K. arbejder som portmontør, og han har været på Sydsjællands
Han overtog gården d. 15.-8.-1986 fra Gerda Kristensen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 19 ha., heraf 4,5 ha. eng og 0,5 ha.

tlf. 98-569201.
Lillian og Vagn

Landbrugsskole.

med juletræer.

-325"Vangsgaard"s stuehus er opført i
1939 og restaureret i 1989-90.
Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1900 ombygget til
svin i 1990, lader fra 1900 og
1939 samt maskinhus fra 1920.
Gården drives med en svinepro
duktion på 6 årssøer, alle grisene
opfedes. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn og raps.
Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo og kold lufts tør-

reri. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

KRAGHØJVEJ 9, NYSUM HEDE,
9510 ARDEN, tlf. 98-554313.
EGON HØJGAARD, gårdejer,
født d. 30.-11.-1934, søn af
Magda og Peter Højgaard, gift
d. 23.-11.-1963 med Tove Iver
sen, medhjælpende hustru, født
d. 13.-8.-1939, datter af Karen
og Morten Iversen. Parret har
børenen: Torben, født d. 11.-5.1964 og Henrik, født d. l.-l.1967.
E.H. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 8.-11.-1963 fra Karl Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 2 ha. mose og
plantage. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1906, restaureret og tilbygget flere gange senest i 1982. Avls
bygningerne består af kostald fra 1964 tilbygget i 1973, ungdyrstald fra 1979, foderhus
fra 1978, maskinhus fra 1985, indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 28 årskøer, 30 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der 10 årssøer, og der produceres ca. 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøde er raps. Der er 3 traktorer, plansilo og træfyr. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
KRAGHØJVEJ 11, "STENHØJGAARD", NYSUM HEDE, 9510
ARDEN, tlf. 98-554359.
TAGE JENSEN, gårdejer, født d.
25.-2.-1946, søn af Ellen og Eleonhardt Jensen, gift d. 26.-5.1972 med Anna Grethe Mouritsen, fabriksarbejder, født d.
30.-5.-1951, datter af Petra og
Jens Mouritsen. Parret har bør
nene: Bo, født d. 11.-1.-1973,
Kim, født d. 28.-11.-1974 og Li
ne, født d. 10.-2.-1979.
T.J. arbejder ved M.D. Food i Hobro. Han overtog gården d. 1.-1.-1972 fra sin mor
Ellen Jensen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 23,4 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 2 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1911, restaureret og ombygget i 1979. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1975, svinestald fra 1970, foderhus fra 1977 og gylletank. Gården drives
udelukkende med planteproduktion betående af korn, ærter og raps. Der er 2 trak
torer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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KRAGHØJVEJ 16, NYSUM HEDE,
9510 ARDEN, tlf. 98-569174.
CARSTEN BRINK, gårdejer, født
d. 20.-8.-1961, søn af Dagny og
Herbert Brink.
C.B. arbejder som husbondafløser
for Hobro Egns Vikarordning, og
han har været på Lægård og Asmildkloster landbrugsskoler. Han
overtog gården i april 1985 fra
Regner Jørgensen.
Ejendomsskyld 920.000. Areal
25,6 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1972 og 1975. Avlsbygningerne består af ældre kostald tilbygget
i 1977 samt ældre lade. Gården drives med en ammekobesætning på 9 ammekøer, 10
ungdyr og 15 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps og hvede. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KRAGHØJVEJ 20, NYSUM HEDE,
9510 ARDEN, tlf. 98-569108.
ERIK JENSEN, gårdejer, født d.
5.-7.-1950, søn af Kathrine og
Kristian Jensen.
E.J. laver en del fotoarbejde i
sin fritid. Han overtog gården d.
1.-8.-1977 fra sin mor Kartrine
Jensen.
Areal 20 ha., heraf tilkøbt 3,5
ha.
Stuehuset er opført i 1921 og lø
bende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af kostald fra 1965 tilbygget i 1974, ungdyrstald fra 1980, lade fra 1982,
maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 27 årskøer,
40 ungdyr og 13 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 ungdyr, det er krydsnin
ger med Schweisisk Brunkvæg. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
LØGSTØRVEJ 91, "STAUSHØJGAARD", KONGENS TISTED,
9610 NØRAGER, tlf. 98-656129.
ERIK DALUM, gårdejer, født d.
1.-11.-1951, søn af Marie og Sø
ren Dalum.
E.D. driver maskinstation fra
ejendommen, og han har været
på Bygholm Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-11.-1977 fra
sin far Søren Dalum, nuværende
ejer er 7. generation.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal
62 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1953, kalvestald fra 1915, fyrrum og værksted fra 1984, lade fra 1973, maskinhus
fra 1982 udvidet i 1987 samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50
årskøer, 75 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, 1 stenrive og
stensamler, 1 roetankmaskine, gyllevogne, 1 skårlægger m. bånd, kalkspredere, auto
matisk kraftfodringsanlæg, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. På gården er ansat
1 fodermester.
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LØGSTØRVEJ 124, "NØRGAARD",
STENILD, 9500 HOBRO, tlf. 98548247.
NIELS GIVERSEN, gårdejer, født
d. 11.-8.-1937, søn af Karen og
Hans Giversen, gift d. 16.-5.-1964
med Eva Mogensen, medhjælpen
de hustru, født d. 3.-4.-1939,
datter af Anna og Anders Mogen
sen. Parret har børnene: Gert,
født d. 2.-2.-1968, Gorm, født d.
12.-5.-1971 og Jan, født d. 22.1.-1974. N.G. har været på Asmildkloster Landbrugsskole og er medlem af kommunal
bestyrelsen i Nørager Kommune. Han overtog gården d. 1.-5.-1964 fra sin far Hans
Giversen, som købte den i 1936.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 8 ha. skov, eng og
lignende.
Stuehuset er opført i 1918, restaureret og tilbygget flere gange senest i 1979. Avls
bygningerne består af kostald fra 1954 ændret til sostald i 1986, svinestalde fra 1973,
1974 og 1979, lade fra 1973, maskinhus fra 1972, garage og værksted fra 1984 samt
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 65 årssøer, der produceres ca.
1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og industri
kartofler. Der er 2 traktorer, plansilo med varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

LØGSTØRVEJ 125, "VOLSTRUPGÅRD", 9500 HOBRO.
FRODE HANSEN, gårdejer, født
d. 10.-4.-1940, søn af Poula og
Gunner Hansen.
F.H. har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han er i dyrskueudvalget i Landboforeningen og har
været med i Venstre i 20 år.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 29
ha.
Stuehuset er udlejet. Gården
drives sammen med "Hørby Vestergård", Plantagevej 10, Hobro Kommune, hvor ejeren
er bosat.
LØGSTØRVEJ 129, "KALMOSEGAARD", STENILD, 9500 HOBRO,
tlf. 98-548356.
BENT HEIDMANN, gårdejer, født
d. 4.-11.-1937, søn af Helga og
Hans Jensen, gift d. 3.-8.-1963
med Ruth Uhrenholt, rengørings
chef, født d. 2.-5.-1937, datter
af Ane og Hjalmer Uhrenholt.
Parret har børnene: Jens, født d.
22.-8.-1965 og Jytte, født d. 16.4.-1968.
R.U. er uddannet husholdningslærer. B.H. har været på Næsgaard Agerbrugsskole, han
er uddannet agronom og er medlem af kommunalbestyrelsen, han er formand for plan
teavlsudvalget i Hobro Landboforening og Menighedsrådet i Stenild Sogn. Han overtog
gården d. 15.-12.-1969 fra Hedelund Rasmussen.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 24 ha., der er 4 ha. skov og 1 ha.
eng. Der er forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og gennemrestaureret i 1970'erne. Avlsbygningerne består
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gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges ca. 3.000
smågrise årligt, desuden er der 2 x 17.000 høniker til rugeæg årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, frøgræs, rug, fremavlsbyg, kommen og valmuer. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. På gården er ansat 2
faste medhjælpere.
LØGSTØRVEJ 131, "NYGAARD",
STENILD, 9500 HOBRO, tlf. 98548218.
EVALD MEJLSTRUP, gårdejer,
født d. 10.-3.-1935, søn af Alma
og Jacob Mejlstrup, gift d. 20.10.-1962 med Nanna Olesen,
bankassistent, født d. 4.-7.-1940,
datter af Ninna og Fredløv Ole
sen. Parret har børnene: Jane,
født d. 30.-5.-1965 og Lene, født
d. 22.-11.-1968.
E.M. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1965 fra sin
far Jacob Mejlstrup, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev bygget af
bedstefaderen i 1910. Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der
er 1 ha. plantage og 11 ha. eng. Der er forpagtet 28 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret flere gange senest i 1975. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1960 til- og ombygget i 1971 efter brand, garage fra 1957, ma
skinhus fra 1984, foderhus fra 1971 genopført efter brand, indendørs køresilo og gyl
letank. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 100 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 automatisk grov- og kraftfodringsanlæg,
plansilo, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, og man har en svigersøn til hjælp.

LØGSTØR VEJ 141, "MOSELUND",
BOLDRUP, 9610 NØRAGER, tlf.
98-551196.
KRISTIAN JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 8.-5.-1930, søn af Johan
ne og Marinus Jørgensen, gift d.
15.-12.-1956 med Anna Laustsen,
medhjælpende hustru, født d.
24.-6.-1930, datter af Ingeborg
og Kristian Laustsen. Parret har
børnene: Peter, født d. 31.-5.1958, Poul, født d. 5.-12.-1961
samt tvillingerne Inger og Henrik, født d. 9.-12.-1964. Begge ægtefæller er kirkebetjen
te ved Durup Kirke. K.J. overtog gården i december 1956 fra sin far Marinus Jørgen
sen. Ejendomsskyld 600.000. Areal 14,4 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført i 1920, restaureret og tilbygget i 1978. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1934 tilbygget i 1960, garage og værksted fra 1929 samt lade fra
1976. Gården drives med en kvægproduktion på 11 årskøer, 10 ungdyr og 6 slagtekalve
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 1 traktor
og kornsilo, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LØGSTØRVEJ 142, "FUGLSANG", STENILD, 9500 HOBRO, tlf. 98- 548546.
ANDERS MADSEN NIELSEN, gårdejer, født d. 27.-2.-1959, søn af Anne og Henry Ni
elsen, gift d. 2.-6.-1984 med Anette Larsen, specialarbejder, født d. 26.-2.- 1960,
datter af Laila og Børge Larsen. Parret har børnene: Rene, født d. 30.-12.-1983 og
Tommy, født d. 13.-7.-1986.
A.M.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-10.-1983 fra
Niels Aage Nielsen.
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39 ha., heraf 6 ha. fredet mose.
Der er forpagtet 8 ha.
"Fuglsang"s stuehus er af ældre
dato men restaureret og ombyg
get i 1975. Avlsbygningerne be
står af svinestald og foderhus
ombygget i 1978, svinestald og
maskinhus fra 1979 samt gylle
tank. Gården drives med en svine
produktion på 64 årssøer, der
produceres ca. 1.200 slagtesvin
årligt, desuden er der 3 ponyer. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og
græsfrø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

LØGSTØRVEJ 146, "BOLDRUP
HEDEGAARD", BOLDRUP, 9610
NØRAGER, tlf. 98-551657.
JENS ARNE CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 18.-4.-1963, søn
af Henny og Johannes Christen
sen.
J.A.C. har været på Try og Asmildkloster Landbrugsskoler, han
er næstformand for Landboungdom
SVH. Han overtog gården d. 15.5.-1988 fra Vagn Jensen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 39 ha., heraf 3,5 ha. eng. Der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1920, tilbygget i 1965 og derefter løbende restaureret. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1963 tilbygget i 1978, foderhus fra 1978, maskin
hus fra 1981, inden- og udendørs køresilo samt gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 40 årskøer, 65 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3
ungdyr af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 trak
torer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LØGSTØRVEJ 148, "NYTOFT",
9610 NØRAGER, tlf. 98-551582.
JOHN BØCHER NIELSEN, gård
ejer, født d. 3.-1.-1948, søn af
Agnes og Niels Christian Nielsen,
gift d. 15.-11.-1969 med Elsebeth
Karin Lilballe Jørgensen, rengør
ingsassistent, født d. 20.-5.-1948,
datter af Vera Jørgensen. Parret
har børnene: Ole, født d. 22.-3.1970, Martin, født d. 23.-9.-1973
død 1987, Robert, født d. 27.-7.-

1978 og Rasmus, født 20.-12.-1984.
J.B.N. arbejder på eternitfabrikken i Ålborg. Han overtog gården d. 15.-1.-1989 fra
Viggo Bak Christensen. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 21,8 ha.
Stuehuset er opført i 1890, om- og tilbygget i 1986. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1935 ombygget til pelseri, svinestald fra 1963, minkhaller fra 1962,
1978, 1981, 1983 og 1985, garage og lade fra 1935 samt maskinhus fra 1987. Mink
bestanden er på 220 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er
1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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AGER, tlf. 98-551470.
JENS PETER DAMGAARD KNUD
SEN, gårdejer, født d. 18.-5.1950, søn af Rosa og Ejner Knud
sen, gift d. 8.-6.-1974 med Bir
the Anette Andersen, kontorassi
stent, født d. 18.-4.-1952, datter
af Johanne og Hans Christian An
dersen. Parret har børnene: Mar
tin, født d. 18.-7.-1976 og Mi
chael, født d. 6.-6.-1980. J.P.D.K. har været på Kalø Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-2.-1976 fra Poul Erik Bundgaard. B.A.A.'s oldefar byggede stuehuset i
1904, da han ejede ejendommen fra 1900 til 1906.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der er 3 ha. skov og
sandgrav. Stuehuset er opført i 1904 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
svinestalde fra 1950, 1974, 1978 og 1990, lader fra 1910 og 1990, maskinhus fra 1983
og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.000 stk. årligt.
Planteproduktionens salgafgrøder er ærter, raps, græsfrø og rug. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet, og man har samdrift med Binderupvej 35.

LØGSTØRVEJ 156, "PAKKEHOLMGAARD", GL. NØRAGER, 9610
NØRAGER, tlf. 98-551151.
KAJ BJØRN, gårdejer, født d.
10.-4.-1937, søn af Karen og Al
bert Bjørn, gift d. 28.-12.-1961
med Else Mortensen, medhjælpende
hustru, født d. 15.-10.-1938, dat
ter af Kristine og Ejvind Mor
tensen. Parret har børnene: Al
bert, født d. 28.-10.-1963 og
Morten, født d. 24.-2.-1966.
K.B. har været på Vejlby Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for Østjyske
Slagterier, været medlem af Svineproduktionsudvalget g været i Maskinudvalget. Han
overtog gården i juni 1966 fra sin mor Karen Bjørn, gården har været i slægtens eje
siden 1700-tallet.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 85 ha., heraf tilkøbt 47 ha., der 1 ha. mose og 4,5 ha.
eng. Stuehuset er opført i 1907 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1906 udvidet og ændret flere gange senest til svin i 1972, svinestald fra
1972, hestestald ændret til svin, udvidet i. 1976, ny svinestald fra 1980, lade fra 1906,
maskinhus fra 1976, foderhus fra 1990 og gylletank. Gården drives med en svinepro
duktion på 160 årssøer, der sælges ca. 1.500 smågrise årligt, og der produceres ca.
2.000 slagtesvin årligt. Desuden er der 20 moderdyr af pelsdyret Chinchilla. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plan
silo, kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På
gården er ansat 1 fast medhjælper.
LØGSTØRVEJ 158, "STENBJERGGAARD", BONDERUP, 9610 NØRAGER, tlf. 98656195.
NIELS HOLTEN HANSEN, gårdejer, født d. 6.-8.-1946, søn af Helga og Holten Han
sen, gift d. 20.-11.-1986 med Julie Fansher, medhjælpende hustru, født d. 23.-1.-1959,
datter af Arline og William Fansher, USA. Parret har børnene: Søren, født d. 25.-6.1987 og Vicki, født d. 26.-5.-1989.
N.H.H. har været på Næsgaard Agerbrugsskole og er i bestyrelsen for Aars Landbofor
ening. Han overtog gården d. 20.-11.-1974 fra Jakob Dalum.
Areal 75 ha., der er frasolgt 7 ha. Der er forpagtet 44 ha.
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S tuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1934 ændret til maskinhus og korntørreri i 1980, svinestald fra 1977 og ældre lade
med murede kampesten. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.500 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 me
jetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og
maskinstation bruges til en del af mrkarbejdet. N.H.H. ejer og driver også "Gunderstrupgaard", Rold vej 14, 9600 Aars.
LØGSTØRVEJ 160, "BAVNHØJGAARD", BONDERUP, 9610
NØRAGER, tlf. 98-656084.
ERLING HØJGAARD, gårdejer,
født d. 2.-6.-1945, søn af Bertine
og Johan Højgaard Sørensen, gift
d. 1.-7.-1967 med Birthe Bjørn,
medhjælpende hustru, født d. 5.6.-1946, datter af Dagmar og Jo
hannes Bjørn. Parret har børne
ne: Dorthe, født d. 12.-7.-1969,
Marianne, født d. 16.-8.-1971 og
Carsten, født d. 9.-4.-1975. E.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-6.-1967 fra sin far Johan Højgaard Sørensen, nuværende ejer er 6.
generation på gården, som kom i familiens eje i 1746.
Ejendomsskyld 1.980.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1895 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1983, kviestald fra 1961, spaltestald fra 1972, halmlade fra 1985, maskinhus fra
1976, fodrhus fra 1983, indendørs køresilo og 2 gylletanke. Gården drives med en
kvægproduktion på 60 årskøer, 90 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der 2 ammekøer, 2 ungdyr og 1 slagtekalv af racen Hereford. Der er 3 traktorer, 1
rundballepresser, kornsilo med kold lufts tørreri og halmfyr. På gården er ansat 1 fast
medhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LØGSTØRVEJ 162-164, "FLADSIGGAARD", KONGENS TISTED,
9610 NØRAGER, tlf. 98-656101.
KRESTENOTKJÆR BAK, gård
ejer, søn af Merry og Tage Bak,
gift d. 5.-5.-1979 med Dorthe
Klitgaard, jordemoder, født d.
9.-4.-1949, datter af Aase Klit
gaard. Parret har børnene:
Jakob, født d. 11.-4.-1980 og
Rasmus, født d. 6.-1 1.-1982.
D.K. er censor ved Danmark Jordemoderskole. K.O.B. har været på Bygholm Land
brugsskole, han er desuden uddannet i Flyvevåbnet og i et eksportfirma. Han overtog
gården d. 1.-8.-1983 fra sine forældre Merry og Tage Bak, nuværende ejer er 4.
generation på gården, som blev købt af oldefaderen Jakob Nielsen Bak i slutningen af
1860'erne.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal
81,1 ha. Stuehuset er opført i
1907. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1905, svinestald
fra 1913, lade fra 1893 samt ma
skinhuse fra 1959 og 1989. Der
produceres ca. 100 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er såsæd, ærter, raps og
frø. Der er 2 traktorer, 1 meje"Haurballegaard".
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tærsker, plansilo og korntørreri. Pä gården er ansat 1 fodermester og 1
medhjælper, og man har samdrift med "Haurballegaard", GI. Hobrovej 8.

fast

LØGSTØR VEJ 179, "TEGLVÆRKS
MINDE", GL. NØRAGER, 9610
NØRAGER, tlf. 98-551162.
JØRGEN TROELSEN, gårdejer,
født d. 14.-7.-1935, søn af Jenny
og Thorvald Troelsen, gift d. 29.8.-1960 med Gerda Poulsen, syge
hjælper, født d. 6.-8.-1937, dat
ter af Agnethe og Jens Poulsen.
Parret har børnene: Lone, født d.
16.-12.-1961, Hanne, født d. 5.2.-1963 og Jens, født d. 15.-6.1970. J.T. har været på Ribe Kærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i august
1960 fra Emil Jensen. På gården har der tidligere været teglværk.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1952, restaureret og tilbygget i 1973. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald samt lade alle fra 1952, ændret til svin i 1979, sostald fra 1979, ma
skinhus og lade fra 1966 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 70
årssøer, der produceres ca. 1.000 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, gastæt silo og
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

LØGSTØRVEJ 187, "ENGHØJ",
KONGENS TISTED, 9610 NØR
AGER, tlf. 98-656123.
AAGE BAADE ANDERSEN, gård
ejer, født d. 2.-7.-1937, søn af
Amalia og Anders Baade Ander
sen.
A.B.A. arbejder på Aars Mejeri.
Han overtog gården d. 4.-12.-1964
fra sin mor Amalia Baade Ander
sen, gården er et statshusmands
brug, som blev udstykket fra
"Præstegaarden" i 1925. Ejendomsskyld 650.000. Areal 8,5 ha., der er frasolgt 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af ko- og svi
nestald fra 1925 til- og ombygget i 1966 samt ændret til svin i 1976, lade fra 1978 og
maskinhus fra 1979. Besætningen er på 10 årssøer, der produceres ca. 60 slagtesvin år
ligt, og resten sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er
1 traktor, 1 plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LØGSTØRVEJ 193, "KÆRGAARD",
KONGENS TISTED, 9610 NØR
AGER, tlf. 98-656105.
PAUL HEDEMANN, gårdejer,
født d. 11.-5.-1946, søn af Mar
tha Otilia og Per Hedemann.
P.H. har fritidsflyvning med luft
fotografering som fritidsbeskæfti
gelse samt faldskærmsudspring,
og han har været på Midtjyllands
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-1.-1970 fra sin far Per

Hedemann, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 20 ha. eng.
Ejendommen blev genopført efter en brand i 1952, da der skete et lynnedslag, stue-
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huset er oprindeligt fra 1917 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko
stald fra 1935, kviestald fra 1980 opført efter brand, lade fra 1902, maskinhus fra
1971 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 35 ungdyr og
13 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er frø, raps og korn.
Der er 25 IH veterantraktorer, 2 mejetærskere, plansilo, varm lufts tørreri, halmfyr
og vindmølle fra 1990. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LØGSTØRVEJ 195, "BISPEGAARDEN", KONGENS TISTED, 9610
NØRAGER, tlf. 98-656272.
KRISTIAN BAK, gårdejer, født d.
20.-5.-1937, søn af Mathilde og
Niels Gundersen Bak, gift d. 18.10.-1968 med Essa Krøier Peder
sen, husholdningslærer, født d.
15.-8.-1940, datter af Marie Juline og Peder Larsen Pedersen.
Parret har børnene: Niels-Peder,
født d. 2.-5.-1969, Inge-Marie,
født d. 29.-4.-1970 og Sven-Erik,
født d. 16.-8.-1974. K.B. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården
i juli 1975 fra sin far Niels Bak, som byggede den i 1932.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 67 ha., der er frasolgt 1 ha.
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret i 1976-77. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1932 ombygget til svinestald i 1979, svinestald fra 1932 ombygget i 1962,
lade fra 1932, maskinhuse fra 1946 og 1983 samt gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 95 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt, og resten sæl
ges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og frøgræs. Der
er 5 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, gastæt kornsilo og korntørreri med varmegenvinding med tørluftsgenerator. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

LØGSTØRVEJ 198, "HAVBAKKEGAARD", KONGENS TISTED,
9600 AARS, tlf. 98-656049.
SIGURD VAMMEN, gårdejer,
født d. 24.-1.-1915, søn af Marie
og Edvard Vammen, gift d. 1.6.-1942 med Ingrid Nielsen, hus
mor, født d. 7.-12.-1918, datter
af Tomine og N.P. Nielsen. Par
ret har børnene: Kjeld, født d.
29.-10.-1944, Edvard, født d.
28.-11.-1946, Karen, født d. 10.12.-1947 og Gunhild, født d. 16.-8.-1952. S.V. har været på Hammerum Landbrugssko
le. Han overtog gården d. 1.-10.-1947 fra Valdemar Sørensen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er udlejet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1922 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestalde fra 1900 og 1959-60 samt lade fra 1900. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af byg og raps. Der er 1 traktor og plansilo. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
LØGSTØRVEJ 200, "NØRREGÅRD", KONGENS TISTED, 9600 AARS, ti. 98-656016.
EGON VAD ANDERSEN, gårdejer, født d. 10.-11.-1931, søn af Olga og Niels Ander
sen, gift 0.-5.-1959 med Henny Laugesen, rengøringsassistent, født d. 5.-11.-1940,
datter af Kerstine og Severin Laurits Laugesen. Parret har børnene: Anette, født d.
25.-2.-1962 og Janne, født d. 26.-5.-1966.
E.V.A. har deltidsjob som chauffør. Han overtog gården d. 6.-1.-1959 fra Kristen
Hansen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 24,5 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 3 ha. eng.
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"Nørregård"s stuehus er opført i
1900, restaureret og tilbygget i
1960. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1928 tilbyg
get i 1967, lade fra 1900 og ma
skinhus fra 1964. Gården drives
med en kvægproduktion på 20
årskøer, 30 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Der er 3
traktorer, halvpart i mejetærsker,
kornsilo, varm lufts tørreri og
der anvendes staldvarme til op
varmning af stuehuset. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

MEJLBYVEJ 22, "THYGESHOLM",
9610 NØRAGER, tlf. 98-551595.
PAUL SUND CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 6.-2.-1942, søn
af Anna og Poul Munch, gift
d.30.- 4.-1966 med Birthe Møl
ler, sygehjælper, født d. 1.-9.-1944,
datter af Signe og Kresten B.
Møller. Parret har børnene: Ti
na, født d. 10.-12.-1971 og Loui
se, født d. 28.-3.-1979.
P.S.C. har været på Dalum
Landbrugsskole, han er uddannet eksm. assurandør på Forsikringshøjskolen i Ringsted,
og han er i bestyrelsen for Østjyske Slagterier. Han overtog gården d. 20.-5.-1976 fra
Dyrebro Hviid. Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 51 ha. Der er lejet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret fra 1979 til 1988. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1912 ombygget til svinestald i 1978, genopført efter brand i 1985, svinestalde fra 1979 og 1984, halmlade og maskinhus fra 1988, lade fra 1912, maskinhus
genopført efter brand i 1978 og 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion
på 214 SPF-årssøer, der produceres ca. 2.000 slagtesvin, besætningen er en opforme
ringsbesætning, og der sælges ca. 2.000 avlsdyr årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rundballepresser, plan
silo, varm lufts tørreri og halmfyr. På gården er ansat 2 faste medhjælpere.
MEJLBYVEJ 44, "SOLVANG", 9610 NØRAGER.
OLE MIKKELSEN, gårdejer omtales under Mejlbyvej 51.
O.M. overtog gården i september 1986 fra Niels Poulsen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 55 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1913, restaureret og tilbygget i 1954. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1958, svinestald fra 1945, lade fra 1913, maskinhus fra 1968 og gylletank.
Der er kornsilo og varm lufts tørreri. Man har samdrift med Mejlbyvej 51.

MEJLBYVEJ 51, "MARIENTORP",
DURUP, 9610 NØRAGER, tlf.
98-551028.
OLE MIKKELSEN, gårdejer, født
d. 30.-7.-1941, søn af Karen og
Søren Mikkelsen, gift d. 26.-12.1970 med Merethe Pedersen, bon
dekone, født d. 7.-11.-1948, dat
ter af Sinne og Svend Holm Pe
dersen. Parret har børnene:
Mads, født d. 27.-9.-1972, Mar
tin, født d. 16.-4.-1976 og Mark,
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O.M. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i oktober 1970 fra
Erik Jensen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 71 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er frasolgt 4 ha. Der
er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800, ombygget i 1930 og siden løbende restaureret. Avls
bygningerne består af kostald fra 1924 ændret i 1977, svinestalde fra 1940 og 1971,
lade fra 1880, maskinhuse fra 1978 og 1984 samt gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.900 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps og frøgræs. Der 5 traktorer, 2 mejetærskere, 1 stensamler, automatisk støb fod
ringsanlæg, tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr.
O.M. ejer og driver også Mejlbyvej 44.

MEJLBYVEJ 52, "HØJAGER",
DURUP, 9610 NØRAGER, tlf.
98- 551262.
JOHANNES JENSEN, gårdejer,
født d. 6.-8.-1921, søn af Amalia
Katrine og Jens Peter Jensen,
gift d. 26.-7.-1953 med Herdis Sø
rensen, husmor, født d. 19.-3.1933, datter af Elna Kirstine og
Aksel Sørensen. Parret har bør
nene: Lone, født d. 28.-1.-1953,
Ole, født d. 11.-8.-1954, Lars,
født d. 2.-3.-1956, Bjørn, født d.
28.-11.-1960 og Birgitte, født d. 16.-9.-1964.
J.J. har tidligere drevet vognmandsforretning, som nu er overtaget af sønnen Ole. J.J.
overtog gården d. 1.-9.-1972 fra Erik Hansen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 13,5 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt lade alle fra 1932 og maskinhus fra 1970. Besætningen består af 2
årssøer, der produceres ca. 30 slagtesvin årligt, desuden er der 4 ponyer af racen New
Forest. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 1 traktor, halvpart
i mejetærsker, kornsilo, kold lufts tørreri og halmfyr. Man anvendet ingen fremmed
arbejdskraft.

MEJLBYVEJ 53, "PLOVKÆRHØJGAARD", DURUP, 9610 NØR
AGER, tlf. 98-551294.
TAGE VESTERGAARD, gårdejer,
født d. 16.-8.-1937, søn af Laura
og Christian Vestergaard, gift d.
23.-6.-1962 med Birgit Hansen,
dagplejemor, født d. 25.-3.-1940,
datter af Eleonora og Poul Han
sen. Parret har børnene: Torben,
født d. 19.-5.-1963, tvillingerne
Annette og Michael, født d. 4.2.-1965 og Elisa, født 16.-5.-1967.
T.V. har været på Haslev Landbrugsskole og er medlem af Durup Menighedsråd. Han
overtog gården d. 15.-4.-1972 fra Niels Larsen.
Ejendomsskyld 1.640.000. Areal 23,5 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1912, restaureret og tilbygget i 1976. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1973, maskinhus fra 1984, foderhus fra 1977, inden- og udendørs køresilo
samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 50 ungdyr og 18
slagtekalve af racen SDM, og der er 3 ponyer af racen New Forest. Der er 3 trakto
rer, halvpart i mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri, og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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MEJLBYVEJ 54, DURUP, 9610
NØRAGER, tlf. 98-551030.
KNUD HJORTH LAUSTSEN,
gårdejer, født d. 27.-8.-1922, søn
af Petra Marie og Martin Laustsen.
K.H.L. overtog gården d. l.-l.1967 fra sin far Martin Laustsen,
som byggede den i 1925.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 16
ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og lø
bende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af ko- og svinestald fra 1925 tilbygget i 1928, lade fra 1925 og maskin
hus fra 1926. Gården drives med en kvægproduktion på 12 årskøer, 10 ungdyr og 6
slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der 150 slagtesvin årligt. Der er 1 trak
tor, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MEJLBYVEJ 56, "JÆTTEHØJ",
DURUP, 9610 NØRAGER, tlf.
98-551290.
KURT BRUHN, gårdejer, født d.
17.-4.-1960, søn af Kama og
Christian Bruhn, gift d. 4.-4.-1985
med Kirsten Ryberg Larsen, mon
trice, født d. 24.-2.-1961, datter
af Karen og Erik Ryberg. Parret
har børnene: Anita, født d. 17.6.-1986 og David, født d. 7.-8.1987.
K.B. overtog gården d. 1.-4.-1990 fra sin fra Christian Bruhn.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 24,6 ha. Der er lejet 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1974, kalvestald fra 1976, kviestald fra 1912 moderniseret i 1976, svinestald og
lade fra 1912, maskinhus fra 1950 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 38 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, der produceres
ca. 250 slagtesvin årligt, desuden er der 2 moderfår af racen Gotlandsk Pels. Der er 3
traktorer, kornsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

MEJLBYVEJ 59, DURUP, 9610
NØRAGER, tlf. 98-551481.
KIRSTEN BJØRN OLSEN og
HANS TIMMERMANN.
H.T. er gårdejer, født d. 8.-12.1945, søn af Kirsten og Vagner
Timmermann, bor sammen med
Kirsten Bjørn Olsen, hjemmehjæl
per, født d. 19.-4.-1952, datter
af Gerda og Aage Olsen. H.T.
har børnne: Lone, født d. 5.-8.1967 og Denis, født d. 15.-6.-

1969, parret har datteren Anita, født d. 20.-12.-1971.
H.T. er uddannet smed og maskinarbejder, han har været i bestyrelsen for Ravnkilde
Husmandsforening. Parret overtog gården d. 15.-4.-1984 fra Orla Knudsen.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 32,9 ha., heraf tilkøbt 16 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900, restaureret og tilbygget i 1983. Avlsbygningerne be
står af kostald fra 1979, svinestald fra 1930 bruges som fåre- og hestestald, foderhus
fra 1979 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer og 50 ung-
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dyraf racen SDM, desuden er der 1 ammeko af racen Charolais, 7 moderfår af blandet
race og 2 heste. Der er 2 traktorer, og der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MEJLBYVEJ 60, "ENGEDAL",
DURUP, 9610 NØRAGER, tlf.
98-551531.
SUSANNE R. NIELSEN og JENS
AAGE. PEDERSEN.
J.AA.P. er gårdejer, født d. 13.11.-1953, søn af Helga o Christi
an Pedersen, bor sammen med Su
sanne Rosendal Nielsen, gårdejer,
født d. 4.-4.-1963, datter af Hel
ga og Leif Rosendal Nielsen. Par
ret har datteren Camilla, født d.
4.-8.-1989.
J.AA.P. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, og S.R.N. har været på Ladelund
Landbrugsskole. De overtog gården d. 15.-5.-1989 fra John Roed Nielsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 35 ha.
Stuehuset er opført i 1890, om- og tilbygget i 1975. Avlsbygningerne består af kostald
fra 197 om- og tilbygget i 1982, kalvestald fra 1956 om- og tilbygget i 1979, maskin
hus fra 1976, foderhus fra 1987 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
50 årskøer, 75 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 heste - 1
Fuldblods Oldenborger og 1 pony. Der er 3 traktorer, og maskinstation bruges til en
del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

MEJLBYVEJ 67, "HEDEGAARDEN", ALLESTRUP, 9610 NØRAGER, tlf. 98-651049.
NIELS KRISTIAN LAURIDSEN, landmand, født d. 13.-2.-1945, søn af Inga Kathrine og
Niels Rasksen Lauridsen, gift d. 19.-9.-1987 med Ellen Margrethe Larsen, bogholder,
født d. 15.-2.-1950, datter af Louise Marie og Johannes Evald Larsen. Parret har
børenen: Niels Henrik, født d. 20.-2.-1980, Vibeke, født d. 15.-4.-1988 og Anders
Kristian, født d. 26.-7.-1990.
N.K.L. overtog gården i august 1977 fra sin far Niels Rasksen Lauridsen, den har væ
ret i familiens eje siden 1801, på det tidspunkt blev den kaldt "Hedehuset".
Areal 83 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1927 tilbygget i 1966, fedestald ombygget til ungdyrstald i 1974, lade fra 1897
ombygget i 1981, maskinhus fra 1972, foderhus fra 1982, indendørs køresilo og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer samt opdræt alle af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, ærter, frøgræs, byg, havre og raps.
Der er 3 traktorer, lagersilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst, og
man har ansat 1 fast medhjælper.
MEJLBYVEJ 69, "DALGAARDEN", ALSTRUP, 9610 NØRAGER, tlf. 98-651071.
PREBEN TOLBORG, gårdejer, født d. 4.-10.-1947, søn af Ellen og Peter Tolborg, gift
d. 31.-8.-1974 med Ellen Birk Jensen, socialpædagog, født d. 16.-9.-1952, datter af
Edith og Anton Jensen. Parret har børnene: Line, født d. 19.-12.-1975, Sinne, født d.
29.-8.-1977 og Peter, født d. 2.-2.-1980.
P.T. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 3.-11.-1971 fra
Niels Erik Georgsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 19 ha.
Stuehuset er opført i 1911. Avlsbygningerne består af kostald fra 1964, ungdyrstald
fra 1975, garage og værksted samt lade fra 1911, maskinhus fra 1966, foderhus fra
1977, indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 35
årskøer, 35 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 rideheste. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er græsfrø, raps og ærter. Der er 3 traktorer, plansilo
samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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ME3LBYVE3 72, STENSAGER, 9510 ARDEN, tlf. 98-651088.
LILIAN BANG MATHIASEN, pædagogmedhjælper, født d. 21.-1.-1945, datter af Meta
og Frede Mathiasen. L.B.M. har datteren 3ette, født d. 7.-1.-1967.
L.B.M. er ansat ved en børnehave i Aars. Hun overtog gården i marts 1985 fra Lars
Bøgh Kristensen.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 5,5 ha. Oorden er delvis udlejet.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1925 delvis ændret til hestestald i 1986 samt lade fra 1925.
Besætningen er på 2 travheste af racen Dansk Varmblod.

ME3LBYVE3 76, "LYNGH03GAARD", ME3LBY, 9510 ARDEN,
tlf. 98-651063.
LAURITS HANSEN, gårdejer,
født d. 14.-3.-1910, søn af Mette
Marie og Mogens Hansen.
L.H. har været på Hammerum
Landbrugsskole, han har været
medlem af kommunalbestyrelsen
i Brorstrup - Haverslev Kommu
ne og Menighedsrådet for Bror
strup - Ravnkilde Sogn. Han over
tog gården i december 1946 fra
sin far Mogens Hansen, som købte den i 1923.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 33 ha., heraf 4,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1931, restaureret og tilbygget i 1975 og derefter løbende vedlige
holdt. Avlsbygningerne består af kostald fra 1914 ombygget til svin i 1974, svinestald
fra 1953, gammel hestestald fra 1931 ændret til andet formål, lade fra 1955 og ma
skinhus fra 1967. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn,
ærter og raps. Der er 1 traktor, halvpart i mejetærsker og træfyr. Maskinstation bru
ges til en del af markarbejdet.
Gården blev solgt d. 1.-8.-1990 til LEO THYSK, konsulent, født d. 28.-10.-1953, søn af
Astrid og Ejler Thysk Andersen. L.T. er konsulent ved et EDB-firma.

ME3LBYVE3 78, ME3LBY, 9510
ARDEN, tlf. 98-651047.
FLEMMING 3UUL SØRENSEN,
landmand, født d. 25.-1.-1933,
søn af Agnethe og Henry 3uul
Sørensen, gift d. 2.-11.-1957
med Eva Salomonsen, husmor,
født d. 24.-7.-1935, datter af
Petra og Ejvind Salomonsen. Par
ret har børnene: Margit, født d.
14.-10.-1958, 3ørn, født d. 10.12.-1959, Bente, født d. 13.-11.1966 og Hanne, født 31.-12.-1967.
F.3.S. kører mælketankbil for M.D. Food. Han overtog gården d. 1.-11.-1959 fra Niels
Christian Andersen.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., der er 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1919, restaureret og tilbygget i 1957 og 1981. Avlsbygningerne
består af ko- og svinestald fra 1921 tilbygget i 1978, lade fra 1923 samt maskinhus og
garage fra 1981. Gården drives med en svineproduktion på 4 årssøer, der produceres
ca. 80 slagtesvin årligt, desuden er der 3 heste. Der er 2 traktorer, plansilo og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ME3LBYVE3 92, ME3LBY, 9510 ARDEN, tlf. 98-651186.
KARL SKOVSAGER NIELSEN, gårdejer, født d. 27.-5.-1918, søn af Ida og Niels
Nielsen.
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Karl S. Nielsen har været på
Hammerum Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-4.-1965 fra
Agnes og Niels Hylgaard.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 9,2
ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er
2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1926 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne består af ko- og svinestald
fra 1926 samt lade ombygget i
1926. Besætningen er på 9 ung
dyr og 7 slagtekalve af racen
SDM samt 2 Oldenborgerhopper. Der er 1 traktor og plansilo. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

ME3LBYVEJ 119, "HANB3ERGGAARD", ME3LBY, 9510 ARDEN,
tlf. 98-651029.
3ENS PETER GUNDERSEN, gård
ejer, født d. 3.-6.-1928, søn af
Krestine Marie og Anders Gun
dersen, gift d. 4.-5.-1954 med
Ruth Kristensen, husmor, født d.
8.-3.-1932, datter af Dorthea og
Niels Marinus Kristensen. Parret
har børnene: Henning, født d.
27.-1.-1955, Preben, født d. 3.10.-1958, Anders Henrik, født d.
9.-11.-1962 og Niels Michael, født d. 2.-2.-1965.
J.P.G. overtog gården i maj 1954 fra sin far Anders Gundersen, som købte den i 1939.
Ejendomsskyld 2.170.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 36 ha., der er 2 ha. eng. Der er
forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1875, restaureret og ombygget i 1965. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1952 tilbygget i 1969 og delvis ændret til svinestald i 1989, svinestald fra
1977, lade fra 1875 ombygget i 1978, maskinhuse fra 1976 og 1987 samt gylletank.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine,
plansilo, varm og kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

ME3LBYVE3 125, "KILDEBAKKEGAARD", FYRKILDE, 9510
ARDEN, tlf. 98-651056.
ROBERT VÆRUM, gårdejer, født
d. 17.-11.-1923, søn af Magda og
Søren Værum, gift d. 24.-2.-1979
med Sonja Buus, medhjælpende
hustru, født d. 26.-9.-1939, dat
ter af Rigmor og Aksel Buus.
Parret har børnene: Solveig, født
d. 9.-8.-1979 og Dorthe, født d.
2.-11.-1980.
R.V. har været på Høng Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1962 fra sin far Søren Værum.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 50,2 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 2 ha. mose og 2
ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af koog svinestald fra 1933 tilbygget i 1980, svinestald fra 1960, lade fra 1950, maskinhus
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racen SDM, desuden er der 7 årssøer, og der produceres ialt 500 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 4 traktorer,
plansilo, varm luft tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbej
det.

MEJLBYVEJ 127, FYRKILDE,
9510 ARDEN, tlf. 98-651068.
CHRISTIAN MUNKHOLM, hus
mand, født d. 7.-6.-1911, søn af
Karen og Kresten Munkholm, gift
d. 16.-11.-1935 med Inga Mikkel
sen, født d. 3.-7.-1914, datter af
Frederikke Mikkelsen. Parret har
børnene: Ove, født d. 10.-7.-1939
og Jens, født d. 17.-1.-1943. I.M.
døde i 1978.
C.M. købte jorden i 1935 og op
førte et statshusmandsbrug i

1936, gården er udstykket fra "Fyrkildegaard".
Ejendomsskyld 440.000. Areal 9,5 ha. Der er udlejet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1936 tilbygget i 1965, lade fra 1936 delvis ændret til hestestald og
maskinhus fra 1960. Besætningen består af 2 avlsheste af racen Frederiksborg, der har
tidligere været opdræt på ejendommen, og man har fået mange ærespræmier og fløj
pladser på Ungskuet og Nordjydske Dyrskuer. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er plansilo.
MEJLBYVEJ 131, "FYRKILDEMØLLEGÅRD", FYRKILDE, 9510
ARDEN.
SVEND K. BAK, gårdejer, født
d. 8.-1.-1925, søn af Johanne og
Søren Bak, gift d. 5.-4.-1952
med Lilly Sørensen, født d. 29.12.-1928, datter af Jenny og
Hans Sørensen. Parret har søn
nen Anders, født d. 17.-9.-1965.
L.S. har været medlem af Kom
munalbestyrelsen i Nørager Kom
mune. S.K.B. har været på Lund
bæk Landbrugsskole. Han overtog gården i januar 1956 fra sin far Søren Bak, nuværen
de ejer er 5. generation på gården, som kom i familiens eje i 1829. Senere er en ejen
dom i Nysum lagt ind under "Fyrkildemøllegård".
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 78 ha., heraf tilkøbt ca. 20 ha., der er frasolgt 20 ha.,
der er 10 ha. skov. Der forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1852 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1916 ombygget til svinestald i 1980, svinestald fra 1960, lade delvis ombyg
get til svinestald, maskinhuse fra 1972 og 1979. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.300 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, gastæt silo og træfyr. På gården er ansat
1 fast medhjælper, p.t. er det sønnen Anders.
MEJLBYVEJ 139, "NEDER BISGAARD", FYRKILDE, 9510 ARDEN, tlf. 98-569190.
POUL BAKKEGAARD, gårdejer, født d. 20.-5.-1934, søn af Astrid Bakkegaard, gift d.
19.-4.-1964 med Ellen Ebdrup, pædagog, født d. 17.-8.-1942, datter af Esther og Niels
Ebdrup. Parret har børnene: Niels, født d. 8.-1.-1965 og Astrid, født d. 17.-7.-1968.
P.B. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1964 fra sin
svigermor Esther Ebdrup.
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Stuehuset er opført i 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne brændte i 1937 og
blev genopført med svinestald og lade, desuden er der svinestald fra 1974 og maskin
hus fra 1985. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der produceres ca.
800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer og
1 mejetærsker. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

MEJLBYVEJ 141, "KÆRLUND",
FYRKILDE, 9510 ARDEN, tlf.
98-569205.
HARRY CHRISTENSEN, husmand,
født d. 26.-11.-1922, søn af Oline
og Christian Christensen, gift d.
11.-5.-1947 med Esther Nielsen,
husmor, født d. 6.-3.-1925, dat
ter af Katrine og Peder Justesen
Nielsen. Parret har børnene: Pa
ul, født d. 20.-10.-1948, Kurt,
født d. 7.-9.-1950 og Lene, født
d. 25.-12.-1963.
H.C. har været ansat ved Postvæsenet gennem 26 år, har har været formand for Ravn
kilde Husmandsforening og været medlem af Kredsbestyrelsen. Han overtog gården i
april 1947 fra Ingvard Andersen.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 6 ha.
Stuehuset er opført for ca. 100 år siden og er løbende restaureret. Avlsbygningerne
består af ko- og svinestald fra 1929 ombygget til svinestald i 1978, lade fra 1929 og
maskinhus fra 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn og raps. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MEJLBYVEJ 146-148, "HESSELHØJGAARD", SKAARUP HEDE,
9510 ARDEN, tlf. 98-569325.
MOGENS HANSEN, gårdejer,
født d. 30.-6.-1952, søn af Anne
og Agner Hansen, bor sammen
med Karla Kristensen, sygeple
jerske, født d. 5.-1.-1957, datter
af Marie og Henry Kristensen.
Parret har børnene: Ann Krestine, født d. 10.-3.-1977, Susanne,
født d. 8.-2.-1980 og Dennis,
født d. 9.-4.-1985.
M.H. har været på Bygholm Landbrugsskole og er i kvægbrugsudvalget for Hobro Land
boforening. Han overtog gården d. 1.-1.-1985 fra sin far Agner Hansen, nuværende
ejer er 6. generation på gården, som kom i familiens eje i 1932.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 67 ha., heraf 11 ha. skov og eng. Der er lejet 38 ha.
Stuehuset er opført i 1842, tilbygget i 1918 og siden løbende restaureret. Der er
bygget fodermesterhus i 1920. Avlsbygningerne består af ko- og ungdyrstalde begge
fra 1975, kalvestald fra 1957, 2 svinestalde fra 1929 bruges nu til kalve, lade fra
1908, maskinhuse fra 1970 og 1978, foderhus fra 1975, inden- og udendørs køresilo
samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer, 120 ungdyr og 45
slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 ponyer. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, raps og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 mal
kestald, 1 automatisk kraftfodringsanlæg, kornsilo, varm lufts tørrreri og der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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SKAARUP MARK, 9510 ARDEN,
tlf. 98-569122.
SVEND MOGENSEN, gårdejer,
født d. 30.-6.-1922, søn af Kir
sten Marie og Peder Mogensen,
gift d. 15.-12.-1946 med Inga
Bak, hjemmehjælper, født d. 30.10.-1928, datter af Cecilie og
Kresten Bak. Parret har børnene:
Margit, født d. 24.-11.-1945, Ri
ta, født d. 5.-5.-1948, Ole, født
d. 4.-1.-1955, Lisa, født d. 18.4.-1957 og Marianne, født d. 12.-12.-1962.
S.M. overtog gården d. 15.-8.-1962 fra sin far Peder Mogensen, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som kom i slægtens eje i 1903.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 16,2 ha., heraf 1 ha. mose og 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1924, restaureret og tilbygget i 1975. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1924 tilbygget med svinestald i 1968, lade fra 1924 ombygget i
1970 og maskinhus fra 1973. Gården drives udelukkende med planteproduktion beståen
de af korn og raps. Der er 2 traktorer, kornsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

MEJLBYVEJ 150, SKAARUP HEDE, 9510 ARDEN, tlf. 98-569148.
KRISTEN GERDING, husmand, født d. 14.-8.-1924, søn af Dorthea og Niels Christian
Jensen.
K.G. overtog gården i sommeren 1963 fra sin far Niels Christian Jensen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 13,3 ha.
Stuehuset er af ældre dato men løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ældre
ko- og svinestald, ombygget til svinestald i 1974, ældre lade og maskinhus fra 1948.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 1
traktor, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbej
det.
MEJLBYVEJ 151, "FEDALSGAARD", SKAARUP, 9510 ARDEN, tlf. 98-569030.
OLE ALBÆK ANDERSEN, gårdejer, født d. 26.-6.-1922, søn af Hilda og Steffen An
dersen, gift d. 30.-4.-1950 med Frida Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 14.-8.1922, datter af Anne og Kresten Nielsen. Parret har sønnen Vagn, født d. 29.-9.-1950.
O.A.A. overtog gården i november 1954 fra sin svigerfar Kresten Nielsen, nuværende
ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 19 ha., heraf 1 ha. mose og 0,5 ha. skov. Der er forpagtet 7,5 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1961, ungdyrstald fra 1977, værksted fra 1890, foderhus fra 1982, indendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 65 ungdyr og
25 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der 300 slagtesvin årligt. Der er 2
traktorer, kornsilo og kold lufts tørreri. Sønnen Vagn er fast medhjælper, og maskin
station bruges til en del af markarbejdet. O.A. ejer og driver også Tradsvejen 36.

MOSEVEJ 10, LL. BINDERUP, 9600 AARS, tlf. 98-656040.
KARL og ANDERS KROGH, gårdejere. K.K. er født d. 14.-1.-1916 og A.K. er født d.
8.-2.-1920, de er sønner af Petrine og Kristian Krogh.
Brødrene overtog gården i foråret 1960 fra deres far Kristian Krogh.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 25 ha., heraf 7,5 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1885 og løbende restaureret. Avlsbygningern består af koog svinestald fra 1964 og lade fra 1965. Gården drives med en kvægproduktion på 16
årskøer, 16 ungdyr og 8 slagtekalve af blandet race, og der produceres 50 slagtesvin
årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
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LL. BINDERUP, 9600 AARS, tlf.
98-656065.
LENE NIELSEN og HARDY JEN
SEN. L.N. er underviser, født d.
9.-7.-1951, datter af Stinne og
Jens Nielsen, bor sammen med
Hardy Jensen, markedschef, født
d. 19.-8.-1953, søn af Ethla og
Gunnar Jensen. Parret har søn
nen Sune Mathias.
Parret overtog gården i 1977 fra
L.N.'s forældre Stinne og Jens
Nielsen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som blev købt af L.N.'s oldefar. I
perioden 1947-49 var ejendommen ude af slægtens eje.
Areal 19,5 ha., heraf tilkøbt ca. 5 ha., der er 5 ha. skov, eng og sø. Jorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1935. Avlsbygningerne bestående af stald og lade blev i 1984-86
ombygget til kontor- og lagerlokaler samt værksted og garage.

MOSEVÆNGET 3, LL. BINDERUP, 9600 AARS.
EJNAR BACH, husmand, født d. 4.-9.-1925, søn af Johanne og Kresten Sørensen, gift
i 1952 med Minna Jakobsen, medhjælpende hustru, født d. 19.-8.-1921, datter af Jo
hanne og Thomas Jokobsen. Parret har sønnen Bjarne, født d. 8.-1.-1953.
Begge ægtefæller har været på St. Restrup Husmandsskole. E.B. overtog gården i ok
tober 1952 fra Oskar Jensen.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 11 ha., heraf 2 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt lade alle fra 1930. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvæg
produktion på 10 årskøer, 15 ungdyr og 5 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen
er på 10 årssøer, og der sælges ca. 200 smågrise årligt. Der er 1 traktor, og der
bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
MOSEVÆNGET 4, LL. BINDE
RUP, 9600 AARS, tlf. 98-656251.
HENNING POULSEN, gårdejer,
født d. 16.-7.-1952, søn af Nelle
og Karl Poulsen, gift d. 25.-3.1978 med Inge Larsen, sygehjæl
per, født d. 19.-9.-1953, datter
af Esther og Jens Bak Larsen.
Parret har børnene: Karina, født
d. 21.-7.-1978, Malene, født d.
4.-3.-1982 og Mette, født d. 8.2.-1987.
H.P. er ansat ved Nordjyllands
Amt. Han overtog gården d. 1.-11.-1983 fra Børge Nielsen.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 19,4 ha., heraf 1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1907, restaureret og ombygget i 1986. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1907 om- og tilbygget i 1965, lade fra omkr. 1910 beliggende
ved naboejendom, lade fra 1907 og maskinhus fra 1968. Besætningen er på 20 slagte
kalve af blandet race, 10 moderfår af blandet race og 8 Chincillaer. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 1 traktor, kornsilo og halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MOSEVÆNGET 5, "NØRGAARD", LL. BINDERUP, 9600 AARS, tlf. 98-656271.
GUNNER ERLAND CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 24.-6.-1939, søn af Dagny og An
dreas Christensen, gift d. 29.-4.-1967 med Ingrid Hvass Christensen, medhjælpende
hustru, født d. 6.-2.-1946, datter af Irene og Ejner Hvass Christensen. Parret har
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Leif, født d. 15.-6.-1971 og Ben
te, født d. 27.-2.-1975.
Gunner E. Christensen har været
på Dalum Landbrugsskole, han er
i bestyrelsen for Nordgrønt, som
er en producentforening. Han
overtog gården d. 18.-10.-1972
fra Thorkild Kold.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
34 ha., heraf 2 ha. mose.
Stuehuset er opført omkr. 1890,
restaureret og ombygget 1972-74.
Avlsbygningerne består af kostald fra 1932 genopført efter brand, ændret til svine
stald i 1974 og til maskinhal i 1990, svinestald fra 1977 ændret således, at der laves
såplanter i bygningen, plantedrivhus fra 1989 til småplanter, lade fra 1900 ændret til
maskinhal i 1990, maskinhus fra 1900 ændret flere gange senest til lagerrum, kontor,
frokoststue, kølerum og garage. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af korn, blomkål og jordbær. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker, 1
vandingsmaskine, plantemaskiner, skurvogn, diverse maskiner til gartneri og halmfyr.
Man har startet en blåbærproduktion på ca. 0,3 ha. På gården er ansat 1 fast medhjæl
per 8 mdr. årligt, og om sommeren beskæftiges 50 deltidsmedhjælpere.

MOSEVÆNGET 6, LL. BINDERUP,
9600 AARS.
KRISTIAN GRØN SØRENSEN,
husmand, født d. 17.-9.-1924,
søn af Karen Marie og dens
Kristian Sørensen, gift d. 14.-7.—
1956 med Hilda Østergaard Niel
sen, husmor, født d. 13.-12.-1932,
datter af Krestine og Niels Kri
stian Nielsen.
K.G.S. overtog gården d. l.-l.1957 fra sin farbror Karl Søren
sen.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 8,3 ha., heraf 2,5 ha. eng. Oorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1907 samt restaureret og tilbygget i 1980. Avlsbygningerne
består af ko- og svinestald fra 1907, kostald fra 1930 og maskinhus fra 1970. Der er 1
traktor.
MUSEUMSVE3 7, "K0ELDALSMINDE", BOLDRUP, 9610 NØRAGER,
tlf. 98-548194.
HENNING ROLIGHED, gårdejer,
født d. 12.-8.-1931, søn af Petra
og Oohannes Rolighed, gift d. 8.11.-1955 med Margrethe Lousdal,
husmor, født d. 23.-7.-1935, dat
ter af Laura og Niels Lousdal.
Parret har børnene: Poul, født d.
10.-12.-1956, Niels, født d. 29.4.-1958, Bjarne, født d. 16.-12.1961 og Lene, født d. 6.-6.-1966.
H.R. har været medlem af Stenild Meninghedsråd. Han overtog gården d. 11.-12.-1967
fra Ingeborg Oensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 58 ha., heraf 13 ha. eng og 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1887 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1912, svine- og hestestald samt lade fra 1887, sidstnævnte tilbygget i 1974 og
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maskinhus fra 1972. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
rug, hvede, byg, havre og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts
tørreri og træfyr. Desuden er der 30 Chincillaer med opdræt. Man anvender ingen
fremmed arbejdskraft.
MØLLEGÅRDSVEJ 4, ST. BINDE
RUP, 9600 AARS, tlf. 98-658215.
BRIAN HOLM JENSEN, forpag
ter, født d. 13.-5.-1962, søn af
Gerda og Ivan Holm Jensen, gift
d. 18.-8.-1990 med Berit Olesen,
medhjælpende hustru, født d.
18.-4.-1966, datter af Else og
Julius Peschardt Olesen. Parret
har sønnen Michael, født d. 11.10.-1989.
B.H.J. er forpagter på Servicestationen Q8 i St. Binderup. Han overtog gården d. 18.-8.-1990 fra sin far Ivan Holm
Jensen.
Ejndomsskyld 590.000. Areal 9,9 ha., heraf 5 ha. eng. Jorden er delvis udlejet.
Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af garage og hestestald fra 1974.
Besætningen er 1 Shetlandspony.

NYSUM BYVEJ 4, "NEDERGAARD", RAVNKILDE, 9510 ARDEN, tlf. 98-569267.
ERIK KJELDGAARD MORTENSEN, gårdejer, født d. 26.-2.-1964, søn af Sigrid og
Kristian Mortensen, bor sammen med Helle Randers, lærerstuderende, født d. 5.-5.1966, datter af Elin og Knud Randers.
E.K.M. har taget H.F. Eksamen og har senere været på Asmildkloster Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 1.-9.-1987 fra Brdr. Mogensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 64 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 10 ha. eng. Der er
forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1914, ungdyrstald og lade begge fra 1924 samt maskinhus fra 1975. Gården drives
med en kvægproduktion på 50 årskøer og 75 ungdyr af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 3 traktorer. På gården er ansat 1
fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NYSUM BYVEJ 5, "KILDEGAARDEN", RAVNKILDE, 9510 ARDEN, tlf. 98-569020.
FOLMER CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 8.-4.-1937, søn af Anne og Martin Chri
stensen, gift d. 15.-11.-1958 med Rita Poulsen, husmor, født d. 7.-2.-1937, datter af
Marie og Ninus Poulsen. Parret har børnene: Ole, født d. 25.-6.-1961, Henrik, født d.
19.-2.-1964 og Marianne, født d. 23.-3.-1970.
F.C. overtog gården d. 1.-11.-1958 fra Ejvind Hansen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 39 ha. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1902 og restaureret i 1974. I 1986 er opført 1 medhjælperhus.
Avlsbygningerne består af kostalde fra 1970 og 1977, ungdyrstald fra 1977, foderhus
ombygget i 1978, foder- og maskinhus fra 1976, indendørs køresilo og gylletank. Går
den drives med en kvægproduktion på 65 årskøer, 90 ungdyr og 35 slagtekalve af ra
cen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 1 vandings
maskine, plansilo, kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
NYSUM BYVEJ 38, "UGLEHØJG AARD", NYSUM, 9510 ARDEN, tlf. 98-569027.
LEIF BØGH, gårdejer, født d. 13.-1.-1933, søn af Mertha og Jørgen Bøgh.
L.B. overtog gården i efteråret 1969 fra sin far Jørgen Bøgh, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som har været i familiens eje siden 1906.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 32 ha., heraf 5,5 ha. eng samt 3 ha. mose og skov.
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i 1914 og løbende restaureret.
Avlsbygningerne består af kostald
fra 1913 ombygget i 1961, svine
stald fra 1960, lade fra 1908 og
maskinhus fra 1950. Gården dri
ves med en kvægproduktion på
20 årskøer, 30 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden
produceres der 400 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsaf
grøde er raps. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

NYSUM BYVEJ 44, NYSUM,
9510 ARDEN, tlf. 98-569006.
EJNER ANDERSEN, landmand,
født d. 13.-3.-1947, søn af Krista og Holger Andersen.
E.A. overtog gården i 1975 fra
sin far Holger Andersen, nuvæ
rende ejer er 3. generation på
gården, som blev bygget af bed
stefaderen i 1913, den blev den
gang udstykket fra "Nysumlund".
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
16,5 ha., heraf 4 ha. mose til afgræsning.
Stuehuset blev opført i 1913 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kostald
og lade begge fra 1974, gammel lade fra 1913 og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 30 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Der er 3
traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbej
det. E.A. ejer og driver også Brændsøvej 5.
NYSUM BYVEJ 53, NYSUM,
9510 ARDEN, tlf. 98-569186.
NIELS JØRGEN RASMUSSEN,
specialarbejder, født d. 28.-11.1958, søn af Gerda Marie og Kri
stian Rasmussen, bor sammen
med Jonna Jakobsen, butiksslag
ter, født d. 9.-8.-1961, datter af
Esther og Villy Charles Jakobsen.
Parret har sønnen John, født d.
23.-7.- 1990.
N.J.R. overtog gården d. 15.-7.1987 fra Jens Lund.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 11 ha., heraf 2 ha. mose. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1920 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1920 og lade fra 1958. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.
NYSUM BYVEJ 59, NYSUM, 9510 ARDEN, tlf. 98-569064.
ANDERS PETER BACH PEDERSEN, gårdejer, født d. 18.-5.-1950, søn af Anna og
Regner Pedersen.
A.P.B.P. forpagtede gården i
1974-77, hvor han købte den af sin far Regner Peder
sen. Gården blev udstykket fra "Nysumlund" i 1866, den blev købt af oldefaderen i
1892, og nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 11 ha.
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ført i 1916, restaureret og om
bygget i 1948. Avlsbygningerne
består af ko- og svinestald fra
1940, garage og kværnerum fra
1950, lade fra 1914 tilbygget i
1950, maskinhus fra 1979 og
udendørs køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 8 års
køer, 6 ungdyr og 4 slagtekalve
af racen SDM, desuden er der 4
årssøer, og der produceres ca. 80
slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

NYSUMGAARDVEJ 2, "DALHØJGAARD", NYSUM, 9510 ARDEN,
tlf. 98-569361.
PETER CARUS, gårdejer, født
d. 25.-4.-1957, søn af Grethe og
John Carus, gift d. 4.-7.-1981
med Bente Strangholt, assistent,
født d. 28.-3.-1957, datter af In
ger og Henning Strangholt. Par
ret har børnene: Mette, født d.
7.-1.-1980, Christian, født d.
29.- 4.-1983 og Marianne, født
d. 20.- 5.-1987.
P.C. har været på Lundbæk og Bygholm Landbrugsskoler. Han overtog en del af går
den i maj 1986 fra sin far John Carus, gården drives i dag som I/S af far og søn.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 29 ha., heraf 6 ha. eng. Der er lejet 32 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1976, ungdyrstald fra 1982, lade fra 1889, foderhus fra 1976, indendørs køresilo og
3 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 85 årskøer og 75 ungdyr af ra
cen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 3
traktorer, 1 malkestald og automatisk kraftfodringsanlæg. På gården er ansat 1 foder
mester, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives som I/S
sammen med Kraghøjvej 4.

OVERVADVEJ 1, "HØRHOLM",
HAVERSLEV, 9510 ARDEN, tlf.
98-654043.
EJVIND DALUM KRISTENSEN,
gårdejer, født d. 21.-11.-1948,
søn af Katrine og Jakob Dalum
Kristensen, gift d. 7.-4.-1979
med Ingeborg Christoffersen, sy
geplejerske, født d. 16.-12.-1954,
datter af Esther og Hans Chri
stian Christoffersen. Parret har
børnene: Karin, født d. 6.-5.-1980,
Lars, født d. 29.-5.-1982 og Kristian, født d. 14.-5.-1990.
E.D.K. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i oktober 1976 fra
sin far Jakob Dalum Kristensen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 30 ha., heraf 5,5 ha. eng. Der er lejet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1885 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ældre
kostald ombygget i 1982, lade fra 1951, foderhus fra 1977, inden- og udendørs køresilo
samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 58 årskøer, 80 ungdyr og 25
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er
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varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården
er ansat 1 fast medhjælper.
OVERVADVEJ 4, "GAMMEL OVER
VAD", HAVERSLEV, 9510 AR
DEN, tlf. 98-654210.
POUL KARSTEN og KNUD ERIK
SVENSTRUP, gårdejere. P.K.S.
er født d. 15.-9.-1952 og K.E.S.
er født d. 18.-6.-1948, sønner af
Sigrid og Kristian Svenstrup.
P.K.S. blev gift d. 11.-8.-1984
med Britta Jensen, køkkenassistent,
født d. 13.-12.-1962, datter af
Else og Mogens Jensen. Parret
har børnene: Louise Marie, født d. 4.-11.-1985, Lasse Kim, født d. 28.-6.-1987 og
Lennart Bo, født d. 1.-8.-1990. K.E.S. blev gift d. 23.-7.-1977 med Hanne Andersen,
kontorassistent, født d. 24.-12.-1948, datter af Kirstine og Karl Andersen. Parret har
børnene: Martin, født d. 4.-5.-1979 død i 1989 og Flemming, født d. 22.-9.-1981.
Begge brødre har været på Hammerum Landbrugsskole. De overtog gården i 1976 fra
Niels Schultz.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 85 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha., der er 40 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1917. Avlsbygningerne er efter brand i 1914 opført med kostalog svinestald samt lade, desuden er der maskinhus fra 1989. Brødrene driver også
gårderne Vinkelvej 7 og Hvidkildevej 2.

OVERVADVEJ 9, GL. OVERVAD, 9510 ARDEN, tlf. 98-654071.
PEDER TAGE CHRISTIANSEN, husmand, født d. 24.-10.-1925, søn af Kirstine og Pe
ter Christiansen, gift d. 22.-10.-1955 med Aase Olesen, husmor, født d. 10.-6.-1932,
datter af Emma og Ejner Olesen. Parret har børnene: Jette, født d. 26.-11.-1956 og
Karsten, født d. 28.-9.-1960.
P.T.C. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården i november 1955
fra sin far Peter Christiansen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i
slægtens eje i 1893. Ejendomsskyld 530.000. Areal 10,7 ha., heraf 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1899, ombygget i 1958 og derefter løbende restaureret. Avlsbyg
ningerne består af ko- og svinestald fra 1899 om- og tilbygget flere gange senest i
1958, lade fra 1899 tilbygget i 1958 og maskinhus fra 1935. Gården drives med en
kvægproduktion på 8 årskøer, 12 ungdyr og 4 slagtekalve af racen SDM. Der er 1 trak
tor, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

PLOVKÆRVEJ 1, "DURUP ØSTERGAARD", DURUP, 9610 NØRAGER, tlf. 98-551167.
GERHARD DREJER, gårdejer, født d. 26.-4.-1924, søn af Marie og Kresten Drejer,
gift d. 26.-6.-1948 med Tove Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 28.-8.-1926, datter
af Asta og Jens Nielsen.
G.D. overtog gården i november 1948 fra sin far Kresten Drejer, nuværende ejer er 3.
generation. Ejendomsskyld 770.000. Areal 14 ha., der er frasolgt 1 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1928 ombygget i 1958 og ændret til svinestald i 1979, hestestald fra 1928 ombyg
get til garage og værksted, lade fra 1928, halmhus fra 1982 og maskinhus fra 1965.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, byg, hvede og ær
ter. Der er 2 traktorer, kornsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet. G.D. ejer og driver også Binderupvej 29.
PRÆSTEVEJ 2, "KROGSGAARD", STENILD, 9500 HOBRO, tlf. 98- 548227.
EVALD VAMMEN, gårdejer, født d. 1.-5.-1924, søn af Marie og Edvard Vammen, gift
d. 22.-9.-1959 med Anna Løgager Jensen, husmor, født d. 8.-6.-1936, datter af Marie
og Jens Løgager Jensen. Parret har børnene: Jens Edvard, født d. 11.-10.-1961, Jør-
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gen, født d. 16.-2.-1963, Rigmor,
født d. 1.-3.-1965, Erik, født d.
9.-3.-1968 og Solvej, født d. 6.6.-1974.
Evald Vammen har været på Ha
slev Landbrugsskole og har været
medlem af Stenild Menighedsråd.
Han overtog gården d. 11.-6.-1959
fra sine forældre Marie og Ed
vard Vammen, nuværende ejer er
3. generation på gården, som
blev overtaget af bedstefaderen
omkr. år 1900.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 36,9 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1915 ombygget i 1970, svinestald fra 1915 ændret til ungdyrstald i 1983, lade fra
1915 samt maskin- og foderhus fra 1989. Gården drives med en kvægproduktion på 30
årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, det er en avlsbesætning med salg
af kvier til bl.a. eksport. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 trakto
rer, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
PRÆSTEVE3 3, STENILD, 9500
HOBRO, tlf. 98-548505.
AGNER MOGENSEN, traktorfø
rer, født d. 18.-2.-1957, søn af
Betty og Villy Mogensen, bor
sammen med jette Krogh Niel
sen, syerske, født d. 15.-2.-1958,
datter af Hanne og Kristian Ni
elsen. Parret har børnene: Hen
rik, født d. 14.-11.-1982 og Lars,
født d. 5.-10.-1986.
A.M. arbejder på Kjemtrup Ma
skinstation og har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1989
fra Tommy Hjorth. Ejendomsskyld 480.000. Areal 11,1 ha.
Stuehuset er opført i 1937 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt lade alle fra 1937. Besætningen er på 4 moderfår af blandet race.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, kornsilo og
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
PRÆSTEVE3 5, "STENILDH03GAARD", STENILD, 9500 HOBRO,
tlf. 98-557307.
30RGEN THUESEN, gårdejer,
født d. 6.-12.-1931, søn af Marie
og 3ens Thuesen, gift d. 10.-3.1956 med Esther Bomholt, med
hjælpende hustru, født d. 31.-1.1933, datter af Elly og Laurits
Bomholt. Parret har børnene:
3ens, født d. 2.-10.-1957, Lars,
født d. 12.-2.-1960 og 3ytte, født
d. 18.-4.-1963. 3.T. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården d.
11.-6.-1961 fra Henry Smed. Ejendomsskyld 3.080.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 16
ha., der er 6 ha. eng og 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1900, restaureret og tilbygget i 1972. Avlsbygningerne består af
kostald og lade fra 1960, kviestald fra 1964, svinestald samt maskin- og foderhus fra
1980, svinestald fra 1984, alle bygningerne fra 1980 er opført efter en brand, desuden
er der indendørs køresilo og 3 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 54
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slagtesvin årligt. Der er 22 ammekøer, 25 ungdyr og 11 slagtekalve af blandet race.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 automatisk vådfodrings
anlæg og gastæt silo. På gården har man den ene søn og 1 skoledreng til hjælp. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet. 3.T. ejer og driver også Skodshøjvej 5.

PRÆSTEVE3 13, "HØRH03GAARD", RØRBÆK, 9500 HO
BRO, tlf. 98-557788.
ERIK STISTRUP, gårdejer, født
d. 14.-6.-1935, søn af Frida og
Kristian Stistrup, gift d. 25.-11.1961 med Else Marie Pedersen,
medhjælpende hustru, født d.
15.-1.-1941, datter af Signe og
Valdemar Pedersen. Parret har
børnene: Gert, født d. 23.-4.-1962,
Tove, født d. 8.-5.-1964 og Mona, født d. 4.-3.-1972.
E.S. har været på St. Restrup Husmandsskole og er formand for Rørbæk-GrynderupNørager Husmandsforening. Han overtog gården d. 1.-5.-1970 fra sin far Kristian Sti
strup, nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i slægtens eje omkr. 1860.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet 6,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og ombygget flere gange. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1954 tilbygget i 1973, svinestald fra 1977, lade fra 1937, maskinhus fra
1982 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer og 40
ungdyr af racen SDM, desuden er der 15 årssøer, og der produceres ca. 300 slagtesvin
årligt. Der er 3 traktorer, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
PRÆSTEVE3 17, RØRBÆK, 9500
HOBRO, tlf. 98-557764.
HARRY SØRENSEN, husmand,
født d. 10.-3.-1936, opvokset hos
bedsteforældrene Marie og Chri
stian Sørensen, gift d. 24.-1.1958 med Grethe Østergaard,
hjemmehjælper, født d. 13.-5.1935, datter af Elise og Christi
an Østergaard. Parret har bør
nene: Alice, født d. 3.-6.-1958
og Bjarne, født d. 24.-9.-1960.
H.S. er uddannet murer, men arbejder nu som specialarbejder. Han overtog gården d.
1.-11.-1959 fra sin bedstefar Christian Østergaard, som købte den, da den blev udstyk
ket fra "Hømosegaard" i 1927. Ejendomsskyld 900.000. Areal 11 ha. 3orden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1927, restaureret og ombygget i 1977. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1927 renoveret i 1972, 7 minkhaller bygget fra 1985-88, lade fra
1927 delvis ombygget til stald i 1972 og maskinhus fra 1953. Gården drives som mink
farm med en bestand på 500 tæver. Der er 1 traktor og plansilo. Man anvender ingen
fremmed arbejdskraft.
PRÆSTEVE3 19, "HYMØSEGÅRD", RØRBÆK, 9500 HOBRO, tlf. 98- 557874.
ARNE K. K. SVANE, specialarbejder, født d. 25.-3.-1947, søn af Helga og Sigo Svane,
gift d. 11.-6.-1976 med Anne-Marie 3ørgensen, dagplejer, født d. 6.-11.- 1950, datter
af Kristence og Herluf 3ørgensen. Parret har børnene: Hanne, født d. 8.-3.-1976 og
Randi, født d. 13.-7.-1979.
A.K.K.S. arbejder på Danogips i Hobro. Han overtog gården i maj 1972 fra sine svi
gerforældre Kristence og Herluf 3ørgensen.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 23,6 ha., heraf 0,5 ha. eng.
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i 1928 og løbende restaureret.
Avlsbygningerne består af lade
fra 1907 delvis ændret til løsdriftstald i 1978 og maskinhus
fra 1972. Besætningen er på 7
ammekøer og 7 slagtekalve alle
krydsninger, desuden er der gæs,
høns, kalkuner og vildænder. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er
korn og raps. Der er 1 traktor, 1
mejetærsker og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RINDHØJVEJ 2, "RINDHØJGAARD", LL. RØRBÆK, 9500
HOBRO, tlf. 98-651184.
BENT MEJLBY HANSEN, gård
ejer, født d. 8.-4.-1936, søn af
Helga Elisabeth og Niels Marius
Hansen, gift d. 6.-5.-1961 med
Irma Lauersen Vraa, medhjælpen
de hustru, født d. 7.-3.-1941,
datter af Elenora og Kristian
Nyskov Vraa. Parret har børne
ne: Mogens, født d. 11.-5.-1962,
Marianne Helga, født d. 1.-6.-1965, Steen, født d. 24.-10.-1968 og Steffen, født d.
7.-8.-1973. B.M.H. har været på Borris Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for
Rørbæk Mejeri, været medlem af Skolenævn og -kommission for Sortebakke Skolen i
Nørager, og været i kredsbestyrelsen for D.L.G. i Hobro. Han overtog gården i februar
1964 fra sin faster Mette Marie Hansen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 17 ha.
Stuehuset er opført i 1912, til- og ombygget fra 1971-78. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1951 tilbygget i 1975, svinestalde fra 1951, 1962 og 1975, lade og maskin
hus fra 1962, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
22 årskøer, 32 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 55 årssøer, og
der sælges ca. 700 smågrise og 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er ærter og raps. Der er 2 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri og der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

RISRÆKKEN 5, "SKOVFRYD",
SKAARUP MARK, 9510 ARDEN,
tlf. 98-569097.
VALDEMAR JUSTESEN, husmand,
født d. 13.-8.-1918, søn af Else
Marie og Kristian Justesen, gift
d. 20.-2.-1944 med Louise Mørck,
husmor, født d. 23.-3.-1926, dat
ter af Henrike og Peter Mørck.
Parret har børnene: Egon, født d.
5.-11.-1944, Else Marie, født d.
15.-12.-1949 og Peter, født d.
12.-8.-1954. V.J. har været formand for Ravnkilde Husmandsforening. Han overtog
gården d. 15.- 10.-1948 fra Ingvard Jørgensen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1926 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald af ældre dato ombygget i 1960, ældre hestestald ombygget til værksted,
garage og fyrrum, ældre lade og maskinhus fra 1975. Gården drives udelukkende med
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planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 1 traktor, plansilo og træ
fyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RODHØJ VEJ 1, "RODSIGGAARD",
KONGENS TISTED, 9610 NØR
AGER, tlf. 98-656132.
NIELS JØRGEN S. ANDERSEN,
gårdejer, født d. 4.-1.-1962, søn
af Metha og Niels Andersen.
N.J.S.A. har været på Hamme
rum Landbrugsskole. Han overtog
gården i august 1986 fra sin far
Niels Andersen, nuværende ejer
er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal
64 ha., heraf 18 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1874, restaureret og ombygget i 1925. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1920 ændret og ombygget til svin i 1983, svinestald fra 1920 ombygget fle
re gangen senest i 1986, svinestald fra 1916 ombygget i 1986, garage fra 1958, lade
fra 1964, maskinhus fra 1988 og 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion
på 85 årssøer, der sælges ca. 400 smågrise og 1.500 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 automa
tisk vådfodringsanlæg, lagersilo, gastæt silo, halmfyr og vindmølle. På gården er ansat
1 deltidsmedhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RODHØJVEJ
3, "RODHØJGAARD", KONGENS TISTED,
9610 NØRAGER, tlf. 98-656117.
BENT VAD ANDERSEN, gårdejer,
født d. 23.-5.-1941, søn af Marie
og Niels Andersen.
B.V.A. overtog gården d. 1.-5.1971 fra sin mor Marie Ander
sen, nuværende ejer er 3. gene
ration. Ejendomsskyld 1.520.000.
Areal 46 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført i 1986. Avls
bygningerne består af kostald fra 1927, svinestald fra 1954, lade fra 1903 delvis om
bygget til kostald, maskinhus fra 1983 og staklade fra 1955. Gården drives med en
kvægproduktion på 42 årskøer, 70 ungdyr og 21 slagtekalve af racen SDM. Der er 3
traktorer, halvpart i mejetærsker, lagersilo og varm lufts tørreri. På gården er ansat
1 fast medhjælper, og maskinstaion bruges til en del af markarbejdet.

RODHØJVEJ 5, "DALVANG",
KONGENS TISTED, 9610 NØR
AGER, tlf. 98-656294.
JOHANNES KRISTENSEN, gård
ejer, født d. 28.-11.-1953, søn af
Nielsine og Kresten Madsen Kri
stensen, gift d. 15.-11.-1947 med
Ingrid Kastrup, husmor, født d.
12.-8.-1921, datter af Margrethe
og Niels Christian Kastrup. Par
ret har børnene: Niels Verner,
født d. 17.-8.-1948, Flemming,
født d. 31.-5.-1950, Orla, født d. 17.-3.-1952, Elin, født d. 23.-10.-1953, Linda, født d.
7.-2.-1955, Bente, født d. 25.- 10.-1956, Leo, født d. 11.-12.-1957, Dorete, født d.
13.-3.-1959 og Bodil, født d. 19.-9.-1961.
J.K. overtog gården d. 15.-2.-1950 fra Jens Lauritsen.
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Ejendomsskyld 660.000. Areal 14,6 ha., jorden er delvis forpagtet ud.
Stuehuset er opført for ca. 200 år siden og løbende restaureret. Avlsbygningerne
består af ko- og svinestald samt lade fra 1964 og maskinhus fra 1975. Gården drives
med en kvægproduktion på 3 årskøer, 11 ungdyr og 3 slagtekalve af racen SDM, svi
neproduktionen er på 6 årssøer, og der produceres ca. 120 slagtesvin årligt. Der er 2
traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RODH03VE3 7, "3OHANSMINDE", KONGENS TISTED, tlf. 98-656079.
MARINUS ANDREASEN, gårdejer, født d. 26.-12.-1927, søn af Rigmor Andreasen.
M.A. er handelsmand. Han overtog gården i august 1965 fra sin mor. Areal 8,3 ha.,
der er frasolgt 1 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1929, garage fra 1952, lade fra 1924 og maskinhus fra 1983. Besætnin
gen er på 5 årskøer og 9 slagtekalve af racen SDM, der produceres ca. 60 slagtesvin
årligt. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

RODH03VE3 11, "FUGLSANG",
KONGENS TISTED, 9610 NØR
AGER, tlf. 98-656258.
GUNNAR DALUM, gårdejer, født
d. 7.-1.-1951, søn af Gerda og
Kristian Dalum, gift d. 7.-8.-1976
med Henny Næsager, kontorassi
stent, født d. 14.-7.-1951, datter
af Anna og 3ohannes Næsager.
Parret har børnene: Eva, født d.
2.-2.-1980 og Kim, født d.
29.-4.- 1984.
G.D. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-1.-1987 fra
sin morbror Ejvind Bundgaard og sin bedstemor Maren Bundgaard, nuværende ejer er
3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1923.
Ejendomsskyld 3.130.000. Areal 78,6 ha., heraf 16,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret i 1937. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1988, ko- og svinestald samt hestestald og lade alle fra 1907, staklade fra 1943 og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 90 ungdyr og 30 slag
tekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der
er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker, 1 automatisk kraftfodringsanlæg, kornsilo,
varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RODH03VE3 15, "TR03BORGGAARD", KONGENS TISTED,
9610 NØRAGER, tlf. 98-656136.
OLE B. DALUM, gårdejer, født
d. 7.-8.-1961, søn af Gerda og
Kristian Dalum, gift d. 2.-7.-1988
med Helle Binderup Hansen, bu
tiksassistent, født d. 16.-3.-1963,
datter af Mie og Ejgild Hansen.
Parret har datteren Anne Kirsti
ne, født d. 8.-4.-1989.
O.B.D. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården i april 1987 fra sin far Kristian Dalum.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 10 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1916 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
ombygget flere gange senest i 1988, hestestald fra 1916 ombygget til kalvestald, lade
ombygget i 1954 og 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer,
90 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetær
sker, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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RODHØJVEJ 19, "HONNINGFLØJGAARD", KONGENS TISTED,
9610 NØRAGER, tlf. 98-656137.
KAJ MØLLER KRISTENSEN,
gårdejer, født d. 14.-1.-1947, søn
af Anna og Jakob Kristensen,
gift d. 13.-11.-1971 med Inger
Marie Hansen, medhjælpende hu
stru, født d. 6.-1.-1949, datter af
Elisabeth og Mathias Hansen.
Parret har børnene: Tommy, født
d. 18.-2.-1974, Ulrik, født d. 21.4.-1976, Alex, født d. 13.-10.1980 og Kim, født d. 22.-4.-1984.
K.M.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1974 fra
sin far Jakob Kristensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i
slægtens eje i 1903.
Ejendomsskyld 2.280.000. Areal 89 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 17 ha. eng. Der er
lejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1887, restaureret og tilbygget i 1920. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1909, svinestald og lade opført efter brand i 1950, maskinhus fra 1977,
foderhus fra 1984, indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 60 årskøer, 85 ungdyr og 30 slagtekalve af racen RDM, der produceres ca.
1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 snittevogn, 1 roe tank maskine, plansilo, kold lufts tørreri
og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fast
medhjælper.

ROLDVEJ 50, SMORUP, 9510 ARDEN, tlf. 98-653122.
ERIK OLESEN, gårdejer, født d. 11.-5.-1951, søn af Lilly og Aksel Olesen.
E.O. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1972
fra sin mor Lilly Olesen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slæg
tens eje omkr. 1910.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 18 ha.
Stuehuset er af ældre dato men restaureret og tilbygget omkr. 1930. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1950 ombygget til svinestald i 1979, svinestald fra 1979, klima
stald fra 1988, lade af ældre dato og maskinhus fra 1973. Gården drives med en svine
produktion på 60 årssøer, der produceres ca. 150 slagtesvin årligt, resten sælges som
torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 sprinkler
anlæg, kornsilo, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

ROLDVEJ 52, "NØRREGAARD",
SMORUP, 9510 ARDEN, tlf. 98653115.
EGON JENSEN, gårdejer, født d.
16.-3.-1940, søn af Dagmar og
Ejner Jensen, gift d. 14.-8.-1965
med Esther Poulsen, medhjælpende
hustru, født d. 14.-8.-1945, dat
ter af Rigmor og Niels Poulsen.
Parret har børnene: Mette, født
d. 3.-2.-1968 og Per, født d.
24.-5.-1972.
E.J. har været på Lundbæk
Landbrugsskole, han er kredsrepræsentant for M.D. Food og i kredsledelsen for D.L.G.
- Himmerland. Han overtog gården d. 1.-1.-1968 fra sin mor Dagmar Jensen.
Ejendomsskyld 2.090.000. Aral 56 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 10 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1937 og løbende restaureret. Avlsbygningerne brændte i 1969,
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men blev genopført med kostald, svinestald og lade, svinestalden er ændret til kalve
stald i 1975, der er foderhus fra 1979, indendørs køresilo og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 37 årskøer, 60 ungdyr og 70 slagtekalve af racen SDM,
desuden er der 3 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker, 1 vandingsmaskine,
kornsilo, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ROLDVEJ 69, "HAVERSLEVGAARD", HAVERSLEV, 9510 ARDEN, tlf. 98-654144.
BIRGIT HAANING, lærer, født d. 22.-3.-1930, datter af Agna og Aage Lauersen, gift
d. 11.-2.-1954 med Fritz Haaning, ingeniør, født d. 5.-2.-1930, søn af Helga og Kri
stian Haaning. Parret hr sønnen Henrik, født d. 16.-9.-1955.
B.H. overtog gården d. 1.-7.-1986 fra Henrik de Linde.
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 95 ha., heraf 2,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1987 efter en brand. Avlsbygningerne består af ko- og svinestalde samt lade alle fra 1939 og maskinhus fra 1983. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn, ærter, raps og frøgræs. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.
ROLDVEJ 88, LADELUND, 9510
ARDEN, tlf. 98-654271.
KAJ RØNFELDT, gårdejer, født
d. 9.-3.-1938, søn af Margrethe
og Karl Rønfeldt, gift d. 20.-10.1965 med Ingrid Albæk Federiksen, cigarruller, født d. 8.-6.1943, -datter af Helga og Edvard
Frederiksen. Parret har børnene:
Birgitte, født d. 23.-12.-1966, In
gelise, født d. 8.-2.-1970 og Pe
ter, født d. 8.-9.-1980.
K.R. arbejder på Aars Jernstøberi, han har været på St. Restrup Husmandsskole. Han
overtog gården i september 1966 fra Søren Nielsen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 5,5 ha. eng og 0,5
ha. skov. Stuehuset er opført i 1989. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1972
og 1979, ældre lade og maskinhus fra 1982. Gården drives med en svineproduktion på
22 årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt, og resten sælges som torvegrise.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og frøgræs. Der er 2 traktorer,
og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ROLDVEJ 101, "GRANLY", LADELUND, 9510 ARDEN, tlf. 98-654128.
KARSTEN JENSEN, husmand, født d. 23.-8.-1935, søn af Marie og Egon Jensen, gift
d. 29.-3.-1959 med Oda Nielsen, syerske, født d. 19.-9.-1933, datter af Katrine og
Marinus Nielsen. Parret har børnene: Steen, født d. 14.-9.-1959 og Susanne, født d.
28.-7.-1966.
K.J. har været formand for Midthimmerlands Husmandskreds, næstformand for Aal
borg Amts Husmandsforening og vurderingsmand for B.R.F. Han overtog gården d.
1.-3.-1964 fra Jens Buus.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 7,1 ha., der er frasolgt 3 ha. til motorvej. Jorden er
udlejet. Stuehuset er opført i 1916, restaureret og ombygget i 1976. Avlsbygningerne
består af kostald, lade og maskinhus alle fra 1916, kostalden er ombygget i 1976. Der
er 1 traktor.

ROLDVEJ 130, "NØRLUND LADEGAARD", LADELUND, 9510 ARDEN, tlf. 98-654309.
JENS CHRISTIAN BACH, gårdejer, født d. 31.-3.-1947, søn af Ella og Niels Bach, gift
d. 24.-7.-1976 med Elin Jensen, hjemmehjælper, født d. 11.-7.-1955, datter af Anne
Lise og Kaj Jensen. Parret har børnene: Jane, født d. 3.-11.-1977, Niels, født d.
24.-3.-1979 og Christian, født d. 16.-11.-1990.
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ling Landbrugskole og er medlem
af Nørager Kommunalbestyrelse.
Han overtog gården d. 1.-6.-1971
fra sin mor Ella Bach, nuværende
ejer er 3. generation på gården,
som kom i slægtens eje i 1916.
Ejendomsskyld 2.130.000. Areal
63 ha., heraf tilkøbt 36 ha., der
er 1 ha. med juletræer og 7 ha.
eng. Der er forpagtet 60 ha.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt og løbende restaureret. Der er opført 1 aftægtshus i 1916, det er ombygget i
1971. Avlsbygniningerne består af kostald, tørreri og værksted fra 1956 og 1971,
malke-, løsdrift- og kalvestald ombygget i 1960, lade og maskinhus fra 1916. Gården
drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og 65 ungdyr af racen Jersey. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og frøgræs. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, lagersilo, plansilo og varm lufts tørreri. Man
anvender ingen fremmed arbejdskraft.

ROLDVEJ 137, "HØJVANG", LA
DELUND, 9510 ARDEN, tlf. 98654139.
I/S HØJVANG. FRO SONJA
HANSEN, født d. 21.-7.-1938,
datter af Kathrine og Laurits
Iversen, gift d. 28.-5.-1961 med
Niels Hansen, gårdejer, født d.
8.-8.-1934, søn af Kirstine og
Jens Marinus Hansen. Parret har
børnene: Maibritt, født d. 27.-5.1962 og John, født d. 4.-10.1964. N.H. døde d. 2.-2.-1990. N.H. havde været på Dalum Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 28.-2.-1961 fra Kresten Pedersen. Gården drives i dag som I/S.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 26 ha., der er 5 ha. eng. Der er
lejet 60 ha.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kostald fra 1967 om- og til
bygget i 1975, svinestald fra 1970 ombygget i 1975, svinestald fra 1980, lade fra 1971
og maskinhus fra 1964. Gården drives som alsidigt landbrug med kvægproduktion på 30
årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 34 års
søer, der produceres 700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. På
gården er ansat 1 fast medhjælper, og man har 1 skoledreng til hjælp.

ROLDVEJ 143, "KÆRVANG", LA
DELUND, 9510 ARDEN, tlf. 98654261.
KARL HENRIKSEN, gårdejer,
født d. 19.-9.-1916, søn af Krestine og Kristian Henriksen, gift
d. 16.-11.-1946 med Karen Elisa
beth Kjemtrup, husmor, født d.
3.-10.-1920, datter af Karoline
og Marinus Kjemtrup. Parret har
børnene: Karen, født d. 19.-3.1948, Herdis, født d. 22.-8.-1953
og Aase, født d. 8.-2.-1957. Begge ægtefæller har været på St. Restrup Husmandssko
le. K.H. overtog gården d. 10.-4.-1958 fra Kresten Ravnkilde.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 11 ha., heraf 1,5 ha. eng. Jorden er udlejet.
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svinestald fra 1961, lade fra 1915 og maskinhus fra 1951.
ROSBJERGVEJ 4, "VOLSTRUP",
9500 HOBRO, tlf. 98-557144.
ERIK UGILT HANSEN, født d.
10.-1.-1946, søn af Severin Han
sen, gift d. 16.-8.-1975 med Mar
git Juliane Årup, lærer, født d.
8.-2.-1939, datter af Søren Årup.
Parret har børnene: Peter, født
d. 1.-5.-1965, Jens, født d. 13.1.-1967, Lene, født d. 29.-3.-1974
og Jeppe, født d. 1.-1.-1982.
E.U.H. driver pelsdyravl og dam
brug, han er i bestyrelsen for Hobro Landboforening, formand for Dansk Dambruger
forening, Fodercentralen "Limfjorden", Vesthimmerlands Pelsdyravlerforening, og i
bestyrelsen for Nordjysk Peldsdyr Forsøgsfarm samt Nordjyllands Pelsdyravlerforening.
Han overtog gården d. 16.-2.-1984 fra Helge Ribe.
Ejendomsskyld 7.930.000. Areal 205 ha., heraf 12 ha. eng og 18 ha. skov. Der er forpagtet 30 ha. Stuehuset er opført i 1869 og løbende restaureret, desuden er der 3
arbejderboliger og 1 gammel vandmølle. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1917, svinestald fra 1986, 2 svinestalde og lade fra 1989, minkpelseri fra 1988, 28 minkhaller bygget fra 1985-88, maskinhus fra 1985 og 4 gylle
tanke. Gården drives med en svineproduktion på 500 årssøer, der produceres 10.000
slagtesvin årligt, minkproduktionen er på 3.000 tæver. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter, raps, hvede, frøgræs og rug. Der er 5 traktorer, 2 mejetærskere, 1
vandingsmaskine, 1 rendegraver, kornsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Desuden
drives der 4 dambrug i Volstrup, Skørbæk, Stenild og Skærdal, de har en samlet produk
tion på 450.000 kg. ørred og 10.000.000. ørredæg årligt. Endvidere drives et landbrug
på 20 ha. ved Nørager som minkfarm med en bestand på 4.000 tæver, og der er ialt
37 minkhaller opført fra 1960-1987, pelseri fra 1980, 3 kalvestalde med plads til 300
stk., de anvendes ikke til produktion, ladebygning, stuehus, frysehus og minkkøkken.

ROSBJERGVEJ 7, "MØLLEBAKKEN", VOLSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-557342.
KARL EGON PEDERSEN, gårdejer, født d. 17.-5.-1947, søn af Erna og Niels Christian
Pedersen, gift d. 23.-10.-1971 med Gunda Hosbond, hjemmehjælper, født d. 16.-2.1949, datter af Ingrid og Folmer Hosbond. Parret har børnene: Henrik, født d. 17.4.-1973, Preben, født d. 16.-9.-1976 og Jonna, født d. 18.-12.-1982.
K.E.P. overtog gården d. 1.-3.-1977 fra Asger Østergaard.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 6 ha. eng. Der er
forpagtet 9 ha. Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne be
står af kostald fra 1936 tilbygget flere gange, lade fra 1936, maskinhus fra 1981, uden
dørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 37 årskøer, 50
ungdyr og 18 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 3 traktorer og 1 kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ROSBJERGVEJ 11, "HØJVANG",
VOLSTRUP, 9500 HOBRO, tlf.
98-557121.
JENS MARINUS LASSEN, gård
ejer, født d. 26.-1.-1939, søn af
Anna og Lars Anton Lassen, gift
d. 3.-5.-1966 med Aase Mikkel
sen, medhjælpende hustru, født
d. 23.-2.-1947, datter af Klara
og Niels Kristian Mikkelsen. Par
ret har børnene: Dorte, født d.
2.-1.-1973 og Jan, født d. 29.-
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5.-1975. 3.M.L. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han har været i kredsbestyrel
sen for D.L.G. og i bestyrelsen for SDM-avlsforening Nordjylland. Han overtog gården
i 1965 fra Otto Wulff.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 13 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1929 om- og tilbygget flere gange senest i 1977, lade fra 1929, maskinhus fra
1974, foderhus fra 1978 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion
på 30 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøde er hvede. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, kornsilo, varm lufts
tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Man anvender ingen
fremmed arbejdskraft.

ROSB3ERGVE3 18, "ROSB3ERGGAARD", RØRBÆK, 9500 HO
BRO, tlf. 98-557817.
FLEMMING KLOGBORG 3USTESEN, gårdejer, født d. 17.-6.1959, søn af Marie og Poul Elle
bæk Justesen.
F.K.3. er adjunkt ved Bjerringbro
Gymnasium. Han overtog gården
d. 1.-10.-1988 fra sin far Poul
Ellebæk Oustesen.
Ejendomsskyld 1.780.000. Areal
52,8 ha., heraf 4 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført i 1876 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1912, svinestald fra 1936, lade fra 1901 samt maskinhuse fra 1946 og 1989.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps, ærter og frø
græs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, plansilo og varm lufts tørreri. Man
anvender ingen fremmed arbejdskraft.
ROSB3ERGVE3 20, "AGERH03",
RØRBÆK, 9500 HOBRO, tlf. 98557723.
KRISTIAN THOSTRUP, gårdejer,
født d. 19.-2.-1928, søn af Marie
og Søren Christian Thostrup, gift
d. 28.-5.-1966 med Inge Hass,
hjemmehjælper, født d. 28.-2.1937, datter af Anna og Andreas
Hass. Parret har datteren Bet
tina, født d. 26.-5.-1958.
K.T. overtog gården d. 25.-5.1960 fra sin far Søren Chr. Thostrup, som byggede den i 1928, da den blev udstykket fra præstegården, som statshus
mandsbrug.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 7,2 ha. Oorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1928, restaureret og tilbygget i 1974. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1928, hestestald fra 1931 og lade fra 1928 tilbygget i 1933.

RUNEVE3 4, "MOSEGAARDEN", LL. RØRBÆK, 9500 HOBRO, tlf. 98-569013.
BRDR. ERIK OG OVE HORNBECH, gårdejere. E.H. er født d. 2.-2.-1955 og O.H. er
født d. 22.-11.-1952, sønner af Kirstine og Søren Hornbech.
E.H. er mekaniker i Hobro, og O.H. arbejder ved landbruget på Volstrup, de har begge
været på Lundbæk Landbrugsskole. De overtog gården i 1978 fra deres far Søren Horn
bech, nuværende ejere er 4. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1884.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 33 ha., heraf 4,5 ha. eng og 3 ha. plantage.
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100 år gammelt, det er restaure
ret og tilbygget i 1933. Avlsbyg
ningerne består af kostald fra
1974, gammel kostald fra 1936,
lukket minkhal fra 1988, lader
fra 1936 og 1930 samt gylletank.
Gården drives med en minkpro
duktion på 200 tæver, og der er
25 ungdyr af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er
byg, hvede og raps. Der er 6
traktorer, 2 mejetærskere, kornsilo og varm lufts tørreri. Man har samdrift med
Skovmosevej 36.

RUNEVEJ 8, "RØRBÆK NYGAARD", LL. RØRBÆK, 9500 HOBRO, tlf. 98-569167.
ERIK KJELDSEN, gårdejer, født d. 23.-10.-1957, søn af Esther og Hans Kjeldsen, gift
d. 27.-4.-1979 med Birte Nørgaard Christensen, konsulent, født d. 8.-2.-1959, datter af
Lis og Ejner Nørgaard. Parret har børnene: Kristian, født d. 11.-2.-1980, Kenneth,
født d. 11.-5.-1982 og Karsten, født d. 3.-7.-1987.
E.K. har været på Korinth og Lundbæk landbrugsskoler og er i bestyrelsen for Rørbæk
Mejeri. Han overtog gården d. 1.-1.-1984 fra sin far Hans Kjeldsen.
Ejendomsskyld 3.110.000. Areal 68 ha., heraf tilkøbt 19 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret flere gange senest i 1985. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1962, ungdyrstald og foderhus fra 1981, svinestalde fra 1936 og
1946, lade fra 1946, maskinhus fra 1974, indendørs køresilo og gylletank. Gården dri
ves som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 55 årskøer, 75 ungdyr og 30 slag
tekalve af racen SDM, svineproduktionen er 40 årssøer, og der sælges ca. 300 smågrise og 500 slagtesvin årligt, desuden er der 1 Odenborgerhest. Planteproduktionens
salgsafgrøde er ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roeoptager med tank,
kornsilo, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
RÆVEBAKKEVEJ 4, NYSUM, 9510 ARDEN, tlf. 98-559129.
FRODE KUSK, gårdejer, født d. 14.-3.-1943, søn af Pouline og Christian Kusk, gift d.
9.-12.-1962 med Inga Kirkegaard, husmor, født d. 25.-11.-1941, datter af Margit og
Viggo Kirkegaard. Parret har børnene: Christian, født d. 9.-5.-1963, Jørgen, født d.
21.-8.-1964, Gitte, født d. 9.-5.-1968 og Lone, født d. 21.-7.-1970.
F.K. driver skoventreprenørvirksomhed fra ejendommen. Han overtog gården d. 1.5.-1963 fra sin far Christian Kusk, nuværende ejer er 3. generation på gården, som
kom i slægtens eje i 1892.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført i 1989. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald samt lade fra
1938 og maskinhus fra 1986. Besætningen er på 5 ammekøer, 3 ungdyr og 35 slagte
kalve af blandet race, der er 16 moderfår alle krydsninger og 1 Islænderhest. Der er 4
traktorer, 1 kulla (til at grave plantehuller), 1 gummiged, 1 rendegraver og halmfyr.
På gården eransat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
RÆVEBAKKEVEJ 5, NYSUM HEDE, 9510 ARDEN, tlf. 98-569257.
JENS MARINUS SØRENSEN, født d. 19.-3.-1932, søn af Krestine og A. C. Sørensen.
J.M.S. overtog gården d. 1.-7.- 1974 fra sin far A. C. Sørensen, som købte den i 1933.
Ejendomsskyld 290.000. Areal 6,7 ha., heraf tilkøbt 1 ha.
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Rævebakkevej 5's stuehus er op
ført efter en brand i 1945. Avls
bygningerne blev ombygget i
1945, de består af ko- og svinestald, lade samt maskinhus fra
1975. Gården drives med en
kvægproduktion på 6 årskøer, 4
ungdyr og 3 slagtekalve af racen
SDM, desuden er der 1 årsso, og
der produceres ca. 20 slagtesvin
årligt. Der er 1 traktor og bræn
defyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

RØJDRUP HEDE 1, RØJDRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-521769.
ANKER BYLOV NIELSEN, gårdejer, født d. 24.-9.-1928, søn af Martine og Frits Bylov
Nielsen, gift i 1961 med Bente Kasberg Nielsen, født d. 9.-10.-1939, datter af Agnes
og Aksel Nielsen. Parret har sønnen Kurt, født d. 1.-8.-1964. B.K.N. døde i 1986.
A.B.N. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården i januar 1961 fra
Chresten Jensen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 28,5 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 3 ha. skov og
mose. Jorden er delvis udlejet.
Stuehuset er opført i 1928, restaureret og tilbygget i 1980. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1928 tilbygget med spaltestald i 1983, lade og maskinhus fra 1928 samt
gylletank. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter
og raps. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RØJDRUP HEDE 3, "HØJVANG",
RØJDRUP, 9500 HOBRO, tlf.
98-525620.
PER SØNDERGAARD, gårdejer,
født d. 9.-10.-1952, søn af Ingrid
og Niels Søndergaard, gift d. 2.10.-1982 med Jette Johanne Rye
Nielsen, ekspeditrice, født d.
22.- 8.-1952, datter af Eli og
Olav Nielsen.
P.S. er uddannet møbelsnedker
og har været på Asmildkloter
Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 15.-9.-1982 fra Niels Bjørn, gården blev udstykket i 1939 som statshusmandsbrug fra "Bjørndrupgaard".
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 16,2 ha. Der er lejet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1939, restaureret og tilbygget i 1971. Avlsbygningerne består af
kostald og lade fra 1939, svinestald fra 1959, farestald fra 1971 og maskinhus fra
1972. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 36 årskøer og
50 ungdyr af racen SDM. Svineproduktionen er på 36 årssøer, og smågrisene sælges
som torvegrise. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RØJDRUPVEJ 3, "SKÆRDALSGAARD", RØJDRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-548092.
BENT PEDER NIELSEN, gårdejer, født d. 28.-7.-1943, søn af Erna og Jens Nielsen,
gift d. 14.-12.-1966 med Lillian Justesen, medhjælpende hustru, født d. 20.-7.-1947,
datter af Bety og Otte Justensen. Parret har børenene: Lars, født d. 8.-11.-1966 og
Laila, født d. 6.-8.-1970.
B.P.N. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 19.-5.-1972
fra Aage Madsen.
Ejendomsskyld 1.160.000. Areal 25,6 ha.,heraf tilkøbt 4,1 ha., der er 3 ha. eng og
bakker. Der er lejet 7 ha.
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ført i 1929 og restaureret i 1985.
Avlsbygningerne består af kostald
fra 1919, spaltestald fra 1977,
hestestald fra 1889 ændret til
kalvestald i 1980, lade fra 1929,
maskinhus fra 1987, foderhus fra
1974, udendørs køresilo og gylle
tank. Gården drives med en kvæg
produktion på 37 årskøer, 60 ung
dyr og 20 slagtekalve af racen
SDM, og der er 1 ridehest. Der
er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo samt varm og kold lufts tørreri, Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

RØJDRUPVEJ 5, "BÆKKELUND",
RØJDRUP, 9500 HOBRO, tlf.
98-548138.
ANNA ANDERSEN, husmor, født
d. 2.-2.-1916, datter af Johanne
og Karl Bjerregaard, gift d. 10.11.-1939 med Kristian Andersen,
husmand, født d. 23.-6.-1913,
søn af Anne Marie og Christian
Andersen. Parret har børnene:
Marie, født d. 27.-10.-1940, Jo
hanne, født d. 24.-1.-1945, Ruth,
født d. 19.-4.-1947, Tove, født
d. 23.-5.-1951, Kirsten, født d. 8.-4.-1954 og Kjeld, født d. 15.-4.-1958. K.A. døde i
1983. K.A. overtog gården d. 1.-10.-1939 fra Ole Pedersen.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 12 ha., heraf 3 ha. kildevæld og mose. Jorden er delvis
udlejet.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald ombygget flere gange, lade fra 1947 og maskinhus ombygget i 1948.
Besætningen er på 2 får. Der er 1 traktor og kornsilo.

RØJDRUPVEJ 6, "KÆRGAARDEN", RØJDRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-548074.
VILHELM CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 10.-1.-1953, søn af Margrethe og Erik
Christiansen, gift d. 26.-6.-1976 med Helle Rasmussen, kontorassistent, født d. 17.11.-1952, datter af Lilly og Frits Rasmussen. Parret har børnene: Andreas, født d.
16.-10.-1976, Anne, født d. 14.-2.-1979 og Tine, født d. 15.-4.-1988.
V.C. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1979 fra
Karla Poulsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 24 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er af ældre dato men løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ældre
svinestald samt svinestalde fra 1963 og 1979, lade samt maskinhus fra 1988. Gården
drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der sælges ca. 1.800 smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og frøgræs. Der er 2 traktorer, og
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RØJDRUPVEJ 9 "RØJDRUPGAARD", RØJDRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-548564.
ANKER BRØNDUM, gårdejer, født d. 30.-3.-1957, søn af Karna og Rejner Brøndum.
A.B. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-9.-1987 fra Jens
Peter Nielsen.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 35 ha., heraf 4 ha. eng.

"Røjdrupgaard"s stuehus er ca.
150 år gammelt og restaureret i
1972. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1932 tilbygget med
spaltestald i 1976, svinestald og
lade fra 1925 samt maskinhus fra
1978. Gården drives med en
kvægproduktion på 28 årskøer, 30
ungdyr og 14 slagtekalve af ra
cen SDM. Der er 1 traktor. Går
den drives sammen med Røjdrupvej 10 (ejes af faderen), som I/S
Anker Brøndrum.

RØJDRUPVEJ 10, "KARSMOSEGAARD", RØJDRUP, 9500 HO
BRO, tlf. 98-548254.
REJNER BRØNDUM, gårdejer,
født d. 1.-10.-1932, søn af Lilly
og Lars Brøndrum, gift d. 14.11.-1956 med Karna Nielsen,
medhjælpende hustru, født d.
15.-5.-1938, datter af Metha og
Niels Nielsen. Parret har børne
ne: Anker, født d. 30.-3.-1957,
Jytte, født d. 25.-4.-1959 og
Lene, født d. 19.-4.-1966.
R.B. driver maskinstation sam
men med sønnen Anker. Han overtog
d. 16.-3.- 1959 fra Johan Kær Jensen.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 8 ha. eng. Der er
lejet 18 ha.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af koog svinestald fra 1960 tilbygget med spaltestald i 1976, maskinhus fra 1976 og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagte
kalve af racen SDM, svineproduktinen er på 20 årssøer, der produceres ca. 400 slagte
svin årligt. Der er 3 traktorer, 2 mejetærskere, 1 sprinkleranlæg, 1 slamsuger, 2 finsnittere med vogne, 2 ammoniakanlæg til ludning af halm og nedfældning, 1 roeopta
ger med tank, plansilo og kold lufts tøreri. På gården er ansat 2 faste medhjælpere.
Gården drives som I/S Anker Brøndrum sammen med Røjdrupvej 9.

RØJDRUPVEJ 12, "STENDALSGAARD", RØJDRUP, 9500 HO
BRO, tlf. 98-548511.
KIM OLSEN, mekaniker, født d.
20.-8.-1962, søn af Ingrid og Her
man Olsen, bor sammen med Ma
rianne Rask Jensen, butiksassi
stent, født d. 12.-10.-1968, dat
ter af Agnethe og Knud Rask
Jensen.
K.O. overtog gården d. 1.-6.-1989
fra Benny Hansen.
Ejendomsskyld 633.000. Areal 5,3 ha., heraf 3 ha. eng og 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1987. Avlsbygningerne består af ældre hestestald ombygget i
1989-90 samt ældre lade. Besætningen er på 2 rideheste.
RÅNEN 4, "SKAMAGERMOSEGÅRD", MEJLBY, 9510 ARDEN, tlf. 98-651178.
GUNNAR OLESEN, gårdejer, født d. 25.-4.-1931, søn af Laura og August Olesen, gift
d. 28.-6.-1958 med Kirsten Jensen, kontorassistent og gårdejer, født d. 19.-4.-1936,
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bygningerne
omkr. 1870.
smågrise og
traktorer og

datter af Agnes og Markus Jen
sen. Parret har børnene: Susanne,
født d. 19.-3.-1961 og Anders,
født d. 16.-11.-1963.
Gunnar Olesen har været på Nor
disk Landbrugsskole og er med
lem af Østjyske slagteriers be
styrelse. Han overtog gården d.
1.-9.-1972 fra Johannes Michelsen.
Areal 45 ha., heraf tilkøbt 10
ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1954. Avlsbestår af svinestalde fra 1917, 1962, 1963, 1966 og 1978 samt lade fra
Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der sælges 1.000
1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2
gastæt silo. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

RÅNEN 3-5, MEJLBY, 9510 AR
DEN, tlf. 98-651028.
PREBEN TRADS, gårdejer, født
d. 22.-6.-1945,.søn af Johanne
og Valdemar Trads, gift d. 4.10.-1969 med Kirsten Nielsen,
medhjælpende hustru, født d.
16.- 3.-1950, datter af Kaja og
Søren K. Nielsen. Parret har
børnene: Henning, født d. 3.-5.1970, Gitte, født d. 17.-5.-1972,
Jette, født d. 26.-7.-1975 og
Flemming, født d. 15.-6.-1983.
P.T. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han har været formand for Nørager Meje
ri, været i bestyrelsen for Nordjydske Mejerier, er nu i bestyrelsen for Akafa Svend
strup samt i repræsentantskabet for M.D. Food og D.L.G. Han overtog gården d. 20.9.-1969 fra sin far Valdemar Trads, som overtog gården i 1926.
Ejendomsskyld 2.900.000. Aral 57 ha., heraf tilkøbt 40 ha., der er 10 ha. eng. Der er
forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1941 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1958 ombygget til kostald i 1972, spaltestald fra 1978, kostald og foder
hus fra 1983, lade fra 1958, indendørs køresilo og gylletank. Desuden er der 1 stenhus
fra 1900 samt lade og stald fra 1930, som er beliggende på Rånen 5. Gården drives
med en kvægproduktion på 90
årskøer, 140 ungdyr og 60 slagtekalve af racen SDM, der produce
res 150 slagtesvin årligt, desuden
er der en avlsbesætning på 6 he
ste af racerne Trakehner og Han
noveraner. Der er 4 traktorer, 1
roemaskine, 1 roesåmaskine, plan
silo og varm lufts tørreri. På
gården er der 1 fast medhjæper,
og maskinstation bruges til en
del af markarbejdet. P.T. ejer og
driver også Fyrkilde Møllevej 8.
SANKT ANNEVEJ 3, VESTBY, 9510 ARDEN, tlf. 98-654428.
FRITS BUUS PHILIPSEN, specialarbejder, født d. 27.-7.-1940, søn af Margrethe og
Johan Buus Philipsen, gift d. 27.-7.-1963 med Inger Marie Kristensen, kontormedhjæl
per, født d. 28.-10.-1942, datter af Dagny Marie og Jens Jakob Kristensen. Parret har

-364børnene: John, født d. 12.-6.1964, Janne, født d. 18.-4.-1967
og Jonny, født d. 21.-12.-1968.
Frits B. Philipsen arbejder på
Dano Gips i Hobro. Han overtog
gården i foråret 1986 fra Henry
Andersen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
8,5 ha., heraf 1 ha. eng. Jorden
er delvis bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1988. Avls
bygningerne består af ko- og svi
nestald fra 1888, 7 minkhaller
fra 1986-87, gammelt stuehus fra 1888 er indrettet til pelseri i 1988, lade og maskin
hus fra 1952. Gården drives med en minkproduktion på 250 tæver, desuden er der 30
sølv- og guldræve samt 5 ammekøer med opdræt af racen Hereford. Der er 1 traktor.

SANKT ANNEVEJ 4, VESTBY,
9510 ARDEN, tlf. 98-654163.
HENRIK SØRENSEN, gårdejer,
født d. 18.-4.-1963, søn af Sonja
og Karl Sørensen, gift d. 10.-6.1989 med Jette Degn Andersen,
ekspedient, født d. 19.-8.-1967,
datter af Anne Marie Degn og
Jens Evald Andersen. Parret har
datteren Carina, født d. 29.-1.1989.
H.S. har været på Lundbæk Land
brugsskole 2 gange. Han overtog
gården i marts 1988 fra Bjarne Larsen.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 28 ha., heraf 5 ha. eng.
Stuehuset er af ældre dato men restaureret og ombygget flere gange senest i 1989.
Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra 1960 samt lade og maskinhus fra 1985.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 800 stk. årligt. Der er træfyr på går
den, og man har samdrift med Stausgaardsvejen 18, som ejes af Henrik Sørensen og
faderen Karl Sørensen.
SANKT ANNEVEJ 5, VESTBY, 9510 ARDEN, tlf. 98-654129.
ERNST JENSEN, gårdejer, født d. 18.-5.-1953, søn af Mette Marie og Søren Christian
Jensen, gift d. 20.-7.-1974 med Aase Aggerholm, gartnerimedhjælper, født d. 25.-7.1954, datter af Maren og Valdemar Aggerholm. Parret har børnene: Henrik, født d.
2.-10.-1974, Michael, født d. 8.-5.-1979 og Lotte, født d. 28.-7.-1981.
E.J. er husbondafløser i Aars Landboforening. Han overtog gården d. 15.-8.-1984 fra
Th. Jensen.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 12,4 ha. Der er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1874 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt lade fra 1950, garage og værksted fra 1965 samt maskinhus fra 1986.
Besætningen er på 4 årssøer, der produceres ca. 75 slagtesvin årligt, desuden er der 6
ammekøer, 4 ungdyr og 10 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps, ærter og hvede. Der er 2 traktorer, kornsilo, varm og kold lufts tør
reri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKATSKOVVEJ 122, "KJELDDALSGAARD", GL.NØRAGER, 9610 NØRAGER, tlf. 98551133.
KJELD BYRIALSEN, gårdejer, født d. 7.-12.-1935, søn af Else Kirstine og Kresten
Byrialsen, gift d. 28.-10.-1961 med Krista Rasmussen, husmor, født d. 22.-4.-1942,
datter af Gerda og Kristian Rasmussen. Parret har børnene: Vivi, født d. 22.-6.-1963,
Jan, født d. 14.-11.-1964, Kim, født d. 19.-5.-1966 og Kitten, født d. 18.-5.-1969.
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Kjeld Byrialsen har været på Vejl
by Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-7.-1962 fra sin far
Kresten Byrialsen, nuværende
ejer er 3. generation på gården,
som kom i slægtens eje i 1895.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal
41 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1934 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne brændte i 1950 og blev genop
ført med kostald og lade, kostal
den er ændret til svinestald i
1973, desuden er der svinestalde fra 1973 og 1980, maskinhus fra 1976 og gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise
og 2.000 slagtesvin årligt, der er 3 ammekøer og 3 ungdyr af racen Simmentaler, des
uden er der 6 heste af racen Dansk Varmblod og 100 Chincillaer. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, plansilo, kold lufts tørreri og der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
SKATSKOVVEJ 124, "TAUHØJGAARD", GL.NØRAGER, 9610
NØRAGER, tlf. 98-551 132.
REGNAR JENSEN, gårdejer,
født d. 1.-12.-1917, søn af Krestiane og Anders Jensen, gift d.
7.-6.- 1950 med Hanne Ander
sen, husmor, født d. 17.-4.-1914,
datter af Frederikke og Niels
Andersen. Parret har datteren
Betty Krestiane, født d. 8.-3.-1951.
R.J. har været vurderingsmand
for Ny Kredit, han har været
medlem af Menighedsrådet i Durup Sogn og været i mejeribestyrelsen for Nørager
Mejeri. Han overtog gården i november 1953 fra sin far Anders Jensen, nuværende
ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 69 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 6 ha. skov og 15
ha. eng. Stuehuset er opført i 1916 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1925, ungdyrstald fra 1979, malkestald fra 1969, lade fra 1910, maskinhus
fra 1932 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 65 ungdyr
og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og
hvede. Der er 2 traktorer, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr. På gården er ansat 1
fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKINDELSHØJVEJ 4, "SKINDELS
HØJ", MEJLBY, 9510 ARDEN,
tlf. 98-651116.
JOHANNES MICHELSEN, gård
ejer, født d. 20.-7.-1936, søn af
Gudrun og Aage Michelsen, gift
d. 15.-7.-1961 med Ellen Madsen,
gårdejer, født d. 6.-1.-1940, dat
ter af Stinne og Kristian Madsen.
Parret har børnene: Thøger, født
d. 9.-4.-1965, Simon, født d. 17.1.-1971 og Ann-Krestine, født d.
29.-3.-1974.
J.M. har været på Lundbæk Landbrugsskole og været medlem af Nørager Kommunal-
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bestyrelse. Han overtog gården i foråret 1972 fra sin svigerfar Kristian Madsen, nu
værende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 63 ha., heraf 10 ha. eng. Der er forpagtet 36 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1978, ungdyrstald fra 1979, ældre lade, foderhus fra 1972, gastæt silo og 3 gylle
tanke. Gården drives med en kvægproduktion på 130 årskøer, 190 ungdyr og 85 slagtekalve af blandet race, der er 5 moderfår af racen Dorset. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps og ærter. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1
malkestald og 1 automatisk kraftfodringsanlæg. På gården er ansat 1 fast medhjælper
og 1 fodermester. Man har samdrift med Skindelshøjvej 6, som ejes af Ellen Madsen.
SKINDELSHØJVEJ 6, "LINELYST", MEJLBY, 9510 ARDEN.
ELLEN MADSEN, gårdejer omtales under Skindelshøjvej 4.
E.A. overtog gården i efteråret 1986 fra D.LR.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald samt lade
alle fra 1925. E.M. driver gården sammen med sin mands ejendom Skindelshøjvej 4.
SKJOLDHØJVEJ 1A, "DURUPGAARD", DURUP, 9610 NØR
AGER, tlf. 98-551387.
CHRISTEN ANDERSEN, gårdejer,
født d. 26.-4.-1932, søn af An
drea og Roberth Andersen, gift
d. 14.- 11.-1955 med Lilly Niel
sen, medhjælpende hustru, født
d. 21.-10.- 1934, datter af Anna
og Kristian Nielsen. Parret har
børnene: Elin, født d. 12.-4.-1955,
Niels Henning, født d. 27.-3.-1959
og Marianne, født d. 9.-4.-1963.
C.A. overtog gården d. 1.-3.-1972 fra Christian Drejer Nielsen.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 8,6 ha., der er 16,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1929 ombygget i 1974, spaltestald til ungdyr fra 1981, svinestald fra 1975 og lade
fra 1931. Gården drives med en kvægproduktion på 0 årskøer, 75 ungdyr og 25 slagtekalve af racen RDM. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørre
ri. Sønnen Niels Henning er medhjælp på gården, og maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

SKJOLDHØJVEJ 5, GL.NØRAGER, 9610 NØRAGER, tlf. 98-551540.
EINAR PEDERSEN, arbejdsmand, født d. 30.-3.-1934, søn af Martha og Søren Chri
stian Pedersen, gift d. 7.-3.-1959 med Lis Pedersen, specialarbejder, født d. 17.-3.1940, datter af Dorthea og Peter Pedersen. Parre har børnene: Margith, født d. 1.9.-1959, Laila, født d. 26.-10.-1960, Einer, født d. 6.-8.-1962, Pia, født d. 6.-11.-1966
og Malene, født d. 16.-8.-1972 død i 1987.
E.P. overtog gården d. 2.-5.-1964 fra Vilfred Pedersen.
Ejendomsskyld 220000. Areal 5,5 ha.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og løbende restaureret. Avlsbygingerne består af koog svinestald ca. 100 år gammel, ændret til kostald i 1974. Besætningen er på 3 ammekøer, 1 ungdyr og 3 slagtekalve af blandet race. Der er 1 traktor og træfyr. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
SKJOLDHØJVEJ 7, "BAKKELUND", GL.NØRAGER, 9610 NØRAGER, tlf. 98-551160.
PER BECK, gårdejer, født d. 19.-10.-1957, søn af Esther og Poul Beck, bor sammen
med Hanne Jensen, bogholder, født d. 6.-12.-1956, datter af Erna og Bent Jensen.
Parret har børnene: Heidi, født d. 15.-2.-1975, Janni, født d. 29.-5.-1976 og Rikke,
født d. 11.-11.-1979.
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Per Beck driver maskinstation
fra ejendommen. Han overtog
gården i august 1985 fra sin far
Poul Beck.
Ejendomsskyld 1.060.000. Areal
17,5 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1923 og
løbende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af ko- og svinestald
fra 1939, værksted fra 1987, lade
fra 1954 og maskinhus fra 1980.
Besætningen er 1 ammeko og 1
slagtekalv af racen Hereford og
der er 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 5
traktorer, 2 mejetærskere, 1 skårlægger, 1 bigballepresser, 1 slamsuger, 1 gummiged,
1 rendegraver, 1 roetankmaskine, 1 roesåmaskine, plansilo, kold lufts tørreri og
træfyr. På gården er ansat 3 faste medhjælpere.
SKJOLDHØJVEJ 8, DURUP,
9610 NØRAGER, tlf. 98-551761.
LARS HENRIK JENSEN, gårde
jer, født d. 15.-8.-1966, søn af
Lilly og Frode Jensen, gift d.
17.-9.-1988 med Kirsten Friberg
Taasti, ekspedient, født d.
17.-9.-1966, datter af Ida og
Asger Taasti.
L.H.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole 2 gange.
Han overtog gården d. 1.-3.-1990
fra Palle Christensen Grøn,
gården var præstegård omkr. år 1800. Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 20,8 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1959 ombygget i 1979, hønsehus fra 1960, lade fra 1880 ombygget i 1979, maskin
hus fra 1860 ombygget i 1961, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 33 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer og 1
automatisk kraftfodringsanlæg, der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKJOLDHØJVEJ 11, BONDERUP,
9610 NØRAGER, tlf. 98-651091.
KARSTEN FRANDSEN, gårdejer,
født d. 9.-4.-1946, søn af Inger
Agnethe og Alfred Emild Frand
sen, gift d. 4.-5.-1974 med Jette
Asferg, sygehjælper, født d. 3.4.-1950, datter af Hansine og
Anton Asferg. Parret har børne
ne: Karina, født d. 21.-2.-1975
samt tvillingerne Helle og Ruth,
født d. 11.-2.-1977.
K.F. har været på Ribe Kærgaard
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 22.-10.-1977 fra Valdemar Olesen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 14 ha.
Stuehuset er opført i 1882, restaureret i 1928 og derefter løbende vedligeholdt. Avls
bygningerne består af kostald fra 1952 om- og tilbygget fra 1977-80, lader fra 1928
og 1980, maskinhus fra 1928 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 35
årskøer og 45 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der
er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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SK3OLDH03VE3 14, "MOSEGAARD", DURUP, 9610 NØRAGER, tlf 98-551206.
HENNING B30RN, gårdejer, født d. 17.-6.-1939, søn af Dagmar og 3ohannes Bjørn,
gift d. 16.-11.-1963 med 3ytte Margit 3ørgensen, medhjælpende hustru, født d. 4.4.-1939. Parret har børnene: Margit, født d. 17.-9.-1964, Arne, født d. 22.-1.-1967 og
Inge, født d. 29.-8.-1973.
H.B. har været på Haslev Landbrugsskole, han har været medlem af Menighedsrådet i
Durup Sogn og er medlem af provstiudvalget for Sydvest Himmerlands Provsti. Han
overtog gården i foråret 1965 fra Søren Chr. Pedersen.
Ejendomsskyld 1.080.000. Areal 19,3 ha.
Stuehuset er opført i 1896 og restaureret senest i 1981. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1927 restaureret i 1980, svinestald fra 1972, lade ca. 100 år gammel og
maskinhus fra 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 20 ungdyr
og 10 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer og kornsilo. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
SK3OLDH03VE3 16, "GRØNDALSGAARD", DURUP, 9610 NØRAGER, tlf. 98-551242.
3ENS ROED, gårdejer, født d. 15.-4.-1951, søn af Dagmar og Chlaudi Roed, gift d.
24.-7.-1977 med Grethe Ida Andrea Knudsen, medhjælpende hustru, født d. 8.-9.-1955,
datter af Ellen og Harry Knudsen. Parret har børnene: Brian, født d. 2.-10.-1979,
Allan, født d. 13.-12.-1981, Linda, født d. 2.-12.-1985 og Ida Marie, født d.
5.-11.-1989.
3.R. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for
Nørager Mejeri og er nu kredsrepræsentant for M.D. Food. Han overtog gården d.
18.-4.-1977 fra Alfred Hansen.
Ejendomsskyld 2.280.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er frasolgt 5 ha., der
er 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1990. Avlsbygningerne består af kostald fra 1978, svinestald,
garage og lade fra 1896, maskin- og foderhus fra 1978 tilbygget i 1981, indendørs
køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 70 ungdyr
og 50 slagtekalve af racen SDM, der produceres 125 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er ærter. Der er 4 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 minilæsser, korn
silo, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstatin bruges til en del af markarbejdet. Durupvej 5 hører til ejendommen, der er
stuehus fra 1926 og staldbygning fra omkr. 1952.

SK3OLDH03VE3 17, STENSAGER,
9510 ARDEN, tlf. 98-651011.
KRESTEN KRISTENSEN, gårdejer,
født d. 5.-4.-1940, søn af Dagny
og 3ens 3akob Kristensen.
K.K. overtog gården i sommeren
1977 fra sin far 3ens 3akob Kri
stensen, som byggede den, da
den blev udstykket som statshus
mandsbrug i 1939 fra Ingvard
Andersen's gård.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
25 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der

er 3 ha. eng. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1939- og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1939 ombygget til kostald i 1982, 11 minkhaller fra 1977-82, lukket
minkhal fra 1984, pelseri.og tørreri samt lager fra 1985, lade fra 1939 og maskinhus
fra 1960. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 20 ungdyr og 30 slag
tekalve af racen SDM, desuden er der en minkproduktion på 300 tæver. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er hvede, ærter og raps. Der er 1 traktor, kornsilo og kold
luft tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, og man har ansat
medhjælpere i pelsningstiden.
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SKJOLDHØJVEJ 18, "HYRDEGAARDEN", DURUP, 9610 NØR
AGER, tlf. 98-551157.
TORKILD BJØRN, gårdejer, født
d. 8.-2.-1942, søn af Dagmar og
Johannes Bjørn, gift med Karen
Baade Andersen, medhjælpende
hustru, født d. 4.-5.-1946, datter
af Kirstine Amalia og Anders
Baade Andersen. Parret har bør
nene: Hanne, født d. 13.-5.-1969,
Jonna, født d. 18.-4.-1972, Mona,
født d. 10.-5.-1978 og Jakob, født d. 15.-6.-1981.
T.B. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1975 fra
sin far Johannes Bjørn, som købte den i 1904.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 34,1 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 3,5 ha. eng. Der
er lejet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret senest i 1985. Avlsbygningerne består af ko
stald fra 1931 tilbygget flere gange senest i 1978, svinestald fra 1952, lade fra 1904,
maskinhus fra 1963 tilbygget i 1990, køresilo og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 30 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af racen RDM, der produceres
ca. 200 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, i kornsilo og varm lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
SKJOLDHØJVEJ 19, STENSAGER, 9510 ARDEN, tlf. 98-651222.
FREDE HJUL ANDERSEN, murer, født d. 28.-1.-1942, søn af Ellen Kirstine og Niels
Kristian Andersen, gift d. 10.-8.-1967 med Elna Inga Stevnsgård Andersen, ekspeditri
ce, født d. 17.-3.-1946, datter af Marie Eline og Søren Kristian Peter Andersen.
Parret har børnene: Jørgen, født d. 3.-1.-1969 samt tvillingerne Hanna og Søren, født
d. 8.-7.-1973.
E.I.S.A. er kirkebetjent i Brorstrup Kirke. F.H.A. er uddannet murer. Han overtog
gården d. 15.-3.-1977 fra Thinus Sørensen.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 8,5 ha., der er tilplantet 0,5 ha. Der er bortforpagtet 8
ha. Stuehuset er opført i 1924 og restaureret fra 1982-85. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1924, carport fra 1978 og lade fra 1945. Der er 1 traktor og
kornsilo.

SKJOLDHØJVEJ 26, "ALSTRUP
VESTERGAARD", ALSTRUP HE
DE, 9610 NØRAGER, tlf. 98551385.
JØN HAGEN, gårdejer, født d.
4.-2.-1947, søn af Karen og Ej
ner Hagen, gift d. 2.-11.-1968
med Inger-Lis Jakobsen, medhjæl
pende hustru, født .d 9.-8.-1949,
datter af Edith og Anton Jakob
sen. Parret har børnene: Torben,
født d. 2.-7.-1970, Winnie, født
d. 22.-8.-1972, Helle, født d.
15.-6.-1979 og Dorte, født d. 10.-9.-1983, desuden er der 1 plejebarn Majbritt Chri
stiansen, født d. 22.-8.-1974.
J.H. overtog gården d. 12.-3.-1972 fra T.H. Jensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 34,5 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha. Der er forpagtet 16,5
ha. Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1932, ungdyrstald fra 1948, spaltestald fra 1979, lade ca. 100 år gammel,
maskinhus fra 1976 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer,
60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, og maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

SKJOLDHØJVEJ 30, ALSTRUP
HEDE, 9610 NØRAGER, tlf. 98651287.
CLAUS JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 19.-2.-1963, søn af Else
og Aage Jørgensen, bor sammen
med Hanne Cramer, landbrugs
medhjælper, født d. 6.-1.-1960,
datter af Anny og Poul Cramer.
H.C. har været på Ladelund Land
brugsskole, og C.J. har været på
Bygholm Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 3.-5.-1985 fra Jens Baade.
Ejendomsskyld 1.940.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 25 ha. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1920, restaureret og tilbygget i 1980. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1972, kalvestald fra 1932, foderhus fra 1980 og 2 gylletanke. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 55 årskøer, 55 ungdyr og 70 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine,
kornsilo og kold lufts tørreri. Man har 1 skoledreng til hjælp, og maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
SKJOLDHØJVEJ 32, ALSTRUP
HEDE, 9510 ARDEN, tlf. 98651170.
SVEND AAGE ANDERSEN, gård
ejer, født d. 11.-11.-1922, søn af
Anna og Niels Christian Ander
sen.
S.AA.A. har været på Hamme
rum Landbrugsskole, han er kir
keværge og har været medlem
af Menighedsrådet i Kongens Tisted. Han overtog gården d.
20.-3.-1962 fra sin farbror Ingvard Andersen.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 15,4 ha., heraf 1 ha. mose. Der er et fredet areal med
en gammel landsby med gadekær.
Stuehuset er opført omkr. 1885. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1935 og
1966. Besætningen er på 10 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
SKJOLDHØJVEJ 36, STENSAGER, 9510 ARDEN, tlf. 98-651065.
ERIK GJELSTRUP, landmand, født d. 7.-8.-1932, søn af Edith og Svend Gjelstrup, gift
d. 30.-5.-1956 med Vera Kristensen, husmor, født d. 24.-8.-1936, datter af Agnes og
Marius Kristensen. Parret har børnene: Jytte, født d. 12.-7.-1956, Kurt, født d.
19.-3.-1962 og Finn, født d. 10.-3.-1967.
E.G. er uddannet murer. Han overtog gården d. 1.-11.-1956 fra Niels Christian Niel
sen. Ejendomsskyld 590.000. Areal 12,6 ha., heraf 1,5 ha. mose og eng. Jorden er
udlejet. Stuehuset er opført i 1926 og restaureret omkr. 1974. Avlsbygningerne består
af ko- og svinestald fra 1960 ombygget til svinestald i 1973, ældre svinestald ændret
flere gange senest i 1960 og maskinhus fra 1965. Der er 1 traktor, kornsilo og kold
lufts tørreri.

SKODSHØJVEJ
551321.
JENS NIELSEN,
d. 26.-11.-1960
datter af Anne

1, "SKODSHØJGAARD", GRYNDERUP, 9610 NØRAGER,

tlf. 98-

gårdejer, født d. 5.-9.-1934, søn af Kirstine og Thomas Nielsen, gift
med Bente Holm Smed, medhjælpende hustru, født d. 27.-11.-1934,
og Herluf Smed. Parret har datteren Anette, født d. 13.-1.-1969.
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Jens Nielsen overtog gården d.
1.-11.-1960 fra sin far Thomas
Nielsen, som byggede den som
statshusmandsbrug, da den i 1929
blev udstykket fra "Grynderupgaard".
Ejendomsskyld 690.000. Areal
20,6 ha., heraf 1 ha. mose og 1
ha. skov.
Stuehuset er opført i 1929 og
løbende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af ko- og svinestald
samt lade fra 1929 og maskin
hus fra 1953. Gården drives med en kvægproduktion på 23 årskøer, 32 ungdyr og 12
slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

SKODSHØJVEJ 3, "SKODSBORG",
RØRBÆK, 9500 HOBRO, tlf. 98551712.
JAN STISTRUP, gårdejer, født
d. 3.-11.-1962, søn af Nanna og
Henning Stistrup.
J.S. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole 2 gange. Han
overtog gården d. 1.-8.-1987 fra
Anker Taarnbjerg Nielsen.
Areal 42 ha., heraf tilkøbt 27
ha.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1972, svinestald fra 1914 ombygget i 1989, lade fra 1914 ændret til svinestald i
1972, maskinhus fra 1960 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion
på 25 årskøer og 35 ungdyr af racen SDM, svineproduktionen er på 20 årssøer, og der
sælges ca. 150 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise, desuden er der 2
ammekøer og 1 slagtekalv af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, hvede og rug. Der er 2 traktorer, kornsilo og varm luft tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
SKODSHØJ VEJ 5, "SOLBAKKEN",
RØRBÆK, 9500 HOBRO.
JØRGEN THUESEN, gårdejer om
tales under Præstevej 5.
J.T. overtog gården i foråret
1976 fra Arne Bredal.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 10
ha.
Stuehuset er opført i 1939 og
restaureret i 1990. Avlsbygninger
ne består af kvægstald og lade
fra 1939, svinestald samt maskinog frugthus fra 1975. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Man har samdrift med
Præstevej 5.
SKONHØJVEJ 2, KJEMTRUP, 9610 NØRAGER, tlf. 98-651261.
KRISTIAN ANDERSEN, husmand, søn af Andrea og Karl Andersen.
K.A. overtog gården i 1960, den blev opført som statshusmandsbrug i 1935.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 8 ha.
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Skonhøjvej 2's stuehus er opført i
1935 og løbende restaureret.
Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt lade alle fra
1935 og maskinhus fra 1962.
Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af
korn, ærter og raps. Der er 1
traktor, plansilo og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
SKONHØJVEJ 3, KJEMTRUP,
9610 NØRAGER, tlf. 98-651241.
OVE DAMBORG JENSEN, kontor
assistent, født d. 7.-6.-1955, søn
af Ane og Harald Jensen.
O.D.J. er ansat ved K.F.K. i Nør
ager. Han overtog gården d. 1.8.-1981 fra D.L.R., ejendommen
er oprindeligt bygget som stats
husmandsbrug.
Ejendomsskyld 610.000. Areal
7,5 ha., der er frasolgt 1 ha. til
motorvej.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1935 ændret til værksted og maskinhus i 1988 samt fårestald fra 1977.
Besætningen er på 40 moderfår af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKONHØJVEJ 4, KJEMTRUP, 9510 ARDEN.
LARS TOLBORG, gårdejer omtales under Fyrkildevej 14.
L.T. overtog gården d. 1.-8.-1990 fra Svend Nielsen.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 18 ha.
Stuehuset er af ældre dato. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1950, ældre lade
og ældre maskinhus. Man har samdrift med Fyrkildevej 14.
SKONHØJVEJ 5, "MOSEBO",
KJEMTRUP, 9610 NØRAGER,
tlf. 98- 651033.
IB JØRGENSEN, el-mekaniker,
født d. 10.-12.-1957, søn af Ruth
og Villy Jørgensen, bor sammen
med Lene Kristensen, plejer,
født d. 13.-5.-1958, datter af
Tove Schwartz og Poul Kristen
sen. Parret har datteren Chalot
te, født d. 20.-7.-1988.
I.J. arbejder på en vægtfabrik.
Han overtog gården d. 1.-8.1988 fra Ingrid Pedersen. Ejendomsskyld 425.000. Areal 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1920, restaureret og ombygget i 1984. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade fra 1920 samt hestestald fra 1977. Besætningen er på 8 rideheste
og 4 slagtekalve af blandet race. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKONHØJVEJ 10, "SENHØJSMINDE", KJEMTRUP, 9610 NØRAGER, tlf. 98-651022.
HERMAN NIELSEN, gårdejer, født d. 20.-3.-1932, søn af Anna og Niels Nielsen, gift
d. 30.-5.-1962 med Ruth P. Olesen, medhjælpende hustru, født d. 12.-4.-1942, datter
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ret har børnene: Karsten, født d.
16.-3.-1963 og Anni, født d. 14.3.-1965.
Herman Nielsen overtog gården i
januar 1963 fra sin far Niels
Nielsen, som byggede den i 1928,
da den blev udstykket fra "Ganborggaard".
Areal 14 ha., der er frasolgt 1,5
ha.
Stuehuset er opført i 1928 samt
restaureret og tilbygget i 1969.
Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra 1928 ændret til svin i 1968, lade fra
1928 anvendes som maskinhus og maskinhus fra 1955. Gården drives med en svinepro
duktion på 3 årssøer, der produceres ca. 60 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts
tørreri og halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

SKONHØJVEJ 14, LL. RØRBÆK,
9500 HOBRO, tlf. 98-651122.
NIELS NIELSEN, gårdejer, født
d. 12.-6.-1947, søn af Anne Lise
og Anton Nielsen, gift d. 6.-12.1969 med Tove Nielsen, medhjæl
pende hustru, født d. 26.-5.-1948,
datter af Metha og Hans Nielsen
(Mikkelsen). Parret har børnene:
Mette, født d. 25.-4.-1973 og
Morten, født d. 9.-6.-1976.
N.N. har været på Lundbæk
Landbrugsskole og er i bestyrel
sen for Rørbæk Mejeri. Han overtog gården i november 1969 fra Leon Mosbæk.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 51,2 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 2 ha. eng. Der er
lejet 4 ha. eng.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt, restaureret og tilbygget fra 1974-86. Avlsbyg
ningerne består af kostald fra 1964 tilbygget i 1970, ungdyrstald fra 1976, lade samt
foder- og maskinhus fra 1984, indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 52 årskøer, 80 ungdyr og 26 slagtekalve af racen SDM, der produ
ceres 50 slagtesvin årligt, desuden er der 1 hest af racen Dansk Varmblod. Planteproduktioens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, gastæt
silo, kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
SKOVLVEJEN 1, "ENGHOLM", SMORUP, 9510 ARDEN, tlf. 98-654189.
MOHAMED EL-SALANTI, født d. 23.-1.-1937, gift d. 1.-3.-1966 med Ellen-Margrethe
Frederiksen, lærer, født d. 3.-9.-1942, datter af Carl Frederiksen. Parret har børnene:
Nadia, født d. 2.-2.-1968, Zaki, født d. 5.-1.-1971 og Ali, født d. 20.-8.-1974.
M.E.S. er lærer. Han overtog gården d. 5.-1.-1973.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 25 ha., heraf 7 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kyllinge
hus fra 1973 genopført i 1990 efter brand, kyllingehuse fra 1975 og 1977, pelsdyrfarm
og lade fra 1979. Gården drives med en produktion af slagtekyllinger, der produceres
80.000 ad gangen, og der skiftes 6 gange årligt, desuden er der 130 rævetæver. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
SKOVLVEJEN 2, "ENGGAARDEN", SMORUP, 9510 ARDEN, tlf. 98-654131.
JENS CHRISTIAN JENSEN, gårdejer, født d. 26.-6.-1916, søn af Anne og Niels Jensen,
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gift d. 5.-3.-1944 med Hilda Pe
dersen, husmor, født d. 30.-9.1924, datter af Anna og Konelius
Pedersen. Parret har børnene:
Anna, født d. 21.-6.-1944, Else,
født d. 12.-2.-1948, Bodil, født d.
17.-5.-1952 og Helga, født d.
14.- 8.-1956.
Jens C. Jensen overtog gården i
maj 1956 fra Adolf Graversen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 21
ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1912 og
restaureret fra 1960-70. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald, hønsehus og lade
alle fra 1912 og maskinhus fra 1968. Der er 1 traktor, kornsilo og varm lufts tørreri.

SKOVLVEJEN 3, "VAASEVANG",
LL. BINDERUP, 9600 AARS, tlf.
98-656191.
EGON HEILSKOV SØRENSEN,
gårdejer, født d. 12.-1.-1952, søn
af Lis og Alfred Sørensen, gift
d. 3.-12.-1977 med Erna Ander
sen, driftsleder, født d. 26.-9.1955, datter af Annethea og Bør
ge Andersen. Parret har børne
ne: Martin, født d. 14.-12.-1979
og Marianne, født d. 8.-7.-1981.
E.H.S. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 15.-10.-1977 fra Svend Erik Jensen.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 45,3 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 5 ha. eng. Der er
lejet 28 ha.
Stuehuset er opført i 1954 og restaureret flere gange senest i 1988. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1978, gammel kostald ombygget til kalve- og kviestald i 1979,
maskinhus fra 1986, foderhuse fra 1978 og 1986, indendørs køresilo og gylletank. Går
den drives med en kvægproduktion på 65 årskøer, 90 ungdyr og 35 slagtekalve af ra
cen SDM, desuden er der 3 ammekøer, 8 ungdyr og 2 slagtekalve af racen Limousine.
Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gum
miged, 1 automatisk kraftfodringsanlæg og gastæt silo. På gården er ansat 1 fast
medhjælper.
SKOVLVEJEN 4, "ENGLYKKE", SMORUP, 9510 ARDEN, tlf. 98-654240.
FRODE BAADE JENSEN, gårdejer, født d. 28.-2.-1944, søn af Emma og Magnus Baade
Jensen, gift d. 12.-8.-1969 med Lillian Johanne Hansen, sygehjælper, født d. 8.-8.1947, datter af Gudrun og Ejner Hansen. Parret har børnene: Heidi, født d. 17.-5.1970, Tina, født d. 10.-4.-1973 og Bo, født d. 22.-8.-1975.
F.B.J. arbejder på fabrik. Han overtog gården i februar 1968 fra Hans Skovbæk Jen
sen. Ejendomsskyld 890.000. Areal 14,6 ha. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1932, restaureret og tilbygget i 1964. Avlsbygningerne består
svinestald fra 1964, fyrrum og garage fra 1978, lade fra 1982, maskinhus fra 1984 og
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der produceres ca. 400
slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er
raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Man
anvender ingen fremmed arbejdskraft.
SKOVLVEJEN 6, SMORUP, 9510 ARDEN, tlf. 98-654250.
KRISTIAN VESTBY, gårdejer, født d. 18.-1.-1943, søn af Legara og Aage Vestby, gift
d. 1.-10.-1967 med Grethe Sonja Jensen, født d. 7.-7.-1945, datter af Magna og Ernst
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rik, født d. 11.-12.-1964, Karsten,
født d. 25.-5.-1968, Alex, født d.
15.-5.-1970, Rita, født d. 13.-10.1972, Susanne, født d. 12.-7.-1975,
Allana og Brian, født d. 8.-9.-1976
og Dan, født d. 20.-12.-1978.
G.S.J. døde d. 20.-9.-1985.
Kristian Vestby passer en hjorte
bestand på naboejendommen, han
har været på St. Restup Hus
mandsskole. Han overtog gården
1.-4.-1968 fra Kristian Peder Pe
dersen. Ejendomsskyld 1.160.000. Areal 12,5 ha., heraf 1,8 ha. eng. Der er forpagtet
10 ha. Stuehuset er opført i 1917 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald samt lade fra 1973, 3 minkhaller fra 1988-89, hjortehus fra 1989,
maskinhus fra 1974 og gylletank. Gårde drives med en kvægproduktion på 20 årskøer,
30 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 60 dådyr med kalve og 250
minktæver. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKOVLVEJEN 10, "BREDHØJGAARD", LL. BINDERUP, 9600 AARS, tlf. 98-656074.
JUST ANDERSEN, gårdejer, født d. 18.-2.-1907, søn af Sørine og Jens Andersen, gift
d. 30.-6.-1933 med Rigmor Andersen, husmor, født d. 22.-5.-1912, datter af Maren og
Anders Andersen. Parret har børnene: Jens, født d. 30.-10.-1933 og Anette, født d.
28.-3.-1957.
J.A. overtog gården d. 1.-11.-1949 fra Carl F. Sørensen.
Areal 17 ha., heraf 5,5 ha. eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført omkr. 1880. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra 1910,
svinestald fra 1920 og lade fra 1910 tilbygget i 1961. Der er 1 traktor og kornsilo.

SKOVLVEJEN 20, "ORMHØJGAARD", LL. BINDERUP, 9600 AARS, tlf. 98-656001.
JAN LAURSEN, gårdejer, født d. 9.-12.-1963, søn af Ingrid og Ernst Laursen.
J.L. har været på Morsø og Asmildkloster landbrugsskoler. Han overtog gården d.
14.-9.-1989 fra Niels Holten Hansen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 44 ha. Jorden er udlejet.
Gården brændte i 1937 og blev genopført med et stuehus, som derefter løbende er
restaureret. Desuden blev der opført svinestald og lade, 2 svinestald fra 1974 og gyl
letank. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der produceres ca. 3.500
slagtesvin årligt, heraf nogle udendørs slagtegrise. Der er plansilo og kold lufts tør
reri. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
SKOVMOSEVEJ 19, "ENGHAVEGAARD", RØRBÆK, 9500 HOBRO,
tlf. 98-557858.
JENS OVE HANSEN, gårdejer,
født d. 14.-9.-1944, søn af Johan
ne og Kristen Hansen, gift d.
21.-3.-1970 med Lis Bulig, med
hjælpende hustru, født d. 28.-5.1946, datter af Magda og Kri
sten Bulig. Parret har datteren
Anette, født d. 28.-4.-1972.
L.B. er medlem af Menighedsrå
det i Rørbæk. J.O.H. har været
på Hammerum Landbrugsskole, han er borgmester i Nørager Kommune og formand for
Rørbæk Andelsmejeri. Han overtog gården i januar 1970 fra sine forældre Johanne og
Kristen Hansen, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.510.000. Areal 35 ha., der er frasolgt 8 ha. Der er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850, restaureret og ombygget senest i 1979-80. Avlsbyg-
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ningerne består af kostald fra 1964 ombygget i 1980, ungdyrstald ombygget i 1980, svi
nestald fra 1930 ombygget i 1964, anvendes nu som kalvestald, lade fra 1930, maskin
hus fra 1975, foderhus fra 1980, indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 80 årskøer, 110 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Der er 3
traktorer, 1 roetankmaskine, 1 automatisk kraftfodringsanlæg, kornsilo og varm lufts
tørreri. På gården er ansat 1 fodermester og 2 faste medhjælpere, maskinstation bru
ges til en del af markarbejdet. J.O.H. ejer og driver også Grøndalsvej 7.
SKOVMOSEVEJ 20, "HØJAGER",
RØRBÆK, 9500 HOBRO, tlf. 98557852.
BENT JENSEN, husmand, født d.
4.-5.-1942, søn af Johanne og
Ingvard Jensen, gift d. 29.-4.1967 med Ellen Andersen, kanti
nedame, født d. 27.-7.-1943, dat
ter af Anne og Aage Præstegaard.
Parret har børnene: Henrik, født
d. 28.-7.-1963, Jan, født d. 10.10.-1967, Anders, født d. 15.-1.-

1969 og Berit, født d. 27.-4.-1975.
B.J. er buschauffør og har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.3.-1967 fra Poul Møller.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 9,6 ha., heraf 2,5 ha. eng og bakker.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret fra 1970-80. Avlsbygningerne består af koog svinestald samt lade alle fra 1931 og maskinhus fra 1956. Gården drives med en
besætning på 4 årssøer, der produceres 80 slagtesvin årligt, der er 3 ammekøer og 6
slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der
er 1 traktor, 1 mejetærsker og plansilo. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
SKOVMOSEVEJ 30, "ANBJERGGAARD", ST.RØRBÆK, 9500 HO
BRO, tlf. 98-557783.
ERIK SØRENSEN, gårdejer, født
d. 20.-7.-1939, søn af Kirstine
og Karl Sørensen, gift d. 22.-5.1965 med Else Marie Poulsen,
medhjælpende hustru, født d.
10.- 10.-1942, datter af Astrid
og Arne Poulsen. Parret har bør
nene: Pia, født d. 26.-5.-1972 og
Kent, født d. 25.-5.-1974.
E.S. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården d. 27.-11.-1964 fra Peder Ebdrup.
Ejendomsskyld 1.260.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha.
Stuehuset er ca. 150 år gammelt og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af koog svinestald fra 1970 tilbygget ungdyrstald i 1972, lade fra 1901 genopført efter
brand, maskinhus fra 1974, foderhus fra 1982 og indendørs køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 35 årskøer, 50 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM, der er 8
årssøer, og der produceres ca. 150 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer og 1 sprink
leranlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKOVMOSEVEJ 34, "BRANDMOSEGAARD", RØRBÆK, 9500 HOBRO, tlf. 98-557725.
VAGN GJØRUP HANSEN, gårdejer, født d. 10.-11.-1936, søn af Marie og Agnar Gjørup Hansen, gift d. 9.-4.-1960 med Ella Thomsen, medhjælpende hustru, født d. 14.-9.1940, datter af Dagny og Kristian Thomsen. Parret har børnene: Henny, født d. 13.3.-1961, Agnar, født d. 13.-2.-1963, Torben, født d. 11.-8.-1967 og Keld, født d.
19.-11.-1969.
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Vagn G. Hansen overtog gården
d. 1.-4.-1960 fra sin far Agnar
Gjørup Hansen, nuværende ejer
er 3 generation på gården, som
blev købt af bedstefaderen i
1895.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal
43,9 ha., heraf 8 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1895 og
løbende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af kostald fra 1932
ombygget i 1974, svinestald fra
1932 ombygget i 1969, lade fra
1983, maskinhus fra 1978, foderhus fra 1988, indendørs køresilo og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 50 ungdyr og 18 slagtekalve af racen
SDM, desuden er der 15 årssøer, og der produceres 250 slagtesvin årligt. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornsilo, varm lufts tørreri og halmfyr.
SKOVMOSEVEJ 36, "ØSTERVANG", ST.RØRBÆK, 9500 HOBRO.
Brdr. ERIK og OVE HORNBECH, gårdejere omtales under Runevej 4.
Brødrene overtog gården i sommeren 1979 fra Halvor Hansen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 12,5 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1902. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald samt lade alle
fra 1933. Man har samdrift med Runevej 4.
SKOVMOSEVEJ 41, "FREDENS
LUND", ST.RØRBÆK, 9500 HO
BRO, tlf. 98-557801.
PETER STORVANG, gårdejer,
født d. 12.-8.-1932, søn af Petrea og Johan Storvang, gift d.
6.-9.-1958 med Inger Hansen,
medhjælpende hustru, født d.
8.-9.- 1933, datter af Marie og
Agner Hansen. Parret har børne
ne: Helge Steen, født d. 9.-7.-1959
og Ole, født d. 3.-11.-1964.
P.S. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for D.L.G. i
Rørbæk og Rørbæk Mejeri. Han overtog gården d. 12.-8.-1958 fra Niels Skalborg.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 22 ha. Der er lejet 6 ha. i Vildmosen.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende restaureret senest i 1978. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1964 tilbygget i 1976 og 1990, svinestald fra 1965, halmlade
fra 1974, lade ombygget i 1972, maskinhus fra 1972, foderhus fra 1976 og udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagte
kalve af racen SDM, svineproduktionen er på 13 årssøer, og der produceres 250 slagte
svin årligt. Der er 2 traktorer, 1 sprinkleranlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Sønnen
Ole er medhjælper på gården, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKOVMOSEVEJ 43, ST.RØRBÆK,
9500 HOBRO, tlf. 98-557745.
AKSEL BRØGGER HOLM, gård
ejer, født d. 23.-12.-1932, søn af
Ane Marie og Mejner Holm.
A.B.H. overtog gården i foråret
1962 fra sin far Mejner Holm,
nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal
37 ha., der er tilkøbt 4 ha. i
forbindelse af anlæggelse af
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motorvej. Stuehuset er opført i 1953. Avlsbygningerne består af kostald fra 1930
ombygget i 1960, svinestald indrettet i det gamle stuehus i 1953, svinestald fra 1979,
garage og lignende fra 1955, lade fra 1960, maskinhus fra 1989, foderhus fra 1986,
indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer,
40 ungdyr og 13 salgtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 18 årssøer, og der
produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og
varm lufts tørreri. A.B.H. har 1 husbestyrerinde, Gudrun Simonsen, som har været på
ejendommen i 17 år.
SKOVMOSEVEJ 45, "SKOVRØGELHUS", RØRBÆK, 9500 HOBRO, tlf. 98-557736.
JENS SVEISTRUP DAMGAARD, revisor, født d. 12.-1.-1949, søn af Anna og Mathias
Damgaard, gift d. 3.-1.-1979 med Inger Finsen, husmor, født d. 27.-5.-1953, datter af
Martha og Ole Finsen. Parret har børnene: Hanne, født d. 20.-1.-1977, Henrik, født d.
28.-9.-1978 og Henriette, født d. 10.-2.-1981.
J.S.D. driver revisorvirksomhed fra ejendommen, han er kirkesanger i Lynderup Sogn
og medlem af Menighedsrådet i samme sogn. Han overtog gården d. 1.-9.-1982 fra An
na Jensen. Ejendomsskyld 330.000. Areal 2 ha. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret fra 1982-85. Avlsbygningerne består af
hestestald fra 1982 og garage fra 1960. Besætningen er på 4 hopper af racen Dansk
Varmblod, der er opdræt, dyrene er en avlsbesætning, og stammen har man kørt med
gennem 20 år, besætningen kører under navnet "Stutteri Finstrup". Der er 1 traktor, 2
hestetransportvogne og 1 landrover.

SKOVMOSEVEJ 49, "RØGILDSKOVGAARD", RØRBÆK, 9500 HOBRO,
tlf. 98-557996.
NIELS OVE MIKKELSEN, gård
ejer, født d. 23.-9.-1942, søn af
Karen og Niels Mikkelsen, gift d.
4.-3.-1972 med Ingelise Høgenhav
Pedersen, medhjælpende hustru,
født d. 15.-12.-1948, datter af
Agnethe og Anders Pedersen. Par
ret har børnene: Heidi, født d.
9.-2.-1973, Lone, født d. 28.-2.1976 og Lis, født d. 14.-12.-1978.
N.O.M. har været på Lundbæk Landbrugskole, han er næstformand i Landsudvalget for
Danske Mælkeproducenter. Han overtog gården d. 1.-7.-1972 fra sine forældre Karen
og Niels Mikkelsen, gården har været i slægtens eje i 250 år.
Ejendomsskyld 1.940.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 4 ha. eng. Der er
lejet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og restaureret i 1978-79. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1964, ungdyrstald fra 1989, lade fra 1909 tilbygget i 1929, maskinhuse fra 1975 og
1984, foderhus fra 1981-82, roehus fra 1965, indendørs køresilo og 2 gylletanke.
Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 100 ungdyr og 35 slagtekalve af
racen SDM. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. På
gården er ansat 1 fodermester.
SKAARUPVEJ 28, "HØJAGER", RAVNKILDE, 9510 ARDEN, tlf. 98-569072.
EJVIND FREDERIKSEN, gårdejer, født d. 22.-11.-1931, søn af Helga Sigrid og Frede
rik Edvard Frederiksen, gift d. 27.-10.-1950 med Esther Sofie Andersen, medhjælpende
hustru, født d. 16.-11.-1927, datter af Kamilla og Jens Andersen.
E.F. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1958 fra sin
far Frederik E. Frederiksen.
Ejendomsskyld 1.730.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 3 ha. skov, 1 ha.
mose og 8 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1931 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1963, svinestald fra 1971, lade og foderhus fra 1973, maskinhus fra 1986, udendørs
køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer, 50 ungdyr
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og 18 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 400 stk.
Der er 2 traktorer, tårnsilo, varm lufts tørreri og træfyr. Maskinstation bruges til
høst, og man har 1 skoledreng som deltidsmedhjælper.

SKAARUPVEJ 31, "ARNEN", SKAARUP, 9510 ARDEN, tlf. 98-569168.
KNUD SKAARUP KRISTENSEN, arbejdsmand, født d. 12.-2.-1937, søn af Anna Mar
grethe og Niels Kristensen, gift d. 8.-10.-1958 med Erna Jensen, hjemmehjælper, født
d. 13.-12.-1938, datter af Olga Margrethe og Otto Jensen. Parret har børnene: Eva
Anette, født d. 20.-7.-1959, Jan, født d. 18.-10.-1961, Kari Merete, født d. 27.-7.1964, Jytte Irene, født d. 5.-2.-1966, Kim, født d. 3.-10.-1970 og Anita Bettina, født
d. 10.-2.-1977.
K.S.K. arbejder ved Nørager Kommune. Han overtog gården i august 1985 fra Bent
Jørgensen.
Areal 0,5 ha. Stuehuset er opført i 1931, tilbygget og restaureret i 1985-86. Avls
bygningerne består af hestestald og fyrrum fra 1985, garage og værksted fra 1931
samt staklade fra 1989. Besætningen er på 3 heste af racen Dansk Varmblod. Der er 1
traktor og halmfyr.

SKAARUPVEJ 37, SKAARUP,
9510 ARDEN, tlf. 98-569100.
SVEND CHRISTOFFERSEN, gård
ejer, født d. 20.-12.-1930, søn af
Petrea og Thor Christoffersen,
gift d. 2.-11.-1952 med Anna Lauersen, medhjælpende hustru,
født d. 1.-4.-1930, datter af Me
tha og Hans Lauersen. Parret har
børnene: Hans Jørgen, født d.
16.-9.-1953, Kjeld, født d. 1.-9.1958 og Kaj, født d. 29.-11.-1959.
S.C. har været i bestyrelsen for Ravnkilde Mejeri, Han overtog gården d. 15.-12.-1953
fra Lars Holm. Ejendomsskyld 1.380.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 2
ha. eng. Der er lejet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1959, restaureret og tilbygget i 1977. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1965 ændret til svinestald i 1970, svinestalde fra 1970 og 1973, lade og
garage fra 1975. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, alle smågrise
sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer og
gastæt silo. Maskinstation bruges til høst.
SKAARUPVEJ 38, SKAARUP,
9510 ARDEN, tlf. 98-569324.
HENRY KJÆRSGAARD NIELSEN,
gårdejer, født d. 3.-3.-1932, søn
af Mary og Regner Kjærsgaard
Nielsen, gift d. 3.-12.-1960 med
Dorthea Sørensen, husmor, født
d. 22.-2.-1942, datter af Emma
og Kristian Sørensen. Parret har
børnene: Tage, født d. 25.-11.1962, Gunner, født d. 7.-3.-1965,
Heidi, født d. 14.-2.-1971, Max,
født d. 4.-6.-1974 og Majken, født d. 24.-2.-1978.
Ægteparret er ansat som gravere og ringere ved Ravnkilde Kirke. H.K.N. overtog
gården i februar 1960 fra Hans Christian Christensen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 10,2 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført i 1971. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald samt lade fra
1960 og maskinhus fra 1989. Gården drives udelukkende med planteproduktion beståen
de af korn og raps. Der er 2 traktorer, kornsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til høst.
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SKAARUPVEJ 66, "KOLDGAARDEN", SKAARUP, 9510 ARDEN,
tlf. 98-569185.
SØREN BØKER PEDERSEN, gård
ejer, født d. 18.-9.-1937, søn af
Karen og Jens Christian Peder
sen, gift d. 25.-3.-1964 med Lis
beth Bøgh, medhjælpende hustru,
født d. 13.-6.-1935, datter af
Astrid og Peter Bøgh. Parret har
børnene: Astrid, født d. 13.-12.1964, Jens, født d. 14.-10.-1967
og Christian, født d. 16.-5.-1971.
S.B.P. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1969 fra sin
svigerfar Peter Bøgh, gården blev købt fri af Nørlund i 1933, den havde indtil da
været forpagtergård.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 84 ha., heraf tilkøbt 24 ha., der er 5,5 ha. skov og 16
ha. eng. Der er forpagtet 28 ha.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade
alle fra 1939, svinestald fra 1976 og maskinhus fra 1973. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt silo, varm lufts tørreri og træfyr.
Man har 1 søn som medhjælp.
SMEDIEVEJ 12, ST.BINDERUP,
9600 Aars, tlf. 98-658252.
POUL HANSEN, gårdejer, født
d. 24.-4.-1956, søn af Grethe og
Anders Hansen, gift d. 7.-7.-1979
med Jytte Johnsen, sygehjælper,
født d. 7.-8.-1958, datter af In
ger og Svend Johnsen. Parret
har børnene: Rikke, født d. 17.4.-1979 og Henrik, født d. 14.6.-1986.
P.H. er uddannet og arbejder
som elektriker på Danpo i Aars.
Han overtog gården d. 1.-7.-1988 fra Niels Jørgen Jespersen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 19,7 ha., heaf 1 ha. skov og 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1890, restaureret og ombygget i 1984-85. Avlsbygningerne består
af svinestald fra 1939 ombygget i 1984-85, lade fra 1910 og maskinhus fra 1890. Går
den drives med en slagtesvineproduktion på 00 stk. årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, kornsilo, plansilo og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SMORUPVEJ 13, "BIANINGSGÄRD", MEJLBY, 9510 ARDEN,
tlf. 98-651224.
THYGE TRADS, skoleinspektør,
født d. 24.-2.-1941, søn af Elna
og Niels Trads, gift d. 14.-10.1978 med Lise Pallesen, lærer,
født d. 5.-6.-1953, datter af
Edith og Per Pallesen. Parret har
børnene: Niels, født d. 29.-4.-1979,
Peter, født d. 6.-3.-1981 og Jens,
født d. 21.-11.-1983.
T.T. er skoleinspektør på Haverslev Skole og har været i kommunalbestyrelsen i
Nørager Kommune. Han overtog gården d. 1.-4.-1972 fra sine forældre Elna og Niels
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Trads, nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1871.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 40 ha., heraf 14 ha. eng. Oorden er delvis bortforpagtet. Stuehuset er opført i 1951 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1929, svinestald fra 1959, lade fra 1948 samt garage og lignende fra 1931.
Besætningen er på 5 ammekøer med opdræt af racen Hereford. Der er 1 traktor og
halmfyr.
SMORUPVEJ 24, "ØRNHØJGAARD", BRORSTRUP, 9510 AR
DEN. KURT TOLBORG, gårdejer
omtales under Kjemtrupvej 33.
K.T. overtog gården i efteråret
1981 fra Karsten Hansen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
29 ha.
Stuehuset er opført i 1924. Avls
bygningerne består af ko- og svi
nestald samt lade og maskinhus
alle fra 1968, om- og tilbygget i
1975 og ændret til kornopbeva
ring i 1982. Der plansilo og varm lufts tørreri. Man har samdrift med Kjemtrupvej 33.

SMORUPVEJ 25, SMORUP, 9510
ARDEN, tlf. 98-654226.
CHRISTIAN ANDERSEN, husmand,
født d. 14.-12.-1923, søn af Mar
grethe og Niels Andersen, gift d.
5.-10.-1949 med Johanne Hosbond
Nielsen, medhjælpende hustru,
født d. 15.-7.-1925, datter af
Anne Mette og Marinus Hosbond
Nielsen. Parret har børnene:
Jytte, født d. 5.-12.-1950, Bent,
født d. 13.-4.-1955 og Eva, født
d. 18.-8.- 1963.
C.A. overtog gården d. 1.-12.-1956 fra Søren Holm.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 4,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1912 tilbygget i 1963, lade fra 1950 og maskinhus fra 1958. Besætningen
er på 1 årsko, det er et krydsningsdyr, der er årssøer, og der produceres ca. 40
slagtesvin årligt, desuden er der 15 kalve og stude til slagtning. Der er 2 traktorer, 1
sprinkleranlæg, lagersilo til korn og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
SMORUPVEJ 29, "MØLHØJGAARD", SMORUP, 9510 AR
DEN, tlf. 98-654134.
ESBEN NIELSEN, gårdejer, født
d. 30.-5.-1963, søn af Martha og
Niels Børge Nielsen, gift d. 20.7.-1985 med Kirsten Madsen, eks
peditrice, født d. 1.-7.-1959, dat
ter af Mie og Frederik Madsen.
Parret har børnene: Dorte, født
d. 27.-9.-1986 og Tommy, født d.
10.-2.-1989.
E.N. har været på Nr. Nissum og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården d.
1.-7.-1985 fra sin far Niels Børge Nielsen, nuværende ejer er 3. generation på gården,
som blev bygget af bedstefaderen i 1912, den er udstykket fra Smorup Præstegård.
Areal 29,4 ha., heraf tilkøbt ialt 9 ha., der er 11 ha. eng.
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stald fra 1972, lade fra 1912, maskinhus fra 1976, udendørs køresilo og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer, 40 ungdyr og 15 slagtekalve af
racen SDM. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker, lagersilo til kom og varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SMORUPVEJ 31, "SMORUP OVERGAARD", SMORUP, 9510 ARDEN,
tlf. 98-654133.
THEODOR WIBORG, gårdejer,
født d. 30.-3.-1912, søn af Katri
ne og Anders Wiborg, gift d. 3.10.-1943 med Christa Norup, hus
mor, født d. 11.-4.-1921, datter
af Elvina og Søren Peter Norup.
Parret har børnene: Jørgen, født
d. 28.-12.-1944, Kirsten, født d.
9.-3.-1948, Bodil, født d. 6.-6.1951, Ove, født d. 1.-11.-1955

og Torben, født d. 10.-10.-1963.
T.W. overtog gården d. 1.-1.-1944 fra sin far Anders Wiborg, som købte den i 1914.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 34 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1912, tilbygget i 1948 og derefter løbende restaureret. Avlsbyg
ningerne består af kostald fra 1895, svinestald fra 1930, hestestald fra 1923 ombygget
til svinestald i 1970, lade fra 1930 tilbygget i 1928 og maskinhus fra 1951. Besætnin
gen er på 13 ammekøer samt opdræt ialt 40 stk. af racen Hereford. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker,
plansilo, lagersilo til korn og varm lufts tørreri.

SMORUPVEJ 33, "SMORUP NEDERGAARD", SMORUP, 9510
ARDEN.
KRISTEN ASP KRISTENSEN, om
tales under Smorupvej 38.
K.A.K. overtog gården d. 1.-6.1977 fra Viggo Ryom Jensen,
gården har tidligere været i slæg
tens eje fra 1928 til 1969.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 9
ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1926 efter
en brand og løbende restaureret.
Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1926 samt stald og garage fra 1932.
Man har samdrift med Smorupvej 38.
SMORUPVEJ 38, "TINGHØJGAARD", SMORUP, 9510 AR
DEN, tlf. 98-654124.
KRISTEN ASP KRISTENSEN,
gårdejer, født d. 1.-6.-1931, søn
af Johanne og Jens Kristensen,
gift d. 10.-6.-1959 med Birthe
Frederiksen, medhjælpende hustru,
født d. 27.-4.-1938, datter af
Sabine og Theodor Frederiksen.
Parret har børnene: Hanne, født
d. 2.-12.-1960, Marianne, født d.
9.-3.-1964, Annette, født d.
3.-5.-1965
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samt tvillingerne Bodil og Berit, født d. 9.-4.-1968.
K.A.K. overtog gården d. 1.-4.-1959 fra sin far Jens Kristensen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 33,8 ha., heraf 7 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1922 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald,
lade, maskinhus og garage fra 1912, kviestald fra 1989 og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 45 årskøer, 60 ungdyr og 23 slagtekalve af racen SDM, des
uden produceres der 300 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo
og varm lufts tørreri. Mskinstation bruges til en del af markarbejdet. K.A.K. ejer og
driver også Smorupvej 33.

SMORUPVEJ 42, "SMORUP ØSTERGAARD", SMORUP, 9510 ARDEN.
POUL SVENSTRUP, gårdejer, født d. 5.-5.-1936, søn af Anna og Anker Svenstrup, gift
d. 3.-10.-1986 med Astrid Klostergaard, sognepræst, født d. 4.-8.-1952, datter af
Esther og Arne Klostergaard. Parret har datteren Birgitte, født d. 8.-9.-1989.
Parret bor på Præstegården i Sdr.Onsild, Viborg Landevej 11, hvor A.K. er sognepræst.
P.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-4.-1965 fra
Jørgen Peter Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af spalte
stald fra 1973, lade fra 1970, maskinhus fra 1950 og foderhus fra 1975. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg, ærter og raps. Man har
maskinfællesskab med broderen, der er halvparter i traktor, hivpart i mejetærsker,
plansilo samt varm og kold lufts tørreri.
SMORUPVEJ 44, SMORUP, 9510
ARDEN, tlf. 98-654218.
ANDERS LARSEN, gårdejer, født
d. 17.-6.-1934, søn af Karen og
Villiam Larsen, gift d. 27.-4.1963 med Ellen Dalgaard Odders
hede, skolesekretær, født d. 3.6.-1936, datter af Laura og Lars
Oddershede. Parret har børnene:
Marianne, født d. 4.-4.-1964 og
Bjarne, født d. 22.-2.-1968.
A.L. overtog gården d. 1.-1.-1967
fra sin far Villiam Larsen.
Ejendomsskyld 980000. Areal 22,9 ha., heraf tilkøbt 1 ha. eng, der er ialt 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1964 tilbygget i 1968 og 1977, lade fra 1912 senere ombygget, 2 maskinhuse, 1 fo
derhus fa 1985 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 27 års
køer, 30 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 sprinkleranlæg,
plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SMORUPVEJ 50, SMORUP, 9600
AARS, tlf. 98-653079.
BENT BECH MADSEN, slagteri
arbejder, født d. 6.-4.-1967, søn
af Lillian og Søren Madsen, bor
sammen med Bodil Balle, stude
rende, født d. 22.-2.-1971, dat
ter af Elna og Eigil Balle.
B.B.M. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-8.-1989 fra sin mormor
Martha Nielsen, gården kom i
slægtens eje i 1945.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 14,9 ha., heraf 3 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført i 1912 og ombygget i 1960. Avlsbygningerne består af ko- og
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svinestald fra 1960, svinestald og maskinhus fra 1968 samt lade fra 1908. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 600 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps og ærter. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
STAUSGAARDSVEJEN 1, "BROR
STRUP NØRGAARD", BROR
STRUP, 9510 ARDEN, tlf. 98651070.
KARSTEN STOUGÅRD, landmand,
født d. 14.-3.-1956, søn af Inga
og Kresten Stougård, gift d. 12.8.-1978 med Anette Andersen,
sygehjælper, født d. 22.-2.-1959,
datter af Esther og Christian
Andersen. Parret har børnene:
Line, født d. 17.-9.-1979, Maria,

født d. 18.-5.-1982 og Kasper, født d. 6.-4.-1984.
K.S. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han er medlem af Kvægbrugsudvalget
i Hobro og næstformand i Jerseyforeningen i Hobro. Han overtog gården i juli 1979
fra sin mor Esther Andersen, gården har været i slægtens eje i ca. 100 år.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 29,5 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 5,5 ha. eng. Der
er lejet 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1936, restaureret og ombygget i 1986. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1978, lade fra ca. 1900 om- og tilbygget i 1990, roe- og maskinhus fra
1970, foderhus fra 1984, indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 38 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen Jersey, slagtekalvene
bliver slagtet ca. 10 mdr. gamle som lyst kalvekød, desuden er der 1 hest af racen
Dansk Varmblod og 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der
er 2 traktorer, staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset, og man har maskinfællesskab med Stausgaardsvejen 14. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STAUSGAARDSVEJEN 2, "BROR
STRUP ØSTERGÅRD", BROR
STRUP, 9510 ARDEN, tlf. 98651260.
NIELS JØRGEN JESPERSEN,
gårdejer, født d. 28.-7.-1960, søn
af Erna og Holger Jespersen,
gift d. 27.-7.-1985 med Conny
Hansen, lægesekretær, født d.
7.-11.-1963, datter af Karen og
Karl Hansen. Parret har datte
ren Louise, født d. 10.-10.-1988.
N.J.J. er forbrandingstekniker
ved Aars Fjernvarmeværk og uddannet tømrer. Han overtog gården d. 1.-12.-1987 fra
Niels Poulsen.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 38 ha., heraf lidt eng.
Stuehuset er opført i 1970. Avlsbygningerne består af kostald fra 1975 ændret til svi
nestald i 1987, svinestald ombygget i 1990, garage og værksted fra 1972, lade fra
1956, maskinhus fra 1982 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
2.400 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 trak
torer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STAUSGAARDSVEJEN 4, "HEDEGAARD", STAUSGAARD, 9510 ARDEN, tlf.
654142.
JENS JØRGEN KLOKKERHOLM, gårdejer, født d. 24.-10.-1935, søn af Othile og
rald Klokkerholm, gift d. 17.-11.-1963 med Inga Jakobsen, medhjælpende hustru,
d. 2.-2.-1944, datter af Anne Mette og Jens Jakobsen. Parret har børnene: Janne,
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d. 15.-6.-1969 og Anette, født d.
3.-2.-1975.
Jens J. Klokkerholm overtog går
den d. 28.-10.-1963 fra Frederik
Møller.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
19,3 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1925, re
staureret og tilbygget i 1984.
Avlsbygningerne består af kostald
og roehus fra 1976, svinestald
fra 1970, lade fra 1956, maskin
hus fra 1974, foderhus fra 1981,
indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer,
35 ungdyr og 13 slagtekalve af racen SDM, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt.
Der er 2 traktorer, 1 bobcart, lagersilo til korn og varm lufts tørreri. På gården er
ansat 1 deltidsmedhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STAUSGAARDSVEJEN 5, "LÆGAARDEN", STAUSGAARD, 9510 ARDEN, tlf. 98654051.
SVEND AAGE HVILSOM, gårdejer, født d. 3.-4.-1948, søn af Alma og Normann Hvil
som, gift d. 2.-11.-1969 med Tove Jonna Aldahl Nielsen, medhjælpende hustru, født d.
10.-4.-1950, datter af Agnes og Jens Aldahl Nielsen. Parret har børnene: Majbrit, født
d. 10.-5.-1967 og Betina, født d. 22.-7.-1974.
S.AA.H. er landbrugsmedhjælper. Han overtog gården d. 1.-5.-1975 fra Erling Dalum.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 18,3 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er af ældre dato, restaureret og ombygget i 1960. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1965, svinestalde fra 1978 og 1990, lade fra 1932 og maskinhus fra 1985.
Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der sælges ca. 1.200 smågrise
årligt, desuden er der 30 ungdyr af blandet race, de sælges som kvier. Planteproduk 
tionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, lagersilo til korn og træfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STAUSGAARDSVEJEN 6-8, "STAUSGAARD MØLLEGAARD", STAUSGAARD, 9510
ARDEN, tlf. 98-654489.
KELD CHRISTOFFERSEN, gårdejer, født d. 1.-9.-1958, søn af Anne og Svend Chri
stoffersen, gift d. 19.-11.-1983 med Maja Thorup, systemkonsulent, født d. 20.-11.1962, datter af Anne og Henning Thorup. Parret har børnene: Camilla, født d. 28.7.-1987 og Christian, født d. 24.-4.-1989.
K.C. har været på Korinth og Bygholm landbrugsskoler, han er i kredsledelsen for
D.L.G. i Himmerland og kredsrepræsentant for M.D. Food. Han overtog gården d. 1.7.-1983 fra Jens Jensen.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 36 ha., heraf 6 ha. eng. Der er forpagtet 28 ha.
Stuehuset er opført i 1893, restaureret og ombygget i 1951. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1938 ombygget i 1966 efter brand, svinestald fra 1967 renoveret i 1990,
lade fra 1966 opført efter brand, maskinhus ombygget i 1990, udendørs køresilo og 2
gylletanke, desuden er der 1 stuehus fra 1890. Gården drives med en kvægproduktion
på 40 årskøer og 55 ungdyr af blandet race, desuden produceres der 1.200 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, og ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
STAUSGAARDSVEJEN 14, "STAUSGAARD", STAUSGAARD, 9510 ARDEN, tlf. 98654244.
JØRGEN THOMASSEN, gårdejer, født d. 28.-4.-1953, søn af Ruth og Niels Peter Thomassen, gift d. 20.-10.-1979 med Anna Marie Svenstrup, bibliotekar, født d. 5.-1.1954, datter af Ella og Regner Svenstrup. Parret har børnene: Krestine, født d. 8.11.-1983, Margrethe, født d. 2.-9.-1986 og Niels Peter, født d. 16.-12.-1989.
J.T. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1979
fra sin svigerfar Regner Svenstrup.
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Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 23,3 ha., heraf 8,5 ha. eng. Der er lejet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1960, ungdyrstald fra 1973, foder- og maskinhus fra 1984, indendørs køresilo og 2
gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer, 60 ungdyr og 22 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, staldvarme anvendes til opvarmning af
stuehuset, og man har maskinfællesskab med Stausgaardsvejen 1. På gården er ansat 1
fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

STAUSGAARDSVEJEN 18, "STAUSBJERGGAARD", STAUSGAARD,
9510 ARDEN, tlf. 98-654044.
KARL SØRENSEN, gårdejer, født
d. 26.-6.-1936, søn af Gertrud og
Christian Peter Sørensen, gift i
maj 1961 med Sonja Johansen,
husmor, født d. 22.-5.-1939, dat
ter af Anne og Bernhard Johan
sen. Parret har børnene: Henrik,
født d. 18.-4.-1963, Jens Christi
an, født d. 16.-10.-1964 og Tho
mas, født d. 18.-10.-1967.
K.S. har været på Bygholm Landbrugsskole og har været medlem af Haverslev-Aarstrup Menighedsråd. Han overtog gården i foråret 1961 fra sin far Christian Peter
Sørensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, sønnen Henrik bliver 4. genera
tion. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 20 ha., heraf 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
og foderhus fra 1974, lade fra 1925 og gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, lagersilo til korn samt varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Man har samdrift med Sankt
Annevej 4.
STEJLHØJVEJ 3, "ØSTERGAARD",
GL.NØRAGER, 9610 NØRAGER,
tlf. 98-551661.
PETER HUSUM, gårdejer, født
d. 7.-11.-1958, søn af Inger og
Harry Husum, gift d. 28.-10.-1978
med Dorete Kristensen, medhjæl
pende hustru, født d. 13.-3.-1959,
datter af Ingrid og Johannes Kri
stensen. Parret har børnene: Mar
tin, født d. 27.-3.-1979, Lars,
født d. 6.-10.-1981, Henrik, født
d. 6.-3.-1985 og Kenneth, født d. 18.-9.-1988.
P.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 28.-12.-1981 fra
Verner Nielsen.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 3 ha. eng. Der er
forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1939. og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1954 moderniseret i 1990, ungdyrstald fra 1974, garage og værksted fra 1927,
foder- og maskinhuse fra .1983, udendørs køresilo og 2 gylletanke. Gården drives med
en kvægproduktion på 46 årskøer, 60 ungdyr og 23 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, korn og ærter. Der er 2 traktorer, plansilo og
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

STEJLHØJVEJ 4, "DAMGAARD", GL.NØRAGER, 9610 NØRAGER, tlf. 98-551137.
LAURIDS EJNER KNUDSEN, gårdejer, født d. 24.-4.-1922, søn af Jelva og Peder
Knudsen, gift d. 24.-6.-1948 med Rosa Damgaard Jensen, medhjælpende hustru, født d.
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Jens Peter Jensen (Damgaard).
Parret har børnene: Jens Peter,
født d. 18.-5.-1950 og Hans Chri
stian, født d. 1.-1.-1965.
Laurids E. Knudsen har været
vurderingsmand for Alm. Brand
og været kasserer i Kontrolfor
eningen. Han overtog gården d.
1.-6.-1948 fra sin svigerfar Jens
Peter Jensen (Damgaard), nuvæ
rende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal

26,5 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostalde
fra 1956 og 1973, lade fra 1926, maskinhus fra 1971, udendørs køresilo og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 45 ungdyr af racen SDM. Der
er 2 traktorer, lagersilo til korn og varm lufts tørreri. Sønnen Hans Christian hjælper
på deltid, og maskinstation bruges til markarbejdet.

STEJLHØJVEJ 6, "HØJMARK",
GL.NØRAGER, 9610 NØRAGER,
tlf. 98-551254.
JAKOB KRISTENSEN, husmand,
født d. 24.-10.-1917, søn af Kir
stine og Kresten Kristensen, gift
d. 29.-12.-1948 med Rigmor Han
sen, husmor, født d. 1.-11.-1930,
datter af Jenny og Kaj Hansen.
Parret har sønnen Kaj Henning,
født d. 3.-3.-1956.
J.K. har været formand for Nør
ager Husmandforening. Han
overtog gården d. 1.-11.-1950 fra Marie Nielsen.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 5,5 ha.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald ca. 100 år gammel, ændret til svinestald i 1970, lade fra 1931 og
maskinhus fra 1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg
og raps. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Går
den blev d. 15.-6.-1990 overtaget af sønnen Kaj Henning Kristensen, salgskonsulent,
født d. 3.-3.-1956, søn af Rigmor og Jakob Kristensen, gift d. 17.-11.-1989 med Mar
git Madsen, husmor, født d. 15.-1.-1960, datter af Irma og Jens Madsen. Parret har
børnene: Thomas, født d. 17.-7.-1981, Mikael, født d. 3.-3.-1984 og Majbrit, født d.
22.-6.-1989.
STEJLHØJVEJ 7, "STEJLHØJ",
GL. NØRAGER, 9610 NØRAGER,
tlf. 98-551155.
ERIK KLITGAARD, gårdejer,
født d. 2.-2.-1935, søn af Marie
og Søren Klitgaard, gift d.
1.-12.- 1957 med Birgith Carøe,
land- mand, født d. 27.-2.-1940,
datter af Augusta og Christian
Carøe. Parret har børnene: Git
te, født d. 16.-10.-1960, Jens
Henrik, født d. 26.-9.-1972, Anne
Marie, født d. 13.-2.-1964 og
Marianne, født d. 25.-1.-1970.
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styrelsen i Nørager Kommune og har været formand for 4H arbejdet i Aalborg Amt.
E.K. overtog gården d. 1.-8.-1975 fra sin svigerfar Christian Carøe, som byggede den
som statshusmandsbrug i 1929, den blev udstykket fra "Pilholm", og der blev senere
tilkøbt jord fra "Petersminde".
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 20 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kostald,
lade og maskinhus alle fra 1980, kalvestald fra 1951, udendørs køresilo og gylletank.
Desuden er der 1 stuehus fra 1900 og 1 staldbygning fra 1935 fra ejendommen "Kristinegaarden", Stejlhøjvej 8. Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer og 65
ungdyr af racen Jersey. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper, og man har samdrift med Ømarksvej 2.

STIKVEJEN 2, LL. RØRBÆK,
9500 HOBRO, tlf. 98-557713.
NIELS DREJER, født d. 1.-7.1934, søn af Marie og Karl Dre
jer, gift d. 12.-11.-1957 med Gre
the Bak, medhjælpende hustru,
født d. 19.-2.-1938, datter af
Cecilie og Kresten Bak. Parret
har børnene: Kim, født d. 6.-11.1959 og Helle, født d. 18.-10.1963.
N.D. overtog gården d. 1.-11.-1957
fra Niels Overvad.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 21,6 ha. Der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret fra 1975-78. Avlsbygningerne består af ko
stald ændret til svinestald i 1974, ombygget i 1987, svinestald og lade fra 1964 og
maskinhus fra 1977. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der produ
ceres ca. 500 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Planteproduktioens salgs
afgrøde er raps. Der er 3 traktorer og lagersilo til korn. Maskinstation bruges til en
<»1 af markarbejdet.
STIKVEJEN 4, "BAVNEHØJGAARD", LL. RØRBÆK, 9500
HOBRO, tlf. 98-557775.
HENNING SANDFELD JENSEN,
gårdejer, født d. 1.-7.-1945, søn
af Edith og Marius Sandfeld Jen
sen, gift d. 27.-7.-1968 med Ma
rie Emborg, butiksassistent, født
d. 10.-2.-1947, datter af Magda
og Peter Emborg. Parret har bør
nene: Thilde, født d. 31.-1.-1969,
Helle, født d. 25.-6.-1971 og
Ole, født d. 9.-8.-1979.
H.S.J. kører mælketankbil til Rørbæk Mejeri, og han har været på Grindsted Land
brugsskole. Han overtog gården i november 1987 fra Johannes Sørensen.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 15 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret i 1987/88. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1935 delvis, ombygget til pelseri i 1988, hestestald og garage fra 1935,
lukket minkhal fra 1988, 4 minkhaller fra 1989 og lade fra 1977. Gården drives som
minkfarm med bestand på 400 tæver. Der er 1 traktor og halmfyr.

STIKVEJEN 6, "GRANLY", ST. RØRBÆK, 9500 HOBRO, tlf. 98-557737.
NIELS HERMAN PEDERSEN, husmand, født d. 17.-1.-1922, søn af Hedvig Agnethe og
Søren Kristian Pedersen, gift d. 29.-5.-1948 med Annelise Wridt, medhjælpende hustru,
født d. 21.-4.-1927, datter af Alvilda Jørgine Bech og Søren Kristian Gustav Wridt.
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d. 16.-4.-1949, Elisabeth, født d.
12.-4.-1953 og Vibeke, født d. 4.2.-1959.
Niels H. Pedersen har været på
Fyns Stifts Husmandsskole, han
har været i bestyrelsen for Hus
mandsforeningen og medlem af
Kommunalbestyrelsen i Nørager
Kommune samt Menighedsrådet i
Rørbæk sogn. Han overtog går
den d. 8.-6.-1948 fra Niels M.
Christensen.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 13,8 ha., heraf tilkøbt 3,8 ha.
Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra 1961,
malkerum fra 1975, kostald fra 1905 ombygget i 1917, lade fra 1975, maskinhus fra
1928 og foderhus fra 1970. Gården drives med en kvægproduktion på 13 årskøer og 15
ungdyr af racen RDM, det er en avlsbesætning, hvorfra man sælger avlsdyr, desuden
er der 1 årsso, smågrisene sælges. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

STRANDVEJEN 22, HAVERSLEV, 9510 ARDEN, tlf. 98-654312.
ERLING AMTOFT-CHRISTENSEN, forhv. halbestyrer, født d. 27.-9.-1925, søn af Ane
og Jens Amtoft-Christensen, gift d. 26.-9.-1948 med Esther Jensen, husmor, født d.
15.-5.-1930, datter af Elisa og Karl Jensen. Parret har børnene: John, født d. 1.3.-1948, Elin, født d. 9.-9.-1952 og Henrik, født d. 8.-8.-1966.
E.A.C. overtog gården d. 10.-12.-1949 fra Alfred Thomasen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuser er opført i 1903, restaureret og tilbygget i 1977. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1903 tilbygget i 1952 og lade fra 1952. Der er 1 træfyr.
STRANDVEJEN 22, HAVERSLEV, 9510 ARDEN, tlf. 98-654225.
LONE ZINCH KRISTENSEN og SØREN JACOBSEN. S.J. er snedker, født d. 9.-8.-1965,
søn af Esther og Ebbe Jacobsen, bor sammen med L.Z.K., kontorassistent, født d.
2.-1.-1967, datter af Ingrid og Torben Kristensen.
Parret overtog gården d. 1.-10.-1990 fra Ottto Henry Nørgaard.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 7 ha., heraf 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1909, restaureret og tilbygget i 1988. Avlsbygningerne består af
kostald og lade fra 1909 samt garage fra 1962. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af korn. Der er 1 traktor og lagersilo til korn. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

STRANDVEJEN 29, "NORD
STRAND", HAVERSLEV, 9510
ARDEN, tlf. 98-654201.
TEDDY KIELGAST ANDERSEN,
gårdejer, født d. 5.-12.-1946, søn
af Agathe og Henry Andersen,
gift d. 17.-10.-1970 med Edith
Rasmussen, medhjælpende hustru,
født d. 10.-6.-1949, datter af
Jenny og Verner Rsmussen. Par
ret har børnene: Jan, født d.
16.-3.-1973 og Allan, født d.
18.- 1.-1976.
T.K.A. overtog gården d. 20.-7.-1970 fra Niels Jensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1941, restaureret og tilbygget flere gange senest i 1975. Avls
bygningerne består af kostald fra 1941 tilbygget i 1971 og 1990, svinestald fra 1988,
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lade fra 1941 tilbygget i 1975, maskinhus fra 1977, foderhus fra 1990 og udendørs kø
resilo. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 17 årskøer, 25
ungdyr og 9 slagtekalve af blandet race, svineproduktionen er på 14 årssøer, og der
produceres ca. 275 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er
4 traktorer, 2 mejetærskere, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

STRANDVEJEN 32, HAVERSLEV,
9510 ARDEN, tlf. 98-654286.
KRISTIAN AAGE KRISTENSEN,
landmand, født d. 5.-6.-1910, søn
af Karen Marie og Niels Kristen
sen.
K.AA.K. overtog gården i 1950
fra Karl Drejer.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 8
ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1910 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne består af ko- og svinestald
fra 1910, ældre tørvehus, lade fra 1948 og maskinhus fra 1970. Der er 1 plansilo.
STRANDVEJEN 33, "BAKGAARDEN", HAVERSLEV, 9510 AR
DEN, tlf. 98-654381.
FRANK ANDERSEN, gårdejer,
født d. 9.-8.-1947, søn af Elna
og Poul Anker Andersen, giftd.
15.-3.-1969 med Jytta Justesen,
medhjælpende hustru, født d.
27.- 2.-1944, datter af Oda og
Laurids Justesen. Parret har
børnene: Torben, født d. 16.-8.-1969
og Betina, født d. 2.-2.-1974.
F.A. overtog gården d. 31.-12.1977 fra sin far Poul Ankr Andersen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som
kom i slægtens eje i 1917.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 48,6 ha., heraf 24 ha. eng og hede.
Stuehuset er opført i 1977. Avlsbygningerne består af kostald fra 1972, svinestald fra
1966 ændret til kalvestald i 1988, svinestald og hestestald samt garage alle fra 1953,
lade fra 1927 tilbygget i 1972, staklade fra 1935 tilbygget i 1975 og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 46 årskøer, 60 ungdyr og 50 slagtekalve af racen
SDM, der er 5 årssøer, og der produceres ca. 80 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer
og automatisk kraft- og grovfodringsanlæg. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
STRANDVEJEN 36, "HØJVANG", HAVERSLEV, 9510 ARDEN, tlf. 98-654185.
JAN THORUP, murer, født d. 1.-9.-1959, søn af Anna og Henning Thorup, gift d.
21.-5.-1983 med Jette Sørensen, bankfuldmægtig, født d. 4.-4.-1962, datter af Kirsten
og Agner Sørensen. Parret har børnene: Søren, født d. 29.-7.-1985 og Peter, født d.
19.-9.-1989.
J.T. arbejder som murersvend. Han overtog gården d. 1.-10.-1986 fra Simon Hansen.
Areal 9,3 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er restaureret fra 1987-90. Avlsbygningerne består af ældre ko- og svine
stald ombygget til værksted, gildesal og fyrrum, der er garage fra 1967. Der 1 traktor
og træfyr.
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VANG", ST.BINDERUP, 9600
AARS, tlf. 98-658330.
JENS RISGAARD, gårdejer, født
d. 12.-3.-1917, søn af Anna Kir
stine og Søren Risgaard Hansen,
gift d. 12.-11.-1943 med Karen
Marie Jensen, husmor, født d.
3.-12.-1924, datter af Olga Han
sine Marie og Laurids Jensen.
Parret har børnene: Anne-Grethe,
født d. 23.-6.-1946, Søren, født
d. 6.-1.-1948, Margith, født d. 1.-7.-1949, Laurids Orla, født d. 26.-7.-1952 og HansJørgen, født d. 16.-6.-1960.
J.R. overtog gården d. 1.-1.-1947 fra sin far Søren Risgaard Hansen, som købte den i
1916. Ejendomsskyld 480.000. Areal 11,3 ha., heraf 2 ha. eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og tilbygget i 1958. Avlsbygningerne består af heste
stald og garage fra 1927 samt lade fra 1951.

SØMOSEVEJ 19, "VESTERLED",
RAVNKILDE, 9510 ARDEN, tlf.
98-569102.
GUNNAR WULFF ANDERSEN,
gårdejer, født d. 1.-2.-1927, søn
af Jenny og Alfred Wulff Ander
sen, gift d. 9.-9.-1951 med Else
Marie Petersen, medhjælpende
hustru, født d. 22.-3.-1928, dat
ter af Marie og Niels Petersen.
Parret har børnene: Torben, født
d. 10.-2.-1952 og Lars, født d.
21.- 7.-1962.
G.W.A. overtog gården i april 1955 fra Hans Nørgaard, omkr. år 1900 var der spareLars halvpart i gården, han har været på Askasse i stuehuset. I 1988 købte søn
mildkloster og Lundbæk landbrugsskoler, han er gift med Ulla Jørgensen, datter af
Gyda og Ib Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Aral 44 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 1 ha. skov. Der er
lejet 14 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1880, restaureret og tilbygget i 1976. Avlsbygningerne be
står af kostalde fra 1968 og 1988, svinestald tilbygget i 1976, lade fra 1950, maskin
hus fra 1980, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
55 årskøer, 80 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, der produceres ca. 300 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker, lagersilo til korn og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
SØMOSEVEJ 40, "SØMOSEGAARD",
RAVNKILDE, 9510 ARDEN, tlf.
98-569221.
CARSTEN MEIER, gårdejer, født
d. 3.-7.-1963, søn af Rita og
Knud Sørensen, bor sammen med
Helle Andersen, født d. 25.-8.1961, datter af Birthe og Anders
Andersen. Parret har børnene:
Jacob, født d. 1 1.-3.-1989 og
Martin, født d. 24.-5.-1990.
C.M. har været på Lundbæk Land
brugsskole 2 gange. Han overtog

-392-

gården d. 25.-5.-1990 fra Thorkild Christensen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 47 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1954 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
og foderhus fra 1974, kalvestald og lade fra 1939, maskinhus fra 1987, udendørs køre
silo og 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 110 ungdyr
og 35 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 malkestald, 1 automatisk kraft
fodringsanlæg, lagersilo og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper,
og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SØMOSEVEJ 45, "TEGLGAARD",
LL. RØRBÆK, 9510 ARDEN, tlf.
98-569033.
MORTEN IVERSEN, gårdejer,
født d. 22.-3.-1914, søn af Marie
og Sti Iversen, gift d. 11.-6.-1939
med Karen Elisabeth Melgaard,
husmor, født d. 1.-5.-1916, dat
ter af Agnes og August Melgaard.
Parret har børnene: Tage, født d.
2.-2.-1937, Tove, født d. 13.-8.1939, Birthe, født d. 5.-9.-1943
og Lene, født d. 20.-5.-1957.
M.I. overtog gården d. 15.-8.-1951 fra Martin Christensen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 16,8 ha., der er frasolgt 1 ha., og der er 1 ha. mose.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af koog svinestald ombygget i 1945, lade fra 1920 og maskinhus fra 1952. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn og raps. Der er 1 traktor, lagersilo til korn og varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
SØNDERMARKSVEJ 24, "MARGRETESMINDE", STENILD, 9510
HOBRO, tlf. 98-548534.
GUNNER SCHOUBOE, gårdejer,
født d. 30.-8.-1918, søn af Niel
sine og Jakob Schouboe, gift
med Elna Carnsen, husmor, født
d. 13.-8.-1928, datter af Krestine og Søren Carnsen. Parret har
sønnen Jakob, født d. 1.-7.-1970.
G.S. er uddannet murer og har
været murermester i 34 år. Han
overtog gården d. 1.-7.-1981 fra Sigvald Olesen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 35 ha., heraf 9 ha. eng og 1 ha. beplantning. Jorden er
udlejet.
Stuehuset er opført omkr. 1888 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af ko
stald fra 1930 ombygget til svinestald i 1982/83, svinestald fra 1972, stald fra 1950
bruges nu som maskinhus, lade fra 1888 og maskinhus fra 1930. Gården drives med en
svineproduktion på 25 årssøer, der produceres ca. 450 slagtesvin årligt. Der er 2 trak
torer, lagersilo til korn og kold lufts tørreri.
SØNDERMARKSVEJ 26, "ROSDALSGAARD", STENILD, 9500 HOBRO, tlf. 98-548436.
POUL ERIK BUNDGAARD, gårdejer, født d. 10.-4.-1948, søn af Eli og Alfred Bundgaard, gift d. 20.-7.-1974 med Karin Lisbeth Nørgaard, kontorassistent, født d. 16.7.-1953, datter af Ingeborg og Ove Nørgaard. Parret har sønnen Stig, født d. 11.2.-1977.
P.E.B. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-2.-1976 fra sin
far Alfred Bundgaard, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev bygget af
bedstefaderen i 1904.
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88,6 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der
er 25 ha. skov og 3 ha. eng.
"Rosdalsgaard"s stuehus er opført
i 1904 og restaureret i 1978.
Avlsbygningerne består af kostald
fra 1904 ombygget flere gange,
tilbygget i 1972, kalvestald fra
1955, lade fra 1904, maskinhus
fra 1976, foderhuse fra 1988 og
1989, indendørs køresilo og 2
gylletanke. Gården drives med en
kvægproduktion på 70 åskøer,
100 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 3 traktorer, 1 roesåmaskine, lagersilo til korn og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fodermester.
SØNDERMARKSVEJ 35, "MØLGAARD", STENILD, 9500 HO
BRO, tlf. 98-548230.
KRISTIAN NIELSEN, gårdejer,
født d. 27.-7.-1933, søn af Elna
og Aninus Nielsen, gift d. 30.-6.1967 med Bente Willadsen, med
hjælpende hustru, født d. 23.-12.1930, datter af Rigmor og Axel
Willadsen. Parret har børnene:
Inger Marie, født d. 19.-4.-1968
og Else Katrine, født d. 26.-9.1970.
B.W. har været på Næsgård Agerbrugsskole og K.N. har været på Malling Landbrugs
skole. Han overtog gården d. 1.-7.-1967 fra sin ar Aninus Nielsen, nuværende ejer er
5. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1845.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 30,5 ha., heraf 5 ha. eng og bakker.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af kostald fra 1953 ombygget til
goldsostald i 1978, svinestalde fra 1971 og 1975, farestald fra 1981, lade fra 1971 og
maskinhus fra 1984. Gården drives med en svineproduktion på 75 årssøer, der produ
ceres ca. 1.500 slagtesvin årligt, desuden er der 2 heste af racen Knabstrup. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, lagersilo til korn, varm
lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstatin
bruges til en del af markarbejdet.

SØNDERMARKSVEJ 37, "MØLLEGAARD", STENILD, 9500 HO
BRO, tlf. 98-548223.
JENS KRISTIAN THOSTRUP,
gårdejer, født d. 1.-9.-1948, søn
af Karen Krestine og Jens Peter
Thostrup Pedersen, bor sammen
med Bodil Jytte Madsen, husassi
stent, født d. 1.-2.-1951, datter
af Hilda og Svend Madsen. Par
ret har datteren Helle, født d.
21.-2.-1987, B.J.P. har børnene:
Poul, født d. 28.-10.-1970, Kurt,

født d. 28.-11.-1973 og Arne, født d. 18.-6.-1977.
J.K.T. er lagerforvalter i et foderstoffirma, han har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 23.-9.-1973 fra sin far Jens Peter Thostrup
Pedersen, nuværende ejer er 5. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1780.

-394-

Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 23,8 ha., heraf 4 ha. skov, eng og bakker. Oorden er
udlejet.
Stuehuset er opført 1903 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1930 begge ombygget efter brand i 1955, spaltestald fra 1978, lade
genopført efter brand i 1955 og maskinhus fra 1977. Der 1 traktor og halmfyr.
THULSTRUPVEJ 4, GRYNDE
RUP, 9500 HOBRO, tlf. 98651189.
HENRY RANDRUP, husmand,
født d. 27.-10.-1916, søn af Niel
sine og Anton Randrup, gift d.
12.-6.-1953 med Grethe Christen
sen, husmor, født d. 12.-6.-1930,
datter af Bertine og Jens Chri
stian Christensen. Parret har
børnene: Hans Jørn, født d. 14.10.-1956, Birthe, født d. 8.-1.1958 og Helle, født 27.-10.-1961.
H.R. har været medlem af Menighedsrådet i Grynderup Sogn og været i bestyrelsen
for Rørbæk Mejeri. Han overtog gården i april 1953 fra Anker Rasmussen, gården blev
bygget som statshusmandsbrug i 1934, da den blev udstykket fra "Tulstrupgaard".
Ejendomsskyld 660.000. Areal 11 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1934, restaureret og ombygget i 1975. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1934 om- og tilbygget i 1966, lade fra 1934 og maskinhus fra
1966. Der er 1 traktor og lagersilo til korn.

THULSTRUPVEJ 5, "TULSTRUP
GAARD", GRYNDERUP, 9500
HOBRO, tlf. 98-651198.
JENS VESTERGAARD, gårdejer,
født d. 11.-3.-1951, søn af Signe
Marie og Johannes Vestergaard,
gift d. 9.-8.-1986 med Else Ve
stergaard, biomediciner, født d.
16.-7.-1956, datter af Gerda og
Tage Vestergaard. Parret har
børnene: Søren, født d. 20.-8.1982, Hans Peter, født d. 5.-5.1985, Rasmus, født d. 10.-10.-1987 og Jens Kristian, født d. 7.-5.-1990.
J.V. er agronom fra Landbohøjskolen. Han overtog gården i juli 1976 fra sin far Jo
hannes Vestergaard.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 52 ha.
Stuehuset er opført i 1876 og restaureret fra 1980-89. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1965, 1980 og 1985, lade fra 1980, maskinhus fra 1968 og 2 gylletanke.
Gården drives med en svineproduktion på 250 årssøer, der sælges ca. 6.000 smågrise
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, gastæt kornsilo og halmfyr. På gården er ansat 2 faste medhjælpere, og man
har samdrift med Kjemtrupvej 20.

THULSTRUPVEJ 7, "TULSTRUPLUND", GRYNDERUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-651187.
KARL EMIL THYBO, gårdejer, født d. 7.-10.-1929, søn af Mine og Karl Thybo, gift d.
13.-12.-1958 med Bodil Marie Moos, medhjælpende hustru, født d. 31.-1.-1934, datter
af Dagny og Olav Moos. Parret har børnene: Eva, født d. 27.-10.-1962 og Jens Karl,
født d. 14.-17.-1965.
K.E.T. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i oktober 1958 fra
Jens Baade Andersen. Gården er opført som statshusmandsbrug i 1934, da den blev
udstykket fra "Tulstrupgaard", den var dengang på 10 ha.
Areal 20 ha.
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i 1934 og restaureret i 1975.
Avlsbygningerne består af kostald
og lade fra 1934, svinestald fra
1947 og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 24 års
køer og 30 ungdyr af racen
RDM. Der er 2 traktorer, og
maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

TISBJERGVEJ 2, VEJRHØJ,
9510 ARDEN, tlf. 98-651083.
PETER PEDERSEN, gårdejer,
født d. 13.-12.-1960, søn af El
len og Knud Pedersen, gift d.
29.-6.-1986 med Annette Sommer,
lagerekspedient, født d. 26.-3.-1962,
datter af Lisbeth og Ib Sommer.
Parret har børnene: Tommy,
født d. 1.- 6.-1981 og Chrestina,
født d. 15.-5.-1987.
P.P. arbejder på faderens sav
værk. Han overtog gården i sommeren 1986 fra Kresten Andersen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 19,5 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stald og lade fra 1930, sidstnævte er tilbygget i 1958. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
lagersilo til korn, kold lufts tørreri og træfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

TISBJERGVEJ 8, "THISBJERGGAARD", BONDERUP, 9610
NØRAGER, tlf. 98-651136.
TAGE ANDERSEN, gårdejer,
født 12.-4.-1962, søn af Krista
og Per Andersen, gift d. 23.-7.-1988
med Helle Kragh Olsen, medhjæl
pende hustru, født d. 6.-2.-1965,
datter af Erna og Poul Kragh
Olsen. Parret har sønnen Kasper,
født d. 9.-8.-1989.
T.A. er Chauffør. Han overtog
gården i august 1981 fra sin mor Krista Andersen.
Areal 22 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af koog svinestald fra 1927 ændret til svin i 1985, svinestald fra 1990, lade fra 1927,
maskinhus fra 1960 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer,
der produceres ca. 800 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TOPHØJVEJ 7, "LILLE HANNERUPGAARD", HANNERUP, 9500 HOBRO.
IB LYNGE CHRISTENSEN, gårdejer omtales under Tophøjvej 11.
I.L.C. overtog gården i efteråret 1973 fra sin far Jens Christensen, som stadig bor på
ejendommen.
Areal 30 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
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er af ældre dato men løbende re
staureret. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1952, ældre svinestald, lade fra 1930 og maskinhus
fra 1976. Gården drives med en
malkekobesætning af racen SDM,
desuden er der en fårebesætning
af racen Leicester. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker, lagersilo
og varm lufts tørreri. Man har
samdrift med Tophøjvej 11.

TOPHØJVEJ 11, HANNERUP,
9500 HOBRO, tlf. 98-548524.
IB LYNGE CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 15.-2.-1943, søn af
Petra og Jens Christensen, gift
d. 7.-7.-1990 med Alis Nielsen,
medhjælpende hustru, født d. 3.4.-1958, datter af Ellen og Pe
trus Nielsen. Parret har børnene:
Jesper, født d. 24.-5.-1975, Lulu,
født d. 17.-10.-1977, Jens, født
d. 7.-6.-1987 og Irene, født d.
30.-3.-1990.
I.L.C. arbejder i Den Danske Bank i Aalborg. Han overtog gården d. 1.-8.-1970 fra
Emilie Jensen.
Areal 11 ha.
Stuehuset er af ældre dato men restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af ældre
ko- og svinestald samt lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion beståen
de af korn, ærter, raps, frøgræs og læggekartofler. Man har samdrift med Tophøjvej 7.
TRADSVEJEN 25, SKAARUP MARK, 9510 ARDEN, tlf. 98-569083.
PETER ANDERSEN, landmand, født d. 22.-7.-1939, søn af Petra og Aage Andersen.
P.A. har været på Kalø Landbrugsskole. Han overtog gården i juni 1964 fra Peter
Jensen.
Areal 15,5 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha., der er 1 ha. mose og eng samt 1 række fredet
bøge. Jorden er udlejet.
Stuehuset er af ældre dato men løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ældre
ko- og svinestald tilbygget i 1969 samt ældre lade. Der er 1 traktor og lagersilo til
korn.
TRADSVEJEN 28, "KILDDALSGAARD", RAVNKILDE, 9510 ARDEN, tlf. 98-569026.
MARIUS KOLD-HANSEN, gårdejer, født d. 8.-9.-1915, søn af Marie og Hans Christian
Hansen, gift d. 24.-5.-1953 med Tenna Bjørn, dagplejeleder, født d. 29.-11.-1930,
datter af Martha og Georg Bjørn. Parret har børnene: Mette, født d. 25.-11.-1960 og
Morten, født d. 4.-7.-1963.
M.K.H. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården i sommeren 1953 fra
sin far Hans Christian Hansen.
Areal 17,5 ha., heraf 4 ha. eng. Der er forpagtet 6 ha., og jorden er udlejet til
sønnen.
Stuehuset er opført i 1950 og restaureret flere gange senest i 1977. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1850 ombygget flere gange og senest ændret til svinestald i
1970, garage fra 1959 og lade ombygget i 1930. Gråden drives udelukkende med plante
produktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor, plansilo samt varm og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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TRADSVEJEN 34, "JULDALSGAARD", RAVNKILDE, 9510 ARDEN, tlf. 98-569143.
SØREN MUNK, gårdejer, født d. 24.-10.-1946, søn af Gudrun og Ejner Munk, gift d.
1.-8.-1970 med Anette Efraimsson, medhjælpende hustru, født d. 6.-7.-1950, datter af
Grethe og Arne Efraimsson, Sverige. Parret har børnene: Hanne, født d. 31.-3.-1971,
Kristian, født d. 22.-9.-1973, Flemming, født 5.-5.-1975 og Thomas, født 16.-8.-1979.
S.M. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Randers-Viborg
Mejeriselskab. Han overtog gården d. 1.-10.-1976 fra Else og Kaj Hansen.
Ejendomsskyld 2.090.000. Areal 44 ha. Der er lejet 25 ha.
Stuehuset er af ældre dato men løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
ombygget i 1977, ungdyrstald fra 1978, svinestald fra 1973 ombygget til foderhus i
1985, lade ombygget i 1980, maskinhus fra 1975, udendørs køresilo og gylletank. Går
den drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 90 ungdyr og 30 slagtekalve af ra
cen SDM, der er 5 ammekøer, 3 ungdyr og 2 slagtekalve af racen Limousine samt 3
heste af racen Dansk Varmblod. Der er 2 traktorer, lagersilo til korn og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TRADSVEJEN 36, RAVNKILDE, 9510 ARDEN.
OLE ALBÆK ANDERSEN, gårdejer omtales under Mejlbyvej 151.
O.A.A. overtog gården i oktober 1981 fra Jens Poulsen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 18 ha., heraf 0,5 ha. bakker.
Stuehuset er af ældre dato men løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ældre
stald og lade samt maskinhus. Man har samdrift med Mejlbyvej 151.

TROLDVEJ 3, "TORUPGAARD",
9610 NØRAGER, tlf. 98-551383.
VERNER NIELSEN, gårdejer,
født d. 11.-6.-1941, søn af Agna
og Ragnvald Nielsen, gift d. 27.7.-1968 med Eva Markussen, med
hjælpende hustru, født d. 7.-2.1945, datter af Ingeborg og Sigvald Markussen. Parret har børne
ne: Lis, født d. 16.-4.-1970 og
Erik, født d. 7.-2.-1976.
V.N. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården
d. 1.-5.-1980 fra Erik Monrad. Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 19
ha., der er 8 ha. mose og plantage samt 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1962. Avlsbygningerne består af kostald fra 1908 ombygget flere
gange, lade fra 1952 og maskinhus fra 1984. Gården drives med en kvægproduktion på
25 årskøer, 30 ungdyr og 13 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 8 ungdyr af
racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der er 2
traktorer, lagersilo til korn, kold lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

VESTBYEN 4, "VESTERGAARD" VESTBY, 9510 ARDEN, tlf. 98-654067.
AKSEL HOLST ANDERSEN, gårdejer, født d. 3.-4.-1948, søn af Tekla og Niels Ander
sen, gift d. 29.-5.-1971 med Irene Hansen, sygehjælper, født d. 29.-12.-1946, datter af
Esther og Jens Hansen. Parret har børnene: Jacob, født d. 3.-3.-1972, Jane, født d.
16.-11.-1974 samt tvillingerne Bente og Maria, født d. 22.-8.-1981.
A.H.A. er lager medhjælper. Han overtog gården i august 1986 fra Verner Nørhave.
Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 1,5 ha. eng. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1890, restaureret og ombygget i 1976. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald samt lade fra 1959, svinestald fra 1974 og gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 30 årssøer, der sælges 450 smågrise og 200 slagtesvin år
ligt. Desuden er der 15 ungdyr af racen SDM, der er 4 ammekøer, 2 ungdyr og 5 slag
tekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der
er 1 traktor, og man har ansat 1 deltidsmedhjælper. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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ARDEN, tlf 98-654180.
THEODOR PEDERSEN, gårdejer,
født d. 27.-5.-1925, søn af Ger
trud og Karl Pedersen, gift d.
27.-5.-1946 med Doris Jensen,
medhjælpende hustru, født d.
10.-3.-1925, datter af Anna og
Jens Christian Jensen. Parret har
børnene: Ole, født d. 28.-2.-1947,
Anita, født d. 6.-4.-1950 og Bir
git, født d. 9.-10.-1951.
T.P. har været i bestyrelsen for
Brorstrup-Haverslev Husmandsforening. Han overtog gården d. 15.-1.-1951 fra Sofus
Nielsen. Ejendomsskyld 450.000. Areal 8,8 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1909, restaureret og tilbygget i 1966. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1909 ombygget flere gange senest til svin i 1987, hønsehus og
garage fra 1971, lade fra 1909 og maskinhus fra 1983. Besætningen er på 3 årssøer,
der produceres ca. 60 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

VESTBYGADE 39, "VESTBYSØNDERGAARD", VESTBY-HAVERSLEV, 9510 ARDEN, tlf. 98654079.
KARL ERIK SVENSTRUP, gård
ejer, født d. 7.-1.-1944, søn af
Anna og Anker Svenstrup, gift d.
30.-5.-1970 med Hanne Haunstrup
Nielsen, hjemmesygeplejerske,
født d. 3.-5.-1947, datter af Kir
stine og Hans Christian Nielsen.
Parret har børnene: Dorte, født
d. 11.-8.-1975 og Anne, født d. 2.-7.-1979.
K.E.S. har været i bestyrelsen for Nørager Mejeri, i repræsentantskabet for Nordjydsk
Mejeriselskab, medlem af Kommunalbestyrelsen for Nørager Kommune, og han er i
skolebestyrelsen i Haverslev samt i Haverslev Menighedsråd, han har været på Hamme
rum Landbrugsskole. K.E.S. overtog gården d. 1.-7.-1972 fra sin far Anker Svenstrup,
nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1870.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 61,5 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 15 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1932, restaureret og tilbygget flere gange senest i 1973. Avls
bygningerne består af ko- og svinestald fra 1963 ombygget i 1990, ungdyrstald fra
1975, kørelade over staldbygningen, maskinhus fra 1979, foderhus fra 1977, indendørs
køresilo og 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer, 80 ung
dyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 10 årssøer, og der produceres ialt
1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker, 1 roetankmaskine, 1 bobcart, gastæt silo og der anvendes staldvarme
til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 2 faste medhjælpere.
VESTBYGADE 40, VESTBY,. 9510 ARDEN.
ERNST KNUDSEN, gårdejer omtales under Vestbygade 45.
E.K. overtog gården d. 1.-12.-1988 fra Arne Nielsen.
Ejendomsskyld 1.140.000. Åreal 30,8 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kostald fra 1966, ældre lade og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer af racen SDM. Man har
samdrift med Vestbygade 45.
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VESTBYGADE 45, SMORUP,
9510 ARDEN, tlf. 98-654262.
ERNST KNUDSEN, gårdejer, født
d. 9.-12.-1945, søn af Anna Mar
grethe og Peter Marinus Knud
sen, gift d. 26.-12.-1987 med
Jane Kristiansen, direktør, født
d. 13.-5.-1954, datter af Anna og
Peter Kristiansen. Parret har dat
teren Lene, født d. 21.-7.-1978.
J.K. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. E.K. driver Smorup Maskinstation. Han overtog

gärden i foråret 1968 fra Knud Christensen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 26,2 ha. Der er lejet 17 ha.
Stuehuset er opført fra 1971-74 efter en brand. Avlsbygningerne består af kostald fra
1964, lade opført efter brand i 1970 og maskinhus fra 1987. Gården drives med en
kvægproduktion på 36 ungdyr og 13 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der er 4 traktorer, 3 mejetærskere, 2 finsnittere, 1 roetankmaskine, 1 rundballepresser, 1 gummiged, 1 slamsuger, 1 dynadriveharve, lager- og plansilo til korn samt varm lufts tørreri. Man har ansat 4 deltids
medhjælpere på maskinstationen, og der er samdrift med Vestbygade 40.
VESTERGAARDSVEJ 1, "VESTERGAARD", KJEMTRUP, 9610
NØRAGER, tlf. 98-651026.
JOHANNES DALUM KRISTEN
SEN, gådejer, født d. 26.-11.1921, søn af Martine og Niels
Kristensen.
J.D.K. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-12.-1955 fra sin far
Niels Kristensen.
Ejendomsskyld 1.770.000. Areal
59 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 4 ha. eng.
Alle bygninger fra 1908 er opført efter en brand. Stuehuset er fra 1908 og restaureret
i 1980. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra 1908 til- og ombygget i 1924,
kostald fra 1963, lade fra 1933, maskinhus fra 1975, udendørs køresilo og gylletank.
Gården drives med en slagtes vineproduktion på 600 stk. årligt, desuden er der 14 ammekøer, 14 ungdyr og 12 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, lager- og plansilo til korn
samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og man har en
skoledreng på deltid.

VESTERGAARDSVEJ 2, "KJEM
TRUP NYGAARD", KJEMSTRUP,
9610 NØRAGER, tlf. 98-651073.
JENS PETER JENSEN, gårdejer,
født d. 30.-10.-1949, søn af Ing
rid og Harald Jensen, gift d. 13.12.-1975 med Bente Christiansen,
sygeplejerske, født d. 31.-12.1947, datter af Maria og Jens
Christiansen. Parret har børnene:
Anders, født d. 15.-4.-1977 og
Lars, født d. 22.-1.-1979.
J.P.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Rørbæk Mejeri, Kontrolforeningen og

-400-

Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter. Han overtog gården d. 9.-5.-1980 fra
Jens Bech.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 77 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1875 men der er bygget nyt i 1990. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1980, kalvestald fra 1990, svinestald fra 1970 ændret til kostald i 1983,
maskinhus fra 1986, foderhuse fra 1977 og 1980, inden- og udendørs køresiloer og 2
gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 100 årskøer, 125 ungdyr og 50
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, og hvede.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm og kold lufts tør
reri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 2
faste medhjælpere, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VESTERGAARDSVEJ 3, KJEMTRUP, 9610 NØRAGER, tlf. 98651168.
ANTON DALUM, gårdejer, født
d. 16.-1.-1943, søn af Esther og
Jens Dalum, gift d. 6.-11.-1965
med Martha Mouritsen, medhjæl
pende hustru, født d. 13.-4.-1943,
datter af Petra og Jens Mourit
sen. Parret har børnene: Jens,
født d. 16.-3.-1971, Egon, født d.
24.-8.-1972 og Jesper, født d.
5.-1.-1977.
A.D. overtog gården d. 16.-11.-1965 fra Buus Pedersen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 9,9 ha.
Stuehuset er opført i 1938, om- og tilbygget i 1974. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1963 ændret til svinestald i 1978, svinestalde fra 1971, 1976 og 1978 samt maskin
hus fra 1975. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der produceres
1.000 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer oggastæt silo. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

VESTERMARKSVEJ 22, 9610
NØRAGER.
ERIK ANDERSEN, gårdejer om
tales under Gl.Nøragervej 18.
E.A. overtog gården d. 1.-9.-1986
fra Ejvind Andersen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 11
ha., der er 0,5 ha. park ("Borggaardshave").
Stuehuset er restaureret og om
bygget i 1975. Avlsbygningerne
består af ko- og svinestald samt
lade alle fra 1925. E.A. ejer og driver også Gl.Nøragervej 16.
VESTERMARKSVEJ 28, "MOSE
LUND", ØMARK, 9610 NØRAGER,
tlf. 98-551602.
POUL BJARNE OLESEN, gård
ejer, født d. 31.-12.-1959, søn af
Asta og Orla Olesen, gift d. 15.8.-1987 med Laila Andersen, kon
torassistent, født d. 18.-5.-1961,
datter af Johanne og Hans Chri
stian ndersen.
P.B.O. er uddannet og arbejder
som elektriker. Han overtog
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gården d. 1.-5.-1987 fra sin far Orla Olesen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 22 ha., heraf 1,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1936 ombygget i 1975, svinestald fra fra 1938 ombygget til værksted og garage i
1988 samt lade fra 1936. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VESTERMARKSVEJ 29, "MOSEVANG", 9610 NØRAGER, tlf. 98-551526.
HENRIK BÆGAARD, gårdejer, født d. 4.-10.-1964, søn af Marianne og Amdi Bægaard.
H.B. er uddannet og arbejder som mekaniker i Nysum. Han overtog gården i august
1989 fra Villy Jensen.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 10,5 ha., heraf 3,5 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført i 1928, restaureret og tilbygget i 1973. Avlsbygningerne består af
svinestald fra 1965. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 200 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 1 traktor, plansilo og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VESTERMARKSVEJ 31, 9610 NØRAGER, tlf. 98-551236.
JAN JOHANNESEN, landbrugsmedhjælper, født d. 25.-1.-1965, søn af Esther og Svend
Åge Johannesen.
J.J. overtog gården d. 1.-7.-1990 fra sin far Svend Åge Johannesen, som igen købte
den af morfaderen.
Areal 3,4 ha. Jorden er udlejet til faderen.
Stuehuset er restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af 1 lade.
VIBORGVEJ 1, SMORUP, 9600 AARS, tlf. 98-653124.
FREDE SØRENSEN, husmand, født d. 15.-2.-1915, søn af Maren og Niels Christian Sø
rensen, gift d. 24.-1.-1937 med Maren Kristensen, født d. 29.-7.-1913, datter af Anne
og Kristian Kristensen. Parret har børnene: Elly, født d. 16.-6.-1937, Mary, født d.
23.-2.-1941, Lillian, født d. 23.-3.-1945 og Steen, født d. 25.-8.-1950.
M.K. døde i 1978.
F.S. overtog gården d. 1.-1.-1957 fra Morten Madsen.
Ejendomsskyld 377.000. Areal 6,3 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1938 efter en brand og er løbende restaureret. Avlsbygningerne
består af ko- og svinestald fra 1938 ændret til svin i 1970, sostald fra 1970 og maskin
hus fra 1965. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der
er 1 traktor, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VIBORGVEJ 3, SMORUP, 9600
AARS, tlf. 98-653089.
CLAUS TOFT KNUDSEN, gård
ejer, født d. 7.-12.-1960, søn af
Karen Lis og Preben Toft Knud
sen.
C.T.K. har været på Vejlby Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-9.-1989 fra Vagner Holm
ager.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal
21 ha.
Gården brændte i 1977, og stue
huset blev derefter restaureret. Avlsbygningerne blev genopført med svinestald, so
stald, maskinhus, værksted og garage samt 2 gylletanke. Gården drives med en svine
produktion på 220 årssøer, der sælges 4.800 smågrise årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og lagersilo til korn. På gården er
ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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VIBORGVEJ 5, "SIGSGAARD",
LL. BINDERUP, 9600 AARS, tlf.
98- 656061.
KLAUS BO NØRGAARD, gårdejer,
født d. 3.-6.-1964, søn af Gerda
og Gunner Nørgaard.
K.B.N. arbejder ved et entrepre
nørfirma, og han har været på
Lundbæk og Kalø landbrugsskoler.
Han overtog gården d. 1.-7.-1990
fra sin mor Gerda Nørgaard. For
ældrene overtog gården i 1950.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 22

ha., heraf 1 ha. eng og 1 ha. mose.
Stuehuset er af ældre dato, restaureret og ombygget i 1976. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1910 om- og tilbygget i 1960, svinestald tilbygget i 1960, senere
ændret til garage, staklade fra 1958, lade fra 1910 tilbygget i 1960 og gylletank. Be
sætningen er på 4 årssøer, der produceres ca. 75 slagtesvin årligt, desuden er der 1
ammeko og 1 slagtekalv af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
raps og ærter. Der er 2 traktorer, lagersilo til korn og varm lufts tørreri. Maskin
station bruges til øst.
VIBORGVEJ 6, SMORUP, 9600
AARS, tlf. 98-656039.
EJNER PEDERSEN, landmand,
født d. 9.-3.-1918, søn af Agnes
og Jens Pedersen, gift d. 12.-9.1945 med Poula Poulsen, husmor,
født d. 17.-12.-1924, datter af
Krestine og Poul Poulsen. Parret
har børnene: Bjarne, født d. 1.3.-1950, Peter, født d. 11.-1.-1954
og Torben, født d. 6.-12.-1959.
E.P. er buschauffør, han har væ
ret på Aabybro Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 6.-8.-1953 fra Niels Christian Nielsen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 14,5 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og tilbygget i 1951 samt ombygget i 1978. Avlsbygningerne
består af ko- og svinestald fra 1927 ombygget i 1954, staklade fra 1958, lade fra 1927
og maskinhus fra 1956. Besætningen er på 3 ammekøer og 1 slagtekalv af racen Here
ford. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 1 traktor, la
gersilo til korn og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
VIBORGVEJ 16, LL.BINDERUP,
9600 AARS, tlf. 98-656144.
STEEN RANDERS, gårdejer, født
d. 21.-1.-1963, søn af Aase og
Egon Randers, gift d. 17.-6.-1990
med Annette Pedersen, fabriksar
bejder, født d. 17.-6.-1964, dat
ter af Elly og Evald Pedersen.
Parret har børnene: Anne, født
d. 29.-8.-1987 og Mark, født d.
17.-3.-1990.
S.R. er metalarbejder, han har
været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1987 fra Birthe Fenger.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 14,2 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af svinestald
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og raps. Der er 2 traktorer, anpart i mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri og
halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

VIBORGVEJ 18, "KÆRHOLM",
LL. BINDERUP, 9600 AARS, tlf.
98- 656-176.
LARS CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 21.-8.-1959, søn af Helga
og Osvald Christensen, gift d.
24.-9.-1982 med Mette Kristian
sen, medhjælpende hustru, født
d. 23.-9.-1961, dater af Marie og
Kristian Kristiansen. Parret har
børnene: Bente, født d. 24.-9.1983 og Gitte, født d. 11.-11.1986.
L.C. har været på Hammerum og Lundbæk landbrugsskoler. Han overtog gården i au
gust 1982 fra sin far Osvald Christensen, nuværende ejer er 3. generation på gården,
som blev bygget af bedstefaderen i 1900.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 33,6 ha., heraf 13 ha. eng. Der er lejet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1900, senere restaureret og tilbygget. Avlsbygningerne består af
kvægstald ombygget i 1988/89, ungdyrstald fra 1955, lade fra 1972, maskinhus fra
1987 og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 45
ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 ammekøer, 1 ungdyr og 2
slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og
korn. Der er 2 traktorer, lager- og plansilo til korn samt varm lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
VIBORGVEJ 36, LL. BINDERUP, 960 AARS, tlf. 98-656185.
SØREN KNÆRKEGAARD, smed, født d. 11.-10.-1933, søn af Marie og Kristian Knærkegaard, gift d. 30.-12.-1955 med Lis Mona Hansen, gårdejer, født d. 23.-11.-1935,
datter af Gerda og Georg Hansen. Parret har børnene: Pia, født d. 12.-5.-1956, Randi,
født d. 15.-8.-1957, Jan, født d. 27.-1.-1959 og Lillian, født d. 22.-12.-1966.
S.K. er uddannet smed. Han overtog gården d. 15.-11.-1989 fra Gunner Kristensen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 7,6 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1935. Avlsbygningerne er alle fra omkring 1900. Besætningen er
på 15 ungdyr og 1 tyr af racerne RDM og DRK. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
lagersilo til korn og varm lufts tørreri. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
VIBORGVEJ 37, "MØLVADGAARD", LL. BINDERUP, 9600 AARS, tlf. 98-656095.
SVEND HORN RASMUSSEN, gårdejer, født d. 26.-12.-1935, søn af Kirstine og Niels
Christian Rasmussen, gift d. 11.-7.-1961 med Ruth Pedersen, socialrådgiver, født d.
9.-6.-1943, datter af Stine og Christian Pedersen. Parret har børnene: Lisbeth, født d.
1.-12.-1961, Anne-Maria, født d. 7.-7.-1966 og Thorbjørn, født d. 5.-2.-1970.
S.H.R. har været på Vejlby Landbrugsskole og er uddannet cand.jur. Han overtog går
den d. 5.-5.-1982 fra Niels Kjelddal Sørensen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 44 ha., heraf 7 ha. mose og 7 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1935 og løbende restaureret. En del af avlsbygningerne brændte i
1945 og blev genopført med ko- og svinestald, hestestald og værksted samt lade, des
uden er der en lukket minkhal fra 1986. Gården drives med en ammekobesætning på
15 ammekøer, 8 ungdyr og 40 slagtekalve af racen Jersey, der er en fårebesætning på
50 moderfår af racerne Oxforddown og Gotlandsk Pels, desuden er der 300 minktæver.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og grønærter. Der er 1 traktor, og
maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Man har samdrift med Viborgvej 39.
VIBORGVEJ 38, "KIMBRERGAARDEN", LL. BINDERUP, 9600 AARS, tlf. 98-656036.
ANDERS og MARIANNE HANSEN. A.H. er gårdejer, født d. 7.-2.-1918, søn af Ane
Kirstine og Kristian Ingvard Hansen, gift d. 19.-10.-1952 med Ella Margrethe Clausen,
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ekspeditrice, født d. 18.-4.-1922,
datter af Alma og Frede Clau
sen. Parret har børnene: Gunner,
født d. 24.-9.-1953 og Marianne,
født d. 16.-4.-1957.
Anders Hansen har været på
Hammerum Landbrugskole. Han
overtog gården i november 1955
fra sin far Kristian I. Hansen,
nuværende ejer er 4. generation.
I 1986 købte datteren Marianne
halvpart i gården, og hun er her
med 5. generation på gården, hun
er uddannet håndarbejdslærer og har været på Hammerum Landbrugsskole. "Borremosefæstning" ligger på ejendommen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 58 ha., heraf 18 ha. mose og eng. Der er udlejet 28
ha. Stuehuset er opført i 1940, restaureret i 1958 og derefter løbende vedligeholdt.
Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra 1924, kostald fra 1961, hestestald og
garage fra 1888, lade fra 1913, maskinhus fra 1968, staklade fra 1938 og foderhus fra
1982. Besætningen er på 8 ungdyr af racen SDM, der produceres ca. 80 slagtesvin år
ligt, desuden er der 6 moderfår af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er
rug, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo til korn, varm lufts
tørreri og træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VIBORGVEJ 39, LL. BINDERUP, 9600 AARS.
SVEND HORN RASMUSSEN, gårdejer omtales under Vibrogvej 37.
S.H.R. overtog gården i oktober 1986 fra Ejvind Jensen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 19 ha., heraf 5 ha. mose og 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1877 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt lade alle fra 1966. Man har samdrift med Viborgvej 37.
VIBORG VEJ 51, "BINDERUPGÅRD", ST. BINDERUP, 9600 AARS.
BIRGIT og ORLA KASTRUP KRISTENSEN. B.K.K. er tidligere sygeplejerske, født d.
18.-8.-1955, datter af Rigmor og Henry Pedersen, gift d. 22.-10.-1977 med Orla Ka
strup Kristensen, landskonsulent for RDM, født d. 17.-3.-1952, søn af Ingrid og Jo
hannes Kristensen. Parret har børnene: Troels, født d. 1.-8.-1978, Dan, født d. 10.4.-1980 og Kim, født d. 16.-4.-1987.
B.K.K. overtog gården d. 1.-8.-1990 fra sin far Henry Pedersen, nuværende ejer er 4.
generation på gården, som kom i slægtens eje i 1912.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 87 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er ca. 2 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1920 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestalde samt maskinhus alle fra 1913, kviestald fra 1938, lade fra 1985 og 2 gylle
tanke. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagte
kalve af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hve
de og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 4 tårnsiloer og kold lufts tørreri. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.

VIBORGVEJ 55, "GAMMELKROGAARD", ST. BINDERUP, 9600 AARS, tlf. 98-656024.
NIELS JUEL JENSEN, gårdejer, født d. 23.-12.-1924, søn af Kartrine og Hans Chri
stian Jensen, gift d. 10.-9.-1950 med Elna Margrethe Madsen, husmor, født d. 27.12.-1926, datter af Anne og Niels Christian Madsen. Parret har børnene: Herluf Chri
stian, født d. 11.-4.-1952, Torben Henning, født d. 7.-12.-1953, Flemming, født d.
16.-7.-1956 og Ragnhild, født d. 3.-10.-1959.
N.J.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han har været medlem af Kommu
nalbestyrelsen samt været borgmester. Han overtog gården d. 1.-4.-1950 fra sin mor
Kartrine Jensen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i slægtens eje i
1838. Gården var gammel krogård indtil 1870.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 41 ha., heraf 6 ha. eng og 2 ha. plantage. Engen er
udlejet.
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består af kostald fra 1916 ombygget til svinestald i 1972, svinestald fra 1961, garage
fra 1867, lade fra 1885 og maskinhus fra 1976. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, lager- og plansilo
til korn, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
VIBORGVEJ 56, ST.BINDERUP,
9600 AARS, tlf. 98-656127.
PREBEN KROGSTRUP, maskin
former, født d. 24.-2.-1955, søn
af Gerda og Jens Krogstrup, gift
d. 1.-6.-1984 med Jette Christian
sen, laborant, født d. 26.-11.1956, datter af Aase og Tage
Christiansen. Parret har børnene:
Mikkel, født d. 5.-10.-1985 og
Mads, født d. 26.-6.-1989.
Begge ægtefæller arbejder på
Aars Jensstøberi. P.K. overtog
gården d. 1.-9.-1982 fra Dan Holt Pedersen.
Ejendomsskyld 230.000. Areal 0,2 ha. Der er lejet 0,5 ha.
Stuehuset er opført i 1932, til- og ombygget i 1974. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1932 ombygget til værksted i 1989, 7 minkhaller fra 1964-88, garage fra 1984 og
hønsehus fra 1990. Gården drives som minkfarm med en bestand på 230 tæver, des
uden er der 1 ungkreatur af racen Limousine og 4 moderfår af racen Texel.
VIBORGVEJ 58, "SLOTTET", ST.
BINDERUP, 9600 AARS, tlf. 98656140.
MARIUS CHRISTIANSEN, gårdejer,
født d. 19.-6.-1904, søn af Johan
ne Marie og Christian Christian
sen, gift d. 30.-4.-1933 med Her
dis Qvist, født d. 12.-4.-1913,
datter af Helga og Anders Qvist.
Parret har børnene: Birgith, født
d. 3.-2.-1935, Helga, født d. 5.1.-1940 og Anders, født d. 10.10.-1947.
H.Q. døde d. 25.-3.-1987.
M.C. overtog gården d. 5.-4.-1933 fra Peter Madsen. Areal 12 ha., heraf 2 ha. eng.
Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt lade alle fra 1932.

VIBORGVEJ 59, "LYNDERUPGAARD", ST.BINDERUP, 9600
AARS, tlf. 98-656010.
OLUF SVENDSEN ERIKSEN,
gårdejer, født d. 16.-4.-1948, søn
af Marie og Edvard Eriksen, gift
d. 16.-7.-1977 med Bodil Sand,
husmor, født d. 18.-3.-1954, dat
ter af Jenny og Richard Sand.
Parret har børnene: Helle, født
d. 1.-3.-1978, Charlotte, født d.
2.-6.-1981 og Lone, født d.
4.-8.-1984.

-406O.S.E. har været på Vejlby Landbrugsskole, han overtog gården d. 1.-7.-1974 fra sin
far Edvard Eriksen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev købt af
bedstefaderen i 1905.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 83,5 ha. Der er lejet 62 ha.
Stuehuset er opført i 1962. Avlsbygningerne består af kostald fra 1935 ombygget i
1975 og tilbygget i 1979, svinestald fra 1970, lade fra 1958 opført efter brand, ma
skinhus fra 1983, foderhus fra 1979 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Desuden har man opdræt af Newfoundlænder hunde.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, fremavlshvede og fremavlsbyg. Der
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, 1 rendegraver, plansilo, varm lufts
tørreri og halmfyr. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper.
VIBORGVEJ 62, ST.BINDERUP, 9600 AARS, tlf. 98-656051.
HANS ØLGAARD, gårdejer, født d. 7.-3.-1936, søn af Erna og Marius Ølgaard, gift d.
26.-6.-1965 med Karen Pedersen, husmor, født d. 25.-2.-1944, datter af Stine og Emil
Pedersen. Parret har børnene: Danny, født d. 28.-5.-1972, Tina, født d. 4.-1.-1975 og
Dennis, født d. 20.-11.-1981.
H.Ø. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1965 fra
sin far Marius Ølgaard.
Ejendomsskyld 1.125.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er lejet 6 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostalde
fra 1965, 1969 og 1975, kalvehus og garage samt lade fra 1926 og maskinhus fra 1975.
Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer, 90 ungdyr og 50 slagtekalve af
racen SDM. Der er 3 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
VIBORGVEJ 65, "PEDERSMINDE",
ST.BINDERUP, 9600 AARS, tlf.
98-656029.
SVEND AARUP, gårdejer, født d.
14.-9.-1959, søn af Esther og
Frode Aarup.
S.AA. har været på Lundbæk og
Hammerum landbrugsskoler. Han
overtog gården d. 1.-8.-1986 fra
sin mor Esther Aarup, nuværende
ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
51,8 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1916 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1959, løsdriftstald fra 1976, svinestald ombygget i 1965, lade fra 1943 og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der er 3 traktorer, 1 vandings
maskine, 1 malkestald, lagersilo til korn og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

VIBORGVEJ 67, "BLÆSHALEGAARD", ST.BINDERUP, 9600
AARS, tlf. 98-656293.
"I/S GADE & RASMUSSEN",
HELLE GADE, gårdejer, født d.
3.-7.-1961, datter af Grethe og
Svend Erik Gade, gift d. 4.-11.1983 med Kurt Rasmussen, gård
ejer, født d. 2.-10.-1958, søn af
Edith og Svend Rasmussen. Par
ret har datteren, Stine, født d.
1.-9.-1986.
K.R. har været på Try Land-
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kvæginseminør. Hun overtog gården i november 1984 fra Knud Damgaard. Gården dri
ves som I/S.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 31,3 ha., heraf 6 ha. eng. Der er lejet 21 ha.
Stuehuset er opført i 1900, moderniseret og tilbygget i 1976. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1965 tilbygget i 1975, svinestald fra 1978 ombygget i 1985, lade fra
1900, maskinhus fra 1972, udendørs køresilo og gylletanke. Gården drives som alsidigt
landbrug med en kvægproduktion på 35 årskøer og 35 ungdyr af racen SDM, svinepro
duktionen er på 60 årssøer, der produceres ca. 1.000 slagtesvin årligt, resten sælges
som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og ærter. Der er 2 traktorer,
1 vandingsmaskine, lagersilo til korn og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

VIBORGVEJ 68, "SOLGLIMT",
ST. BINDERUP, 9600 AARS, tlf.
98-656059.
FRITS AARUP JENSEN, gård
ejer, født d. 15.-12.-1940, søn af
Anna og Poul Jensen, gift d. 28.11.-1964 med Edith Mølgaard,
medhjælpende hustru, født d.
17.-10.-1941, datter af Stinne og
Jens Mølgaard. Parret har børne
ne: Malene, født d. 24.-12.-1966
og Minna, født d. 3.-3.-1970.
F.AA.J. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1975 fra sin far Poul Jensen, som bygge
de den som statshusmandsbrug i 1939, da den blev udstykket fra "Gammel Krogaard".
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 38 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1939 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1964, kviestald fra 1976, ko- og svinestald fra 1939, svinestald fra 1959 bruges til
kalvestald, lade fra 1939, maskinhuse fra 1976 og 1962, undendørs køresilo og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, lagersilo til korn og varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VINKELVEJ 7, "SØNDERGAARD", HAVERSLEV, 9510 ARDEN, tlf. 98-654477.
KRISTIAN SVENSTRUP, gårdejer omtales under Hvidkildevej 2.
K.S. overtog gården i 1982 fra Oluf Olesen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 21 ha., heraf 7 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1885 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1973, svine- samt hestestald og garage fra 1960, kostald fra 1925 ændret til ma
skinhus i 1976 og lade fra 1885.
K.S. ejer og driver også Hvidkildevej 2 og Overvadvej 4.
VØVELHOLMVEJ 24, "ENGGAARDEN", VØVELHOLM, 9620 AALESTRUP, tlf. 98649148.
JAN INGVAR HANSEN, gårdejer, født d. 5.-12.-1959, søn af Mette og Tage Hansen,
gift d. 5.-12.-1987 med Mette Mortensen, medhjælpende hustru, født d. 1.-6.-1966,
datter af Ritta og Bent Mortensen.
J.I.H. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1985 fra
Lars Pedersen, gården blev udstykket som statshusmandsbrug fra "Vøvelholm" i 1950.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 32 ha., heraf 2,5 ha eng. Der er lejet 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1950, restaureret og tilbygget i 1978. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1950 tilbygget i 1978, maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 65 årskøer, 90 ungdyr og 35 slagtekalve af blandet race. Der er
2 traktorer, 1 vandingsmaskine og lagersilo til korn. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

408-

VØVELHOLMVEJ 27, "VØVEL
HOLM", VØVELHOLM, 9620 AALE
STRUP, tlf. 98-649103.
PETER SCHNIDER VELLING,
gårdejer, født d. 8.-6.-1927, søn
af Petrea og Kristen Jensen
Velling, gift d. 10.-1.-1953 med
Grete Nielsen, medhjælpende hu
stru, født d. 15.-8.-1932, datter
af Karen og Magnus Nielsen.
Parret har børnene: Inge Birthe,
født d. 13.-7.-1955, Margit, født
d. 13.-6.-1958 og Mette, født d.
3.-4.-1964. P.S.V. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.12.-1952 fra Ernst Andersen. I 1950 er der fra gården udstykket 3 statshusmandsbrug
på ialt 28 ha., gården kan føres tilbage med et jordtillæggende på ialt ca. 200 ha.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 7,5 ha. eng og
mose med 2 km. åløb.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af ko
stald fra 1905 ombygget til svinestald i 1978, svinestald fra 1964, lade fra 1905 og
maskinhus fra 1975. Gården drives med en svineproduktion. Planteproduktionens salgs
afgrøder er hvede, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm
lufts tørreri. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
VØVELHOLMVEJ 31, VØVELHOLM, 9620 AALESTRUP, tlf. 98-649090.
HANS JØRGEN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 17.-4.-1943, søn af Marie og L. P.
Christensen, gift d. 7.-3.-1981 med Sonja Jensen, medhjælpende hustru, født d. 12.2.-1950, datter af Esther og Karl Jensen. Parret har børnene: Heidi, født d. 19.-2.1971, Maria, født d. 22.-12.-1981 og Michael, født d. 11.-2.-1986.
H.J.C. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1990 fra
Mary og Arne Nielsen. H.J.C. bor Ørnhøjvej 47 i Aalestrup.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 9,5 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1949/50, om- og tilbygget i 1973. Avlsbygningerne består af koog svinestald fra 1949/50 tilbygget i 1981, lade fra 1949/50 og maskinhus fra 1980.
H.J.C. ejer og driver også Ørnhøjvej 47.

ØMARKSVEJ 2, "KILDEHØJGAARD", ØMARK, 9610 NØR
AGER, tlf. 98-551703.
ERIK KLITGAARD, gårdejer om
tales under Stejlhøjvej 7.
E.K. overtog gården d. 1.-3.-1982
fra Grethe og Niels Peter Jen
sen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal
38,5 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha.,
der er 19 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. år
1900 og løbende restaureret.
Avlsbygningerne består af kostald og lade fra 1950, kvægstald fra 1980 og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer og 50 ungdyr af blandet race.
Der er 1 traktor. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og man har samdrift med
Stejlhøjvej 7.
ØMARKSVEJ 3, "MARIENHOLM", ØMARK, 9610 NØRAGER, tlf. 98-551426.
NIELS JUEL NIELSEN, gårdejer, født d. 29.-5.-1949, søn af Ellen Julie og Niels Juel
Nielsen, gift d. 9.-6.-1973 med Hanne Overgaard Christensen, socialpædagog, født d.
3.-2.-1951, datter af Olga og Alfred Overgaard Christensen. Parret har børnene:
Birgitte, født d. 31.-7.-1974, Karen, født d. 13.-5.-1976 og Marie, født d. 7.-6.-1981.
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Vejlby Landbrugsskole, han er i
bestyrelsen for Avlerforeningen
for 4. område og formand for
SPF i 5. distrikt i Nordjyllands
Amt. Han overtog gården d. 1.3.-1975 fra Bent Christensen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
29 ha., heraf 6 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1912 og re
staureret i 1978. Avlsbygningerne
består af 5 svinestalde fra 1912,
1956, 1979 og 1986, lade fra
1912, maskinhus fra 1956 ombygget i 1986 og 2 gylletanke. Gården drives med en svi
neproduktion på 200 årssøer, der sælges 1.500 smågrise og 500 slagtesvin årligt, resten
ca. 2.000 stk. sælges til avl, dyrerne er en avls- og opformeringsbesætning, desuden er
der 2 heste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1
fodermester.
ØMARKSVE3 5, "ØMARKSGAARD", 9610 NØRAGER, tlf. 98-551022.
LAURITS SINDING MØLLER, gårdejer, født d. 29.-7.-1924, søn af Ellen og Søren Møl
ler, gift d. 5.-1.-1956 med Sinne Nielsen, husmor, født d. 5.-1.-1935, datter af Kristiane og Henrik Nielsen. Parret har børnene: Laurits, født d. 6.-7.-1962 og Tina, født
d. 1.-11.-1966.
L.S.M. har været på Dalum Landbrugskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1971 fra fru
Bachman.
Ejendomsskyld 2.540.000. Areal 87 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 22 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1856 og nedrevet i 1988. Avlsbygningerne består af svinestalde
fra 1979 og 1988, maskinhus fra 1979, foderhus fra 1988 og gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 200 årssøer, der sælges ca. 4.000 smågrise. Planteproduk
tionens salgsafgrøder består af raps, juletræer og pyntegrønt. Der er 2 traktorer,
gastæt silo og halmfyr. Sønnen Laurits er fodermester på gården, og man anvender
lidt løst arbejdskraft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ØRNB3ERGVE3 2, "NY BUND
GAARD", STENILD, 9500 HOBRO,
tlf. 98-548215.
FREDERIK B30RN, gårdejer,
født d. 16.-6.-1923, søn af Alfrida og Peder Bjørn, gift d.
1.-4.-1947 med Anna Bundgaard,
medhjælpende hustru, født d.
3.-3.-1928, datter af Margrethe
og Søren Christian Bundgaard.
Parret har børnene: Anne-Grethe,
født d. 7.-8.-1947, Norma, født
d. 26.-7.-1949, Solveig, født d. 7.-3.-1952 og Frank, født d. 7.-9.-1963.
F.B. har været på Asmildkloster Landbrugsskole og i bestyrelsen for Mejeriet. Han
overtog gården d. 11.-12.-1962 fra sin svigerfar Søren Christian Bundgaard, nuværende
ejer er 4. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1853.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 50 ha., heraf 4,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1953, restaureret og tilbygget flere gange senest i 1965. Avlsbyg
ningerne brændte i 1939 og 1954, de består i dag af kostald fra 1954, ungdyrstald fra
1975, svinestald fra 1954 ombygget i 1966, lade fra 1954, maskin- og foderhuse fra
1978, 3 indendørs køresiloer og 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på
50 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen 3ersey, der produceres 600 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, lager
silo til korn og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

-410-

ØRNBJERGVEJ 3, "VESTERVANG",
STENILD, 9500 HOBRO, tlf. 98548255.
NIELS CHRISTIAN SØRENSEN,
gårdejer, født d. 14.-5.-1959, søn
af Ellen og Søren Sørensen.
N.C.S. kører som taxachauffør,
og han har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 15.-8.-1987 fra sin far
Søren Sørensen, som købte den i
1950.
Ejendomsskyld 570.000. Areal
13,6 ha., heraf 3 ha. skov og beplantning.
Stuehuset er opført i 1938 og tilbygget i 1962 herefter løbende restaureret. Avlsbyg
ningerne består af ko- og svinestald fra 1938 ændret til svin i 1977, lade fra 1938
senere ombygget og maskinhus fra 1955. Besætningen er på 3 moderfår af blandet
race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer,
plansilo, varm lufts tørreri og træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ØRNBJERGVEJ 4, "BOLDRUP
ØSTERGAARD", BOLDRUP, 9610
NØRAGER, tlf. 98-548269.
VERNER JENSEN, født d. 3.-5.1930, søn af Alfred Jensen, gift
d. 3.-9.-1956 med Mary Nielsen,
født d. 19.-3.-1932, datter af
Kresten Nielsen. Parret har bør
nene: Anette, Gert, Tina og Mar
tin.
V.J. er uddannet landbrugstekni
ker. Han overtog gården d. 1.10.-1956 fra Otto Wolf.
Areal 29,9 ha., heraf tilkøbt 7,3 ha., der er frasolgt 2 ha., og der er 0,3 ha. ny
plantage.
Stuehuset er opført i 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af korn, raps og ærter. Der er 1 traktor, anpart i mejetærsker, plansilo og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. V.J. ejer halvdelen af Nordholtvej 1, Nr. Rind.
ØRNBJERGVEJ 8, "ABILDVADGAARD", BOLDRUP, 9610 NØRAGER, tlf. 98-548264.
HOLGER ØSTERGAARD PEDERSEN, gårdejer, født d. 6.-1.-1918, søn af Kerstine og
Johan Pedersen, gift d. 9.-10.-1949 med Gudrun Poulsen, medhjælpende hustru, født d.
19.-6.-1910, datter af Johanne og Niels Poulsen. Parret har børnene: Niels Jørgen,
født d. 12.-3.-1950 og Johannes, født d. 7.-7.-1953.
H.Ø.P. har været snefoged gennem en årrække og været i bestyrelsen for Den Lokale
Andel i Nørager. Han overtog gården i 1952 fra sine svigerforældre Johanne og Niels
Poulsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1860.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 26 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1900, restaureret og tilbygget i 1906. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald samt lade alle fra 1860, kornmagasin fra 1960, lade fra 1953 og ma
skinhus fra 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn,
ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. Man
anvender ingen fremmed arbejdskraft.

ØRNBJERGVEJ 11, "BOLDRUPGAARD", BOLDRUP, 9610 NØRAGER, tlf. 98-548195.
JENS KRISTIAN GRAVERSEN, gårdejer, født d. 11.-8.-1931, søn af Maja Kraup og
Karl Graversen, gift d. 16.-10.-1954 med Kirsten Pedersen, medhjælpende hustru, født
d. 24.-9.-1933, datter af Ella og Hans Pedersen. Parret har børnene: Hans Jørgen, født
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d. 6.-8.-1958 og Mona, født d.
11.-3.-1964.
Jens K. Graversen overtog går
den d. 1.-4.-1968 fra Peter Niel
sen. Ejendomsskyld 2.000.000.
Areal 76 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Der er 10 ha. delvis fredskov.
Stuehuset er opført i 1920 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne består af kostald fra 1920 gen
opført efter brand i 1950, ungdyrstald fra 1955, svinestald fra 1920 ombygget i 1985, hønsehus fra 1938, lade fra
1950, maskinhus og staklade fra 1985 samt gylletank. Besætningen er på 50 moderfår
af blandet race, desuden er der 7 rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 sprinkleranlæg, 1 rendegraver, 1 traktor
med kran, 1 lastbil, lager- og plansilo til korn, varm lufts tørreri og halmfyr. På går
den er ansat 1 deltidsmedhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ØRNBJERGVEJ 12, "STÆRHØJGAARD", BOLDRUP, 9610 NØR
AGER, tlf. 98-551064.
FREDE KJELDSEN, gårdejer,
født d. 26.-12.-1936, søn af Eli
sabeth og Villiam Kjeldsen, gift
d. 22.-8.-1964 med Solvig Krogh,
bankassistent, født d. 20.-5.-1942,
datter af Anne og Michael
Krogh. Parret har børnene: Anne
Marie, født 23.-8.-1966 og Jens
Christian, født 13.-11.-1968.
F.K. har været på Ladelund Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for Ø.A.S.
Slagterier, formand for Hobro egnens Kontorlforening og i Kvægbrugsudvalget i Hobro.
Han overtog gården d. 15.-7.-1964 fra Arne Thisted.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 13 ha. eng og 4 ha.
fredskov. Der er forpagtet 7 ha. Stuehuset er opført i 1933 og løbende restaureret.
Avlsbygningerne består af kostald fra 1967, løsdriftstald fra 1978, farestald fra 1973,
slagtesvinestald fra 1974, goldsostald fra 1959, lader fra 1927 og 1989, maskinhus fra
1975, foderhus fra 1978, indendørs køresilo og gylletank. Gården drives som alsidigt
landbrug med en kvægproduktion på 55 årskøer, 75 ungdyr og 28 slagtekalve af racen
SDM, det er en avlsbesætning, hvorfra der sælges tyre og kvier til avl. Svineproduktio
nen er på 40 årssøer, der sælges ca. 300 smågrise og 500 slagtesvin årligt, desuden er
der 3 ammekøer, 1 ungdyr og 2 slagtekalve af racen Hereford, og der er 2 Fjordheste.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 vandingsmaskine, 1 malkestald, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. På går
den er ansat 1 fast medhjælper, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ØRNBJERGVEJ 13, "BOLDRUP
MUSEUM", BOLDRUP, 9610 NØR
AGER, tlf. 98-510555.
SYDHIMMERLANDS MUSEUM.
Sydhimmerlands Muserum overtog
gården i 1976 fra Boldrup Muse
umsforening. Gården er indrettet
til museum.

ØRNBJERGVEJ 19, "HVALSBJERGGAARD", BOLDRUP, 9610 NØR
AGER, tlf. 98-551014.
SIGRID IVERSEN, gårdejer, født
d. 5.-8.-1924, datter af Agnes og
Niels Thisted, gift d. 11.-6.-1947
med Emil Iversen, født d. 3.-2.1913, søn af Karen Marie og An
ders Iversen. Parret har børnene:
Bent, født d. 28.-2.-1948 og
Vagn, født d. 9.-3.-1950.
E.I. døde d. 4.-6.-1989.
E.I. havde været på Malling
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1936 fra sin far Anders Iversen, han var 3. gene
ration på gården. S.I. er organist ved Kongens Thisted -Binderup-Durup Kirker, begge
ægtefæller har været medlem af menighedsrådet.
Areal 22 ha., heraf 3,5 ha. eng. Engen er udlejet.
Stuehuset er opført i 1864, restaureret og tilbygget 2 gange. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1951, svinestald og lade fra 1953, gammel hestestald fra 1864 og ma
skinhus fra 1938. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn,
ærter og raps. Der er 1 traktor, lagersilo til korn og varm lufts tørreri. Gården drives
med hjælp fra begge sønner, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ØRNBJERGVEJ 23, BOLDRUP, 9610 NØRAGER, tlf. 98-551395.
EGON NIELSEN, gårdejer, født d. 18.-4.-1956, søn af Anna og Oanus Nielsen, bor
sammen med Bente Leth Frederiksen, født d. 13.-10.-1953, datter af Karen og Orla
Frederiksen. Parret har børnene: Niels Henrik, født d. 20.-2.-1980 og Anne Sofie, født
d. 7.-5.-1986.
E.N. overtog gården i november 1986 fra Ninna og Hans Jensen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 14,5 ha., heraf 2 ha. bakker.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består ko- og
svinestalde fra 1917 og 1967 samt lade og maskinhus fra 1946. Besætningen er på 8
ammekøer og 8 slagtekalve af blandet race. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo
og kold lufts tørreri. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

AAGADE 48, "STOFFERGAARDEN", RØRBÆK, 9500 HOBRO,
tlf. 98-557721.
HENNING STISTRUP, gårdejer,
født d. 24.-3.-1934, søn af Anna
og Marius Stistrup, gift d. 4.-5.1959 med Nanna Sommer Chri
stensen, medhjælpende hustru,
født d. 1 1-.8.-1933, datter af
Anna og Marinus Sommer Chri
stensen. Parret har tvillingerne:
Helle og Jan, født d. 3.-11.-1962.
H.S. har været på Asmildkloster
gården i maj 1964 fra sin svigerfar Marinus Sommer Christensen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 35 ha., der er 7,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1904, restaureret og tilbygget i 1977. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1960 om- og tilbygget i 1975, lade fra 1900, maskinhuse fra 1967 og 1979
samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 60 ungdyr og 21
slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo til korn og
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
AALBJERGVEJ 1, DURUP, 9610 NØRAGER, tlf. 98-551129.
CHRISTIAN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 16.-11.-1930, søn af Marie og L. P. Chri
stensen, gift d. 30.-4.-1957 med Anna-Marie Pedersen, sygeplejerske, født d. 13.-2.-
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1934, datter af Jensine og Lau
rits Pedersen. Parret har børne
ne: Kjeld, født d. 12.-8.-1958,
Torben, født d. 14.-5.-1960, Hen
rik, født d. 23.-2.-1963 og Han
ne, født d. 23.-4.-1966.
Christian Christensen er medlem
af Menighedsrådet i Durup Sogn.
Han overtog gården i april 1957
fra Poul Bundgaard.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
31 ha., heraf tilkøbt 17 ha.
Stuehuset er opført i 1931, restaureret og tilbygget i 1975. Avlsbygningerne består af kostald fra 1929 om- og til
bygget i 1965, ændret til svinestald i 1979, svinestald fra 1979, lade fra 1930, ma
skinhus fra 1986 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer,
der sælges ca. 1.400 smågrise og 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er ærter og raps. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
AALBJERGVEJ 3, "NØRGAARD", GRYNDERUP, 9610 NØRAGER, tlf. 98-551228.
KARL PEDERSEN, gårdejer, født d. 21.-2.-1927, søn af Maren og Hans Peder Peder
sen, gift d. 17.-5.-1956 med Anna Flou, husmor, født d. 22.-9.-1931, datter af Birgitte
og Karl Flou. Parret har sønnen Poul, født d. 17.-1.-1964.
K.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1967 fra
Dagny og Christian Thomsen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af kostald fra 1934 ændret til
svinestald i 1976, svinestald fra 1976 samt lade og maskinhus fra 1955. Gården drives
med en svineproduktion på 45 årssøer, der sælges ca. 700 smågrise og 200 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, lagersilo, plansilo
og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

AALBJERGVEJ 5, GRYNDERUP,
9610 NØRAGER, tlf. 98-551225.
KRISTIAN JUEL SØRENSEN,
husmand, født d. 18.-12.-1924,
søn af Marie og Søren Sørensen
(Nørager), gift d. 17.-11.-1950
med Doris Sørensen, medhjæpende hustru, født d. 19.-1.-1930,
datter af Elna og Peter Søren
sen. Parret har datteren Elna
Marie, født d. 4.-12.-1974, des
uden er der plejebørnene: Jan,
født d. 26.-10.-1959, Kjeld, født
d. 17.-2.-1961, Maj Britt, født d. 13.-11.-1963 og Anne Mette, født d. 19.-12.-1966.
K.J.S. overtog gården i april 1968 fra Alfred Thøgersen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 16,7 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha.
Stuehuset er opført i 1976/77. Avlsbygningerne brændte i 1964 og blev genopført med
kostald og lade, desuden er der svinestald fra 1971 og maskinhus fra 1973. Gården dri
ves som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 9 årskøer, 6 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 10 årssøer, og der produceres 300 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, plansilo og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
AALBJERGVEJ 6, "DAMHOLT", GRYNDERUP, 9610 NØRAGER, tlf. 98-551101.
GEORG PAULSEN, husmand, født d. 12.-11.-1918, søn af Gertrud og dens Paulsen,
gift d. 13.-5.-1949 med Anna Jeppesen, husmor, født d. 8.-9.-1927, datter af Anne
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31.-3.-1952, Svend, født d. 6.-10.-1953, Børge, født d. 22.-7.-1955, Henning, født d.
26.-2.-1957, Jytte, født d. 26.-10.-1959 og Finn, født d. 11.-5.-1963.
G.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1949 fra
Christian Pedersen.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt, det er tilbygget og restaureret i 1974. Avlsbygnin
gerne består af ko- og svinestald ca. 100 år gamle og tilbygget i 1961, lade fra 1931
og maskinhus fra 1990. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft.
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SKØRPING KOMMUNE

ASKILDRUPVEJ 1, "OVERGAARDSMINDE", ASKILDRUP, 9520 SKØRPING, tlf. 98335255.
EJNER NIELSEN, gårdejer. Omtales under Lyngbyskovvej 16.
E.N. overtog gården d. 1.-1.-1970 fra sin svigerfar Stenild Juhl. Nuværende ejer er 3.
generation på gården, som kom i familiens eje omkr. 1902.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 14,5 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1900, restaureret og tilbygget i 1950. Avlsbygningerne
består af 1 staldbygning ombygget til maskinhus og lade i 1982.
E.N. ejer og driver også Lyngbyskovvej 16.
ASKILDRUPVEJ 11, ST. BRØNDUM, 9520 SKØRPING, tlf. 98339215.
FREDERIK BAISGAARD, gård
ejer, født d. 16.-10.-1922, søn af
Karoline og Søren Baisgaard, gift
med Gudrun Lassen, født d. 28.3.-1928, datter af Sine og Jens
Lassen. Parret har børnene: Margith, født d. 4.-1.-1957, Søren,
født d. 6.-4.-1958 og Bodil, født
d. 11.-8.-1959.
G.L. døde i 1979.
F.B. har været på Vejlby Landbrugsskole, han har været medlem af Kvægavlsudvalget
og Ligningskommissionen gennem en årrække. Han overtog gården i 1955 fra sin far
Søren Baisgaard. Sønnen Søren har nu købt andel i gården, han bor på Lundegårdsvej
5, som er lagt til ejendommen omkr. 1980, der er 1 nyere stuehus og 1 ældre stald
bygning. Ejendomsskyld 2.470.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 5,5 ha.
eng. Der er forpagtet 60 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1951 genopført efter brand i 1968, svinestald fra 1940 ombygget til kalvestald i
1989, lade fra 1928 og maskinhus fra 1955. Gården drives med en kvægproduktion på
60 årskøer, 90 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Planterproduktionens salgsaf
grøder er korn, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 selvkørende van
dingsmaskine, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
F.B. ejer og driver også LI. Brøndumvej 4.
ASKILDRUPVEJ 17, ST. BRØNDUM, 9520 SKØRPING, tlf. 98-339134.
EVALD MIKKELSEN, gårdejer, født d. 22.-10.-1944, søn af Helene og Johannes
Mikkelsen, gift d. 11.-6.-1972 med Mette Steen Larsen, sygehjælper, født d.
14.-9.-1949, datter af Lilly og Svend Steen Larsen. Parret har børnene: Elsebeth, født
d. 8.-10.-1975, Esben, født d. 19.-11.-1976 og Bo, født d. 4.-11.-1981.
E.M. overtog gården d. 1.-1.-1974 fra sin far Johannes Mikkelsen. Nuværende ejer er
5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 41,5 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha., der er 4 ha. eng. Der
er lejet 55 ha.
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ført omkr. 1850 og moderniseret
i 1976. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1975 tilbygget i 1977
og 1979, lade fra 1905, foderhus
fra 1979, gylletank og indendørs
køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 62 årskøer, 80
ungdyr og 10 slagtekalve af ra
cen SDM, desuden er der 1 hest
af racen Dansk Varmblod samt 1
Shetlandspony. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, ærter og
raps. Der er 3 traktorer, 1 selvkørende vandingsmaskine, plansilo, varm lufts tørreri
og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fast
medhjælper.

ASPVEJ 4, "TULSTED", TULSTED, 9520 SKØRPING, tlf. 98398003.
FINN NIELSEN, forpagter, født
d. 11.-9.-1926, søn af Ruth og
Julius Nielsen, gift d. 29.-11.1957 med Jette Byrjal Christian
sen, født d. 6.-9.-1934, datter af
Herdis og Georg Christiansen.
Parret har børnene: Kim, født d.
20.-9.-1958, Helle, født d.
13.-2.- 1960 og Bitten, født d.
22.-10.- 1962.
F.N. været på Næsgaard Agerbrugsskole. Han overtog forpagtningen d. 1.-4.-1964 fra
sin far Julius Nielsen, som har haft forpagtningen siden 1924. Gården ejes af Sorø
Akademi, som overtog den i 1886. Til gården er der 4 ha. fredede bakker med et gam
melt voldsted og kirkegård, desuden er der en gravhøj, en hellig kilde "Thors Kilde",
og på gårdspladsen står der en ca. 300 år gammel lind.
Ejendomsskyld 3.270.000. Areal 133 ha., heraf 5 ha. plantage. Der er yderligere forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1736, det er opbygget på sokkelsten fra kirken, og det blev
genopbygget i 1850 efter brand. Avlsbygningerne består af kostald fra 1914, lade fra
1850 og maskinhus fra 1982. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af raps, korn, græsfrø og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 plansiloer
og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper om sommeren. I den
gamle frugthave er oprettet en mindre campingplads.
F.N. ejer og driver også Bienstrupvej 9.
ASPVEJ 6, "BJERREGÅRDEN",
ASP, 9520 SKØRPING, tlf. 98398094.
MARINUS CHRISTIAN KNUDSEN,
gårdejer, født d. 4.-10.-1938, søn
af Petra og Alfred Knudsen, gift
d. 8.-7.-1967 med Gudrun Erik
sen, hjemmesygeplejerske, født
d. 28.- 1.-1946, datter af Edith
og Harald Eriksen. Parret har
børnene: Esben, født d. 1.-1.-1968,
Mette Kathrine, født d. 20.-10.-1970
og Ruben, født d. 1.-8.-1976.
M.C.K. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1970 fra
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Esther Møller. Gården har tidligere været fæstegård under "Lindenborg".
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 26 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er lejet 47 ha.
Stuehuset er opført i bindingsværk og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1973 ombygget og saneret i 1989, kvægstald fra 1938, svinestald om
bygget til kalvestald, malkerum og kontor i 1989, foderlade fra 1983, maskinhus fra
1971 tilbygget i 1991 samt inden- og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægpro
duktion på 74 årskøer, 81 ungdyr og 70 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en
slagtesvineproduktion på 700 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 4 traktorer, andel i mejetærsker, 1 minilæsser, kornsilo og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fast
medhjælper. M.C.K. ejer og driver også Aspvej 8 og 10.

ASPVEJ 8, ASP, 9520 SKØRPING.
MARINUS CHRISTIAN KNUDSEN,
gårdejer. Omtales under Aspvej
6.
M.C.K. overtog gården d. 10.-8.1988 fra Peter Erik Møller.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
38,5 ha., der er frasolgt 8 ha.
Stuehuset er opført i 1940. Avls
bygningerne består af kostald fra
1963, svinestald fra 1920 tilbyg
get i 1963, lade fra 1931 og gyl
letank. Der er kornsilo og kold
lufts tørreri. Gården drives sammen med Aspvej 6 og 10.
ASPVEJ 10, ASP, 9520 SKØRPING.
MARINUS CHRISTIAN KNUDSEN,
gårdejer. Omtales under Aspvej
6.
M.C.K. overtog gården d. l.-l.1985 fra Svend Andersen.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 22
ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1962. Avls
bygningerne består af kostald og
lade begge fra 1935 samt maskin
hus fra omkr. 1952. Der er korn
silo og kold lufts tørreri. Gården drives sammen med Aspvej 6 og 8.

ASPVEJ 13, "MOSEGAARDEN",
RAUF, 9520 SKØRPING, tlf. 98398037.
MONA LISSY NISSEN, gårdejer,
født d. 6.-11.-1943, datter af
Signe og Aage Julius Kristian
Nissen, gift d. 13.-10.-1972 med
Egon Kristensen, gårdejer, født
d. 6.-10.-1935, søn af Margrethe
og Harald Kristensen. Parret har
børnene: Tommy, født d. 27.-6.1960, Conny, født d. 2.-8.-1961,
Marianne, født d. 31.-7.-1963,
Jørn, født d. 23.-6.-1964 og Bente, født d, 24.-2.-1967.
M.L.N. er uddannet sygehjælper. Hun overtog gården d. 1.-10.-1972 fra sin far Aage J.
K. Nissen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i familien eje omkr.
1920. Ejendomsskyld 1.270.000. Areal 30 ha., heraf 2,5 ha. mose. Der er forpagtet ca.
30 ha.
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kostald fra 1952, ungdyrstald og lade begge fra 1979, laden er tilbygget i 1983,
foderhus fra 1982 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 110 årskøer,
130 ungdyr og 55 slagtekalve af racen Jersey. Der er 4 traktorer og combifyr. På
gården er ansat 1 fast medhjælper.

ASPVEJ 14, "JÆGERBO", RAUF, 9520 SKØRPING, tlf. 98-398068.
TAGE CHRISTENSEN, arbejdsmand, født d. 3.-10.-1931, søn af Amalie og Jens Peder
Henrik Karl Christensen, gift d. 9.-7.-1955 med Linda Østergaard, husmor, født d.
8.-7.-1936, datter af Marie og Henry Østergaard. Parret har børnene: Jannie, født d.
30.-10.-1955, Kjeld, født d. 24.-1.-1964 og Jens Peter, født d. 29.-12.-1969.
T.C. overtog gårde d. 15.-4.-1964 fra Laura og Karl Andersen.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 6,2 ha., der er frasolgt 2 ha. mose, der er 2 ha. plan
tage. Der er udlejet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1968. Avlsbygningerne består af ko- og svi
nestald fra 1928 ombygget til hestestald og værksted i 1989, hønsehus fra 1938, lade
fra 1928 og maskinhus fra 1979. Besætningen består af 2 Haflinger. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og træfyr. Maskinstation bruges til høst.

ASTRUPVEJ 5, "LUNDSGAARD", LYNGBY SKOV, 9575 TERNDRUP, tlf. 98-335567.
PER THOMASSEN, gårdejer, født d. 1.-4.-1957, søn af Aase og Magnus Thomassen,
bor sammen med Pia Nielsen, revisor, født d. 5.-3.-1959, datter af Jonna og Jens Ni
elsen. Parret har børnene: Mette, født d. 1.-11.-1985 og Helle, født d. 20.-12.-1988.
P.T. er mekaniker i Terndrup. Han overtog gården d. 1.-12.-1984 fra Leo Lybech. Går
den blev bygget som statshusmandsbrug i 1927.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 16,5 ha., heraf 0,5 ha. skov. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1927, restaureret og tilbygget i 1972 og 1985. Avlsbygningerne
består af svinestalde fra 1968, 1975 og 1978. Der er 1 traktor.
BAGGESDAMVEJ 25, "KJÆRGAARD", SKIBSTED, 9293 KONGERSLEV.
HENNING HOLST PEDERSEN, gårdejer. Omtales under Skibstedbrovej 24.
H.H.P. overtog gården d. 1.-3.-1973 fra Christian Lassen Kaasgaard.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført i 1873. Avlsbygningerne består af kostald fra 1946. Gården drives
sammen med Skibstedbrovej 24.
BAGGESDAMVEJ 27, "SLOTSGAARD", SKIBSTED, 9293 KON
GERSLEV, tlf. 98-331193.
HANS JØRGEN OLESEN, gårde
jer, født d. 22.-1.-1942, søn af
Kartrine og Emil Olesen, gift d.
11.- 12.-1971 med Poula Margre
the Pedersen, husmor, født d.
21.-10.-1946, datter af Inger og
Hans Pedersen. Parret har børne
ne: Kristian, født d. 19.-8.-1973,
tvillingerne Karsten og Mogens,

født d. 18.-12.-1974 og Søren, født d. 31.-7.-1978.
H.J.O. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er næstformand i Aalborg Amt Landbo
forening og formand for Aalborg Kvægtorv. Han overtog gården d. 1.-7.-1972 fra sin
far Emil Olesen, som købte gården i 1947.
Ejendomsskyld 3.320.000. Areal 88 ha., heraf 10 ha. eng. Der er forpagtet 9 ha.
Gården brændte i 1932 og delvis i 1976. Stuehuset er opført i 1933 og løbende resta
ureret. Avlsbygningerne består af løsdriftstald, lade og maskinhus alle fra 1976, svi
nestald fra 1932, foderhus fra 1978, gylletank samt inden- og udendørs køresiloer. Går
den drives med en kvægproduktion på 90 årskøer, 130 ungdyr og 50 slagtekalve af ra
cen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, frøgræs, fremavlshvede og malt
byg. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rundballepresser, 1 malkestald til 2x8 køer,
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automatisk edb-styret kraftfodringsanlæg, plansilo til korn, varm og kold lufts tørreri
samt træfyr. På gården er ansat 1 fast fodermester. Gården drives sammen med
"Kjærgaarden", Landmandsgade 41A, Nr. Kongerslev og Regelvej 3, Nr. Kongerslev.

BAUNEHØJVEJ 1, "NØRGAARD",
HELLUM, 9520 SKØRPING, tlf.
98-398030.
TAGE JUST RASMUSSEN, gård
ejer, født d. 20.-8.-1940, søn af
Margrethe og Markus Rasmussen,
gift d. 7.-12.-1963 med Margoth
Bloksø, medhjælpende hustru,
født d. 9.-12.-1943, datter af
Inge Blok og Poul Ejner Bloksø.
Parret har børnene: John Robert,
født d. 21.-11.-1964, Majken Hil
da, født d. 12.-8.-1966 og Eva Margrethe, født d. 29.-12.-1967.
T.J.R. overtog gården d. 1.-4.-1972 fra sin far Markus Rasmussen. Nuværende ejer er
4. generation i lige linie på gården, som har været i familiens eje siden 1700.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 3 ha. skov, 3,5 ha.
mose og 1,5 ha. bakker med juletræsbeplantning. Der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1869, restaureret og tilbygget i 1900 og restaureret senest i
1983. Avlsbygningerne består af kostald fra 1953 moderniseret i 1976, ungdyrstald fra
1979, lade fra 1935, maskinhus fra 1974, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 42 årskøer, 65 ungdyr og 45 slagtekalve af racen SDM,
desuden er der 2 Haflinger. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 trak
torer, lagersilo, kold lufts tørreri og træfyr. Maskinstation bruges en del.

BAUNEHØJVEJ 7, "GEDEHØJGAARD" HELLUM, 9520 SKØR
PING, tlf. 98-398084.
TOMMY HJORTH, gårdejer, født
d. 5.-3.-1959, søn af Elna Mar
grethe og Jens Hjorth, gift d.
16.-7.-1988 med Solveig Kristen
sen, fabriksarbejder, født d. 13.9.-1963, datter af Eva og Karlo
Kristensen. Parret har sønnen
Leif, født d. 28.-12.-1989.
T.H. arbejder i statsskoven og
har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1987 fra sin far
Jens Hjorth. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 25 ha., heraf 4 ha. skov, mose og klitgrav.
Stuehuset er opført i 1989. Avlsbygningerne blev genopført i 1989 efter brand, der er
kvægstald og lade, de er ikke monteret med inventar. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 1 traktor, plansilo og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BAUNEHØJVEJ 89, "NEDERGAARD", SEJLSTRUP, 9520
SKØRPING.
STEEN MOSDAL, gårdejer, om
tales under Helium Byvej 2.
S.M. overtog gården d. 1.-8.-1981
fra Lars Kaasgaard.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
33 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1916. Avls
bygningerne består af kostald fra
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1916 ombygget til svinestald i 1965, lade fra 1916 og staklade fra 1965. Der er korn
silo og varm lufts tørreri. S.M. ejer og driver også Helium Byvej 2.

BIRKEHOLMVEJ 5, "BUNDGAARD", GL SKØRPING, 9520
SKØRPING, tlf. 98-391374.
NIELS BUNDGAARD-NIELSEN,
gårdejer, født d. 29.-7.-1922, søn
af Anna og Niels Nielsen, gift d.
12.-11.-1951 med Marianne Soller
hed, husmor, født d. 24.-8.-1924,
datter af Alma og Gøsta Ohlsson, Sverige. Parret har børnene:
Lisbeth, født d. 18.-10.-1952 og
Thomas, født d. 21.-6.-1976.
N.B.N. har været på Aabjerg
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1959 fra sine forældre Anna og Niels Nielsen. Gården har været i slægtens eje i over 200 år.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 22 ha., heraf 5 ha. marginaljord. Der er bortforpagtet
17 ha. Alle bygningerne er opført i 1919 efter brand, de består af stuehus, ko- og
svinestald, hestestald og lade. Der er 1 traktor.
BJERREGAARDSVEJ 1, "BJERREGAARD", SVANFOLK, 9293 KONGERSLEV, tlf. 98331158.
NIELS LAURIDS NYVANG, gårdejer, født d. 28.-1.-1950, søn af Betty og Aksel Ny
vang, gift d. 18.-5.-1985 med Annette Ulrikke Hansen, medhjælpende hustru, født d.
23.-7.-1962, datter af Karna og Poul Erik Hansen. Parret har børnene: Louise Ulrikke,
født d. 4.-1.-1986, Henriette Petrea, født d. 9.-5.-1987 og Pernille Kjerstine, født d.
15.-10.-1988.
A.U.H. har været på Korinth og Asmildkloster landbrugsskoler. N.L.N. har været på
Bygholm Landbrugsskole. Han overtog første halvdel af gården i 1979 og resten i juli
1985 fra sin far Aksel Nyvang. Gården har været i slægtens eje fra omkr. 1790.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 60 ha., heraf 15 ha. eng og 5 ha. skov. Der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1986, ungdyrstald og foderhus fra 1979, ungdyrstald fra 1923, ældre lade, gylletank
og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 85 årskøer, 150 ungdyr
og 45 slagtekalve af blandet race, desuden er der 2 heste af racen Dansk Varmblod og
4 ungheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, 1 roetankmaskine, 1 minibigballepresser, 1 gummiged, 1 skårlægger, plan
silo og kold lufts tørreri. På gården er ansat 2 faste medhjælpere.

BLENSTRUPVEJ 9, "DAMKJÆRGAARD", SEJLSTRUP, 9520 SKØRPING.
FINN NIELSEN, gårdejer. Omtales under Aspvej 4.
F.N. overtog gården i 1972 fra Karl Tjell.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 20,2 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1900. Avlsbygningerne består af kostald, lade og maskinhus.
Gården drives sammen med Aspvej 4.
BLENSTRUPVEJ 10, "HØJGAARD", SEJLSTRUP, 9520 SKØRPING, tlf. 98-396142.
ASGER MILTHERS, gårdejer, født d. 12.-3.-1951, søn af Tinne og Sigurd Milthers, gift
d. 17.-9.-1976 med Gerda Hansen, sygehjælper, født d. 24.-8.-1951, datter af Karna og
Johannes Hansen. Parret har børnene: Jesper, født d. 30.-3.-1977, Lene, født d. 27.10.-1978 og Anne Sofie, født d. 26.-5.-1988.
A.M. er traktorfører for Lindeborg Skovdistrikt og er uddannet tømrer. Han overtog
gården d. 1.-2.-1983 fra sin far Sigurd Milthers. Nuværende ejer er 3. generation på
gården, som kom i familiens eje i 1910, den blev først frikøbt fra "Lindenborg" i 1919.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 32,3 ha., heraf 5 ha. skov og eng.
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"Højgaard"s stuehus er opført i
1896 efter brand, det er løbende
restaureret. Avlsbygningerne be
står af ko- og svinestald fra
1933, gammel kostald fra 1896
ombygget til hestestald i 1989,
lade fra 1896 og maskinhus fra
1970. Gården drives med en svi
neproduktion på 5 årssøer, der
produceres ca. 200 slagtesvin år
ligt, desuden er der 4 heste,
heraf 1 af racen Dansk Varmblod
og resten ponyer. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og frøgræs. Der er 1 traktor, 2 kornsiloer,
varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BLENSTRUPVEJ 12, "INGERHØJGAARD", SEJLSTRUP, 9520 SKØRPING, tlf. 98396149.
LEO PETERSEN, gårdejer, født d. 25.-9.-1938, søn af Grethe og Henning Petersen,
gift d. 29.-9.-1984 med Karin Lundsgaard, tjener, født d. 3.-2.-1960, datter af Amy
Rosita og Jens Lundsgaard. L.P. har fra sit første ægteskab børnene: Per, født d.
1.-6.-1964, Gitte, født d. 12.-7.-1970 og Karoline, født d. 29.-5.-1977. Fra andet
ægteskab er der børnene: Krestine, født d. 8.-10.-1982, Maria, født d. 18.-7.-1985 og
Mathilda, født d. 26.-5.-1988.
L.P. er uddannet murer. Han overtog gården i marts 1979 fra Petra Bartolin.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 11 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i tiden 1980-89. Avlsbygningerne består af
maskinhus med tørreri og fyrrum, det er opført efter brand i 1980. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg, ærter og raps. Der er 1
traktor, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
BLENSTRUPVEJ 13, "ASKILDRUP
PELSDYRFARM", ASKILDRUP,
9520 SKØRPING, tlf. 98-339060.
KAJ POULSEN, pelsdyravler,
født d. 17.-5.-1924, søn af Anna
og Niels Møller Poulsen, gift d.
4.-6.-1948 med Lilly Marie An
dersen, medhjælpende hustru,
født d. 5.-3.-1928, datter af
Helga og Villy Andersen. Parret
har børnene: Arne, født d. 20.3.-1953, Kjeld, født d. 12.-2.1955 og Bent, født d. 14.-2.-1963. K.P. overtog gården i august 1947 fra Theodor Bak.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 15,5 ha. Jorden er delvis udlejet.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1968 og 1970. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1953 delvis ændret til pelseri i 1960, 12 mink- og rævehaller
bygget fra 1954-87, frysehus fra 1958, lade fra 1950 og maskinhus fra 1970. Gården
drives som pelsdyrfarm med en bestand på 200 minktæver og 25 sølvrævetæver. Der
er 2 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri og træfyr.
BLENSTRUPVEJ 20, "TOFTGAARD", SEJLSTRUP, 9520 SKØRPING.
FLEMMING HJORTH, gårdejer. Omtales under Tustrupvej 2.
F.H. overtog gården i efteråret 1977 fra Kjeld Thuesen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 36 ha.
Stuehuset er opført i 1919 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 3 svinestalde ombygget fra 1968-75 samt lade fra 1919. Der er kornsilo og varm lufts tør
reri. F.H. ejer og driver også Tustrupvej 2 og Ny Tustrupvej 18.
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BLENSTRUPVEJ 26, "ULVEDAL",
ASKILDRUP, 9520 SKØRPING,
tlf. 98-339506.
CHRISTIAN HJORTH, agrar øko
nom, født d. 10.-2.-1962, søn af
Karen Rostgaard og Niels Lemmergaard Hjorth, gift d. 6.-8.1988 med Inger Margrethe Peder
sen, køkkenleder, født d. 27.-7.1963, datter af Karen Margrethe
og Svend Pedersen.
C.H. har været på Næsgaard
Agerbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-7.-1989 fra sin far Niels L. Hjorth. Gården har været i familiens eje siden
1870, da den blev bygget af Marinus Hjorth.
Ejendomsskyld 2.610.000. Areal 75 ha., heraf 3,5 ha. eng og 1 ha. skov. Der er
forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1865 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af farestald
fra 1965, fravænning- og goldsostald fra 1953, slagtesvinestald fra 1976, oprindeligt
var alle disse stalde kostalde, desuden er der lade fra 1907 og maskinhus fra 1979.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter, raps og
græsfrø. Der er 2 traktorer, 1 combisåmaskine, kornsilo, varm lufts tørreri og træfyr.
C.H. ejer og driver også Bienstrupvej 34, desuden er der samdrift med "Randrup" ang.
maskiner og medhjælp.

BLENSTRUPVEJ 34, "HUNDSHØJGAARD", ASKILDRUP, 9520 SKØRPING.
CHRISTIAN HJORTH, gårdejer. Omtales under Bienstrupvej 26.
C.H. overtog gården d. 1.-7.-1989 fra sin far Niels L. Hjorth. Nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 45 ha.
Stuehuset er opført i 1890. Avlsbygningerne består af kostald fra 1890 ombygget til
svinestald i 1949 efter brand, lade fra 1890 genopført efter brand i 1949. Gården
drives sammen med Bienstrupvej 26.
BLENSTRUPVEJ 41, HARSENSHEDEGAARDE, 9520 SKØRPING, tlf. 98-339615.
HENRIK AHRENHOLT MADSEN, mejeriarbejder, født d. 1.-12.-1962, søn af Ingelise
og Leif Madsen, bor sammen med Lenette Andersen, gartner, født d. 21.-12.-1967,
datter af Anni og Finn Andersen. Parret har datteren Kristina, født d. 20.-2.-1989.
H.A.M. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1989 fra
Henry Sigaard Andersen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 10 ha., heraf 1 ha. eng. Der er udlejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og senest restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af koog svinestald, lade samt maskinhus alle fra 1938, laden er tilbygget omkr. 1946.
Besætningen består af 2 ungdyr og 4 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er hø og jordbær. Der er 1 traktor, plansilo og træfyr. Maskinstation
bruges til høst.
BLENSTRUPVEJ 48, "HEDEVANG",
ASKILDRUP, 9520 SKØRPING,
tlf. 98-339092.
KJELD ANDERSEN, gårdejer,
født d. 6.-7.-1939, søn af Sigrid
og Agner Andersen, gift d.
27.-1.- 1967 med Lilly Jensen,
LOK-instruktør, født d. 29.-8.-1942,
datter af Poula og Valdemar
Jensen. Parret har børnene:
Anette, født d. 19.-3.-1971 og
Lone, født d. 6.-10.-1978.
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L.J. er medlem af Andelsudvalgs Kvindeudvalg, desuden er hun dabattør for LOK og
kører foredragsvirksomheden Grønt Team. K.A. har været på Malling Landbrugsskole,
han er i bestyrlesen for Venbo Slagterier, Aalborg Amts Landboforening, i DLG Him
merlands Kredsledelse og formand for Svineproduktionsudvalget. Han overtog gården
d. 1-.2.-1967 fra Svend Guldbæk.
Ejendomsskyld 2.370.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og ombygget i 1979. Avlsbygningerne består af svinestalde
fra 1952, 1969, 1972 og 1980, maskinhus, foderlade og plantørreri alle fra 1975 samt 2
gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 140 årssøer, der produceres ca.
2.800 slagtesvin årligt, desuden er der 4 avlsheste af racen Dansk Varmblod. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, plansilo og varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1
deltidsmedhjælper.
BLENSTRUPVEJ 52, "VESTERGAARD", BLENSTRUP, 9520
SKØRPING, tlf. 98-339408.
SØREN LAUESEN, gårdejer, født
d. 31.-1.-1957, søn af Anni og
Preben Lauesen, gift d. 29.-3.1986 med Kirsten Bengtsen, hjem
mehjælper, født d. 30.-6.-1965,
datter af Esther og Marinus
Bengtsen.
S.L. er produktionsleder på Kon
gerslev Spærfabrik og har været
på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 24.-4.-1987 fra Jørgen Andersen.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 41,3 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha., der er 6,5 ha. eng. Der
er forpagtet 6 ha. markjord og 12 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1900. Avlsbygningerne består af kostald opført efter
brand i 1980, lade, maskinhus, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 42 årskøer, 50 ungdyr og 22 salgtekalve af blandet race, desuden
er der 1 års ammeko, 3 ungdyr og 1 slagtekalv af racerne Angus Aberdeen og Limou
sine. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, plansilo og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 skoledreng på deltid.

BREDALSVEJ 5, "SIEM GL SKO
LE", SIEM, 9575 TERNDRUP,
tlf. 98-335192.
BENT KRABSEN, gårdejer, født
d. 27.-12.-1943, søn af Katrine
og Niels Krabsen. B.K.'s søster
Karna og bror Egon bor også på
ejendommen. Gården blev overta
get d. 1.-6.-1981 fra forældrene
Katrine og Niels Krabsen. Går
den har været i familiens eje
siden 1917, den var skole indtil
1913. Ejendomsskyld 270.000. Areal 5,5 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha. Der er lejet 11,5 ha.
Stuehuset er opført i 1875 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald,
svinestald og lade alle fra 1916 samt maskinhus fra 1978. Besætningen består af 12
årssøer, der sælges ca. 200 smågrise årligt, desuden er der 3 årskøer, 8 ungdyr og 5
slagtekalve af racen SDM, endvidere er der 2 Fjordheste. Der er 2 traktorer, kornsilo,
varm lufts tørreri og træfyr. Maskinstation bruges til høst.

BRODSØVEJ 11, "BROHØJGAARD", REBILD SKOVHUSE, 9520 SKØRPING, tlf. 98391189.
NIELS DREIMANN HYLDGAARD, gårdejer, født d. 22.-3.-1913, søn af Krestine og
Kresten Hyldgaard, gift d. 24.-6.-1950 med Signe Gudum, medhjælpende hustru, født
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Marie og Niels Gudum. Parret
har børnene: Jens, født d. 28.7.-1953 og Ole, født d. 10.-8.1955.
Niels D. Hyldgaard overtog går
den d. 15.-12.-1956 fra Ernst
Kjær, sønnen Jens har købt halv
part i gården. Ejendomsskyld
1.040.000. Areal 22 ha., heraf 3
ha. fredet eng. Der er forpagtet
10 ha. Stuehuset er opført i
1880, restaureret og tilbygget i 1966. Avlsbygningerne består af kostald fra 1976,
svinestald fra 1930 delvis ombygget til kostald, ældre lade ombygget i 1958, maskin
huse fra 1978 og 1989, ældre hestestald og aftægtshus. Gården drives med en kvæg
produktion på 30 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3
årssøer, og der sælges smågrise. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, 1
roesåmaskine, 1 slamsuger, kornsilo, varm lufts tørreri og træfyr. Maskinstation bru
ges til en del af markarbejdet.
N.H. ejer og driver også Stendalsvej 15, hvor sønnen Jens bor.

BRØNDUMVEJ 9, DOLLERUP MARK, 9520 SKØRPING, tlf. 98-339306.
EMIL HANSEN, statshusmand, født d. 28.-1.-1919, søn af Jensine og Marinus Hansen,
gift d. 2.-5.-1944 med Astrid Smed, husmor, født d. 30.-10.-1922, datter af Karen og
Jens Peter Hansen. Parret har datteren Anna, født d. 1.-9.-1947.
E.H. overtog gården i november 1960 fra Holger Sørensen. Gården er statshusmands
brug, som er udstykkket i 1928.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 5,5 ha., der er frasolgt 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1928 og tilbygget omkr. 1950. Avlsbygningerne består af kvægog svinestald samt lade begge fra 1928 og maskinhus tilbygget i 1967. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af ærter og korn. Der er 1 traktor, plan
silo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BRØNDUMVEJ 13, DOLLERUP
MARK, 9520 SKØRPING, tlf.
98- 339343.
FINN CHRISTIANSEN, pelsdyrav
ler, født d. 11.-4.-1945, søn af
Petrine og Jens Christiansen,
gift d. 29.-10.-1969 med Inger
Grethe Carlsen, sygeplejerske,
født d. 25.-4.-1946, datter af
Ingeborg og Frederik Carlsen.
Parret har børnene: Janni, født
d. 16.-5.- 1970 og Henrik, født
d. 9.-3.- 1974. F.C. overtog gården i 1973 fra Kartrine Bach. Gården er statshus
mandsbrug, som er udstykket fra "Dollerupgaarden" i 1926.
Areal 7,7 ha., heraf 1,5 ha. eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1926, restaureret og ombygget i 1974-75. Avlsbygningerne består
af ko- og svinestald fra 1926 ombygget til pelseri i 1983, 4 lukkede og 3 åbne mink
haller alle bygget fra 1980-88 samt lade fra 1976. Gården drives som pelsdyrfarm med
en bestand på 1.000 minktæver. Der er 1 traktor og halmfyr.
BRØNDUMVEJ 17, DOLLERUP MARK, 9520 SKØRPING, tlf. 98-339078.
ANDERS CHRISTIAN BACH, statshusmand, født d. 11.-10.-1913, søn af Bentina og
Laurits Bach, gift d. 3.-4.-1946 med Secilia Andersen, født d. 21.-5.-1916, datter af
Secilia og Anders Andersen. S.A. døde i 1980.
A.C.B. overtog gården d. 6.-3.-1948 fra Kristen Drastrup. Gården er statshusmands
brug, som er udstykket fra "Dollerupgaarden" i 1924.
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udlejet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kosvinestald samt lade begge fra 1924, svinestald fra 1935, hønsehus fra 1932
maskinhus fra 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
korn. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til høst.
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BRØNDUMVE3 23, "BAVNEH03",
DOLLERUP MARK, 9520 SKØR
PING, tlf. 98- 339059.
3OHANNES LAUERSEN, frugtav
ler, født d. 12.-6.-1917, søn af
Maren og Christian Lauersen,
gift d. 5.-3.-1946 med 3ohanne
Marie Poulsen, medhjælpende hu
stru, født d. 16.-11.-1921, datter
af Laura og Karl Poulsen. Parret
har sønnen 3ørn, født d. 26.-5.-1947.
3.L. har været i bestyrelsen for
Erhvervsfrugtavlerforeningen. Han overtog gården i vinteren 1946 fra Anton Nielsen.
Gården er bygget som statshusmandsbrug i 1922, da den blev udstykket fra "Mortensensgaard" i Dollerup. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der
er ca. 7 ha. beplantet med juletræer og frugttræer.
Stuehuset er opført i 1922 og tilbygget flere gange senest i 1969. Avlsbygningerne,
består af de gamle staldbygninger fra 1922, er ombygget til redskabsrum og lager, der
er 6 kølerum bygget i 1951, 1952, 1960 og 1962, lagerrum fra 1953, lade fra 1952 og
maskinhus fra 1958. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ju
letræer, pyntegrønt, æbler og maltbyg. Der er 6 traktorer, 1 tågesprøjte, 1 sorter
maskine, 1 truck, 1 løftevogn, 1 lastbil, 1 kvasknuser, plansilo, kold lufts tørreri og
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BRØNDUMVE3 46, "NØRBÆKGAARD", ST BRØNDUM, 9520
SKØRPING, tlf. 98-339120.
NIELS LADEFOGED CHRISTEN
SEN, gårdejer, født d. 26.-3.1945, søn af Berthine og Anders
Larsen, gift d. 20.-12.-1974 med
Kirsten Madsen, husassistent,
født d. 3.-3.-1948, datter af El
len og Anders Madsen. Parret
har børnene: 3an, født d. 3.-10.1967, Anja, født d. 11.-10.-1972
og Mai, født d. 22.-2.-1977.
N.L.C. overtog gården d. 5.-11.-1968 fra sin far Anders Larsen, som købte gården i
1946. Ejendomsskyld 1.860.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 11 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1923 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kostald,
slagtesvinestald og lade alle fra 1903, de blev ombygget i 1950 efter brand, kostalden
er i 1986 ombygget til svinestald, der er maskinhus fra 1979 og 2 gylletanke. Gården
drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der produceres ca. 450 slagtesvin årligt,
resten sælges som torvegrise, desuden er der 2 heste - 1 Knapstrupper og 1 Hanovoraner. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 2 traktorer,
plansilo, varm og kold lufts tørreri samt kulfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
BRØNDUMVE3 59, "ENGHOLM", ST. BRØNDUM, 9520 SKØRPING, tlf. 98-339151.
MORTEN MØLLER MORTENSEN, gårdejer, født d. 31.-3.-1937, søn af Olga og Karl
Mortensen, gift d. 25.-4.-1964 med Margit Nielsen, dagplejemor, født d. 21.-7.- 1943,
datter af Elna og 3ens Peter Nielsen. Parret har børnene: Søren, født d. 7.-10.-1964,
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ter, født d. 14.-5.-1974.
Morten M. Mortensen er pedel på
Skibsted Skole og har været på
Malling Landbrugsskole. Han over
tog gården i august 1968 fra sin
bror Søren Mortensen.
Ejendomsskyld 887.000. Areal 13
ha., heraf 2,5 ha. eng. Engen er
udlejet.
Stuehuset er opført omkr. 1560,
restaureret og tilbygget i 1830.
Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1952 og 1976, lade fra 1952 og gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 45 årssøer, der sælges ca. 800 smågrise år
ligt. Der er 1 traktor, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

BÆKHUSEVEJ 8, GERDING,
9520 SKØRPING, tlf. 98-396063.
POUL ERIK SIMONSEN, graver,
født d. 15.-12.-1942, søn af
Astrid og Sivert Simonsen, gift
d. 26.-12.-1967 med Finna Peter
sen, socialpædagog, født d. 26.1.-1947, datter af Dagny og Al
fred Petersen. Parret har børne
ne: Jimmi, født d. 30.-10.-1964,
Lone, født d. 25.-12.-1969 og
Lotte, født d. 22.-3.-1974.
P.E.S. er graver ved Gerding Kirke, han har været på Vinding Landbrugsskole og er
medlem af Menighedsrådet. Han overtog gården d. 1.-10.-1972 fra sin far Sivert Simon
sen, som købte gården i 1930.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 25,3 ha., heraf 4,5 ha. skov og 1,5 ha. eng. Jorden er ud
lejet. Stuehuset er af ældre dato men løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
ældre kostald om- og tilbygget flere gange samt maskinhus fra 1967. Besætningen
består af 1 hoppe, 1 hingst og 3 ungheste alle renracet Ox-arabere, desuden er der 1
pony. Der er 1 traktor.
BÆKKEDALSVEJ 8, GL SKØR
PING, 9520 SKØRPING, tlf. 98392194.
HERLUF HYLDGAARD, gårdejer,
født d. 22.-4.-1932, søn af Anna
og Christian Hyldgaard, gift d.
29.-8.-1965 med Karen Lise Poul
sen, sygehjælper, født d. 23.-5.1945, datter af Ella og Jens Kri
stian Poulsen. Parret har børne
ne: Claus, født d. 22.-12.- 1965
og Jens Christian, født d. 17.-6.1968. H.H. overtog gården d. 1.-6.-1979 fra sine forældre Anna og Christian
Hyldgaard. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 23,2 ha., heraf 2 ha. skov og 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1889 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
og lade begge fra 1919 og genopført efter brand, der er maskinhus fra 1983. Gården
drives med en kvægproduktion på 10 årskøer, 15 ungdyr og 5 slagtekalve af blandet
race, desuden er der 4 års ammekøer med opdræt af racen Charolais. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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BÆKKEDALSVEJ 13, "TEGLGAARDEN", 9520 SKØRPING, tlf. 98374273.
CLAUS HAUCH FENGER, gård
ejer, født d. 30.-3.-1947, søn af
Bodil og August Hauch Fenger,
gift d. 16.-11.-1968 med Birthe
Jensen, hjemmehjælper, født d.
1.-3.-1949, datter af Karen og
Peter Jensen. Parret har børne
ne: Helle, født d. 13.-4.-1969 og
Brian, født d. 18.-12.-1972.
C.H.F. overtog gården d. 26.-8.-1987 fra sin far August Hauch Fenger.
Ejendomsskyld 4.400.000. Areal 145 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 100 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1913, tilbygget i 1923 og restaureret i 1958. Avlsbygningerne
består af svinestald og lade begge fra 1960, maskinhus fra 1976 og gylletank. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, korn, juletræer og grønt.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, en del skovmaskiner, plansilo og kold lufts tørreri.
På gården er ansat delvis medhjælp, og der er samdrift med 5 små ejendomme på ialt
ca. 6 ha.
BÆLUMVEJ 24, "SJØRVADHOLM", 9575 TERNDRUP, tlf. 98-335415.
BJARNE LARSEN, salgsinspektør, født d. 14.-8.-1944, søn af Helga og Holger Larsen,
gift i 1967 med Henny Andersen, beskæftigelsesvejleder, født d. 27.-10.-1947, datter
af Jenny og Kristen Andersen. Parret har børnene: Kim, født d. 30.-1.-1967, Kathe,
født d. 14.-12.-1968 og Sabina, født d. 10.-1.-1975.
B.L. arbejder ved Frisco Is. Han overtog gården d. 15.-3.-1981 fra Jesper Kvist.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 1 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1978-79. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1927 samt lukket minkhal fra 1987. Gården drives som pels
farm med en bestand på 450 minktæver og 300 Chincillaer, desuden er der 8 heste af
racen Dansk Varmblod. Der er 1 traktor og halmfyr.
DOLLERUP BYVEJ 7, "DOLLERUPGAARDEN", DOLLERUP,
9520 SKØRPING, tlf. 98-339003.
ORLA THINGGAARD, gårdejer,
født d. 27.-2.-1938, søn af Mar
tha og Vilhelm Thinggaard, gift
d. 8.-6.-1963 med Anna Iversen,
husmor, født d. 8.-6.-1941, dat
ter af Marie og Georg Iversen.
Parret har børnene: Flemming,
født d. 27.-3.-1964, Helle, født
d. 1.-7.-1966 og Birgitte, født d.
6.-7.-1970.
O.T. er ekspedient og chauffør ved en landbrugsmaskinfabrik i Ålborg, han har været
på Haslev Landbrugsskole og er formand for Blenstrup Menighedsråd. Han overtog går
den d. 1.-8.-1964 fra sin far Vilhelm Thinggaard.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 36,6 ha., heraf 5,5 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af kostald og lade begge fra 1898,
svinestald fra 1926 ombygget til maskinhus i 1975. Der er 1 traktor, plansilo, varm
lufts tørreri og halmfyr.
DRAGSGAARDSVEJ 3, BÆLUM MARK, 9574 BÆLUM, tlf. 98-337446.
BJARNE NIELSEN, postbud, født d. 20.-9.-1953, søn af Martha og Christian Nielsen,
gift d. 31.- 10.-1981 med Jette Madsen, dagplejer, født d. 24.-10.-1955, datter af
Matine og Marius Madsen. Parret har børnene: Thomas, født d. 11.-3.-1981 og Tanja,
født d. 16.-11.-1985.
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sund Postkontor. Han overtog går
den i juni 1975 fra Søren Leth.
Gården er statshusmandsbrug,
der blev udstykket fra "Uglehøjgaard" i 1937.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 8,8
ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1937, re
staureret og tilbygget i 1984.
Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt lade begge fra
1937 og maskinhus fra 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af korn og raps. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
DRAGSGAARDSVEJ 5, "KÆR
AGER", BÆLUM MARK, 9574
BÆLUM, tlf. 98-337056.
ERLING NIELSEN, husmand,
født d. 14.-2.-1928, søn af Elna
og Anton Nielsen, gift d. 26.-4.1953 med Anne Mie Jellesen,
medhjælpende hustru, født d.
14.-1.-1936, datter af Tora og
Ellemann Jellesen. Parret har
børnene: Lisbeth, født d. 11.-7.1953, Leif, født d. 20.-10.-1954
og Lars, født d. 26.-4.-1962. E.N. overtog gården d. 1.-1.-1966 fra Ejner Asp Poulsen.
Gården er bygget som statshusmandsbrug, der er udstykket fra "Uglehøjgaard" i 1936.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 16,5 ha., heraf 4 ha. eng. Der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1936 udvidet i 1968, svinestald fra 1977, lade fra 1936 tilbygget i 1977 og maskin
hus fra 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 17 års
køer, 25 ungdyr og 9 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en svineproduktion på
20 årssøer, og der produceres ca. 350 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, plansilo og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

DRAGSGAARDSVEJ 6, "DRAGSGAARD", 9574 BÆLUM, tlf. 98337036.
JENS CHRISTIAN HJORTH, pro
prietær, født d. 12.-5.-1920, søn
af Agnethe og Kjeld Bierberg
Hjorth, gift i 1951 med Ane Lise
Sommer Larsen, sygeplejerske,
født d. 29.-3.-1926, datter af
Ebba og Karl Sommer Larsen.
Parret har børnene: Kjeld Chri
stian, født d. 29.-4.-1952, Hen
rik, født d. 24.-6.-1957, Niels, født d. 5.-12.-1959 og Vibeke, født d. 29.-1.-1961.
J.C.H. har været på Lyngby Landbrugsskole, han har været medlem af Sognerådet i
Bælum - Solbjerg Kommune. Han overtog gården i 1977 fra sine forældre Agnethe og
Kjeld Bierberg Hjorth, som købte gården i 1922. Sønnen Niels købte halvpart i ejen
dommen i 1979.
Ejendomsskyld 5.400.000. Areal 214 ha., heraf 35 ha. skov, som delvis er udlagt til
juletræer, og der er 10 ha. eng. Der er forpagtet 20 ha.
Hovedbygningen er opført i 1855 og løbende restaureret. Desuden er der fodermester
bolig, som er ombygget i 1990, funktionærbolig fra 1925 restaureret i 1970. Avlsbyg-
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ningerne består af kostald ombygget i 1952, gammel kostald ombygget til korntørreri i
1977, lader fra 1890 og 1934 samt maskinhus fra 1979. Besætningen består af 4 års
ammekøer af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps, ærter,
hvede, græsfrø og industrikartofler. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 sprinkler
vandingsanlæg, 1 rendegraver, 1 gravemaskine, 1 Amason rotter harve (såmaskine og
harvning i et), plansilo, varm lufts tørreri og træfyr. Desuden sælges en del juletræer
og pyntegrønt fra ejendommen. På gården er ansat 1 fuldtids- og 1 deltidsmedhjælper.
Man har samdrift med "Brogaard", Smidievej 22 og Dragsgaardsvej 10.

DRAGSGAARDSVEJ 9, "HANSKOVGAARD", 9574 BÆLUM,
tlf. 98-337020.
MORTEN LAURSEN, gårdejer,
født d. 11.-3.-1956, søn af Karen
og Christian Laursen, gift d. 1.3.-1985 med Lisbeth Eriksen, spa
rekasseassistent, født d. 1.-7.1956, datter af Hedvig og Karl
Anker Eriksen. Parret har børne
ne: Anne Mette, født d. 17.-4.1985 og Pernille, født 15.-9.-1986.
M.L. har været på Lundbæk Landbrugsskole samt på landbrugsskole i USA. Han over
tog gården d. 1.-6.-1979 fra sin mor Karen Lauersen. Nuværende ejer er 3. generation
på gården. Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 41 ha. Der er lejet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1896 og løbende restaureret. Desuden er der arbejderbolig fra
omkr. 1945. Avlsbygningerne består af kostald fra 1964 ombygget til svinestald
i 1980, svinestalde fra 1900 og 1985, lade fra 1900, maskinhus fra 1983 og gylletank.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 4.500 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, plansilo, korntørreri med kold luft
og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Desuden er der biavl på gården.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

DRAGSGAARDSVEJ 6-10, "DRAGSGAARD", 9574 BÆLUM.
NIELS HJORTH, proprietær, født d. 5.-12.-1959, søn af Ane Lise og Jens Christian
Hjorth, bor sammen med Susanne Lindegaard, sygeplejerske, født d. 4.-8.-1961, datter
af Birthe og Torben Lindegaard.
Gården drives sammen med Dragsgaardsvej 6 og "Brogaard", Smidievej 22.
DRIFTEN 5, "BRØNDUMGAARD", LL. BRØNDUM, 9574 BÆLUM, tlf. 98-337010.
KJELD CHRISTIAN HJORTH, gårdejer, født d. 29.-4.-1952, søn af Ane Lise og Jens
Christian Hjorth, gift d. 23.-12.-1987 med Elsa Sidonie Schutte, medhjælpende hustru,
født d. 30.-8.-1954, datter af Helga og Herluf Vistisin Schutte. Parret har sønnen Jens
Christian, født d. 11.-11.-1989.
K.C.H. har været på Næsgaard Agerbrugsskole og er i bestyrelsen for Brønderslev
Halmvarmeværk. Han overtog gården d. 1.-5.-1983 fra Erik Storgaard.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 80 ha., heraf 5 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført i 1915 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1880, lader fra 1915 og 1982, lade fra 1982 genopført efter brand samt halmlade
fra 1984. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, frøgræs,
ærter og industrikartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 storballepresser, 1
lastbil, plansilo, varm lufts tørreri og træfyr. Man opkøber og sælger ca. 2.500 tons
foder- og industrihalm. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
DRIFTEN 7, "BAVNHØJGAARD", LL. BRØNDUM, 9574 BÆLUM, tlf. 98-337134.
CHRISTIAN JENSEN, gårdejer, født d. 15.-1.-1932, søn af Mette og Laurids Jensen,
gift d. 11.-5.-1956 med Jenny Winther Nielsen, husmor, født d. 18.-9.-1934, datter af
Birgitte og Johannes Nielsen. Parret har børnene: Inge Marie, født d. 4.-8.-1957,
Marianne, født d. 7.-1.-1960 og Knud Erik, født d. 5.-7.-1963.
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d. 16.-2.-1956 fra Ejner Ander
sen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal
27,9 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1906 og
restaureret i 1973. Avlsbygninger
ne består af kostald fra 1906 om
bygget til svinestald i 1980, svinestald og lade begge fra 1906
samt maskin- og roehus fra 1972.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.300 stk. årligt. Der er 3 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri og
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

DYREHAVEVEJ 4, "NY WIFFERSTHOLM", SOLBJERG, 9560
HADSUND, tlf.
98-337662.
SVEND APPEL, INGRID APPEL
og HANS MØLLER JENSEN.
S.A. er proprietær, født d. 27.6.-1958, søn af Ingrid Appel,
født d. 28.-3.-1938, datter af
Karen og Svend Appel. I.A. har
børnene: Svend, født d. 27.-6.1958, Henrik, født d. 11.-8.-1959,
Filippa, født d. 17.-8.-1962, Jens
Peter, født d. 29.-5.-1965 og Sarah, født d. 1.-3.-1977. H.M.J. er dyrlæge, født d.
16.-10.-1943. I.A. har været selvstændig landmand siden 1966, sønnen S.A. har været
på Næsgaard Agerbrugsskole, H.M.J. er medejer af Øst Djurs-dyrlæger i Grenå. De tre
ejere overtog gården i august 1987 fra Lauritzen, Lindenborg.
Ejendomsskyld 5.930.000. Areal 277,9 ha., heraf 110 ha. skov og hede.
Stuehuset er opført omkr. 1840 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko
stald fra 1932 ombygget til lade i 1972, svine- og hestestald fra 1937 ændret til lade i
1972, lader fra 1877 og 1975, desuden er der 2 arbejderboliger. Besætningen består af
30 moderfår, det er en krydsningsbesætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er indu
strikartofler, hvede, raps, rug, byg og frøgræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2
selvkørende vandingsmaskiner, 1 kartoffellægger, 1 kartoffelhypper, plansilo, varm
lufts tørreri med gennemløb samt flisfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbej
det. I.A. ejer og driver også "GI. Dæmning", Kolind Sund, Nord Kanalvej 2, Grenå.

EJSTRUPVEJ 4, "KILDEVANG",
ST BRØNDUM, 9520 SKØRPING,
tlf. 98-333431.
STEFFEN BUNDGAARD, gård
ejer, født d. 13.-7.-1912, søn af
Mariane og Anders Bundgaard,
gift d. 6.-1.-1940 med Helga Mar
grethe Jensen, husmor, født d.
30.-3.- 1913, datter af Marie og
Ole Jensen. Parret har børnene:
Inger, født d. 22.-7.-1940, Karen
Secilia, født d. 18.-11.-1946 og

Elsebeth, født d. 23.-5.-1951.
S.B. overtog gården i februar 1942 fra sin svigerfar, Ole Jensen. Nuværende ejer er 4.
generation på gården. Ejendomsskyld 860.000. Areal 14 ha., der er frasolgt 9 ha., der
er 4 ha. eng og 2 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1915 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1912, hønsehus fra 1965, hestestald og lade fra 1912 samt maskinhus fra
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1973. Besætningen består af 3 moderfår og 1 vædder af racen Texel. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, kornsilo, kold lufts tørreri og træfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
EJSTRUPVEJ 6, "LAUDRUPGAARD", ST. BRØNDUM MARK,
9520 SKØRPING, tlf. 98-339183.
LEIF LAUERSEN, gårdejer, født
d. 21.-7.-1935, søn af Esther Lauersen, han opvoksede hos bedste
forældrene Sine og Laurids Lauersen, gift d. 31.-10.-1959 med In
ger Grynerup, født d. 12.-7.-1938,
datter af Martha og Søren Gryne
rup. Parret har børnene: Klaus,
født d. 1 1.-5.-1960 og Lotte,
født d. 28.-2.-1968. I.G. døde i 1987.
Leif Lauersen har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i april 1960
fra sine bedsteforældre Sine og Laurids Lauersen, som byggede ejendommen som stats
husmandsbrug i 1935, da den blev udstykket fra "Engvang" i Brøndum.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 110 ha., heraf tilkøbt 100 ha., der er 1 ha. skov og 14
ha. eng. Der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og ombygget i 1973. Avlsbygningerne består af kostald fra
1935 tilbygget flere gange fra 1960-87, den blev ombygget til svinestald i 1988, det
skete efter brand, desuden er der maskinhus og lade fra 1979 og 1988 samt gylletank.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.600 stk. årligt, desuden er der 10 ammekøer, 5 ungdyr og 5 slagtekalve af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 3
gastætte siloer og halmfyr. Gården drives sammen med Ejstrupvej 17.
EJSTRUPVEJ 10, "EJSTRUP
NORDGAARD", EJSTRUP, 9575
TERNDRUP, tlf. 98335114.
SØREN OG SVEND JØRGENSEN,
gårdejere. Søren er født d. 10.5.-1919, og Svend er født d. 9.11.-1915, begge er sønner af To
ra og Jørgen Jørgensen.
Brødrene overtog gården i maj
1945 fra Niels Nielsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
48 ha., heraf 4 ha. skov og 16
ha. eng og bakker samt mose. Der er bortforpagtet 16 ha. eng og 14 ha. markjord.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko
stald fra 1952, svinestald ca. 100 år gammel moderniseret i 1952, lade moderniseret i
1950 og maskinhus moderniseret i 1958. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 lagersilo, plansilo og varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

EJSTRUPVEJ 14, "EJSTRUP WESTERGAARD", EJSTRUP, 9575 TERNDRUP, tlf. 98335848.
LEO HENRIKSEN, bonde, født d. 26.-5.-1948, søn af Edel og Hans Henriksen, gift d.
8.-6.-1973 med Inge Marie Christensen, husmor, født d. 17.-6.-1953, datter af Helga
og Svend Christensen. Parret har børnene: Mikael, født d. 9.-7.-1975 og Ann-Louise,
født d. 10.-11.-1977. L.H. overtog gården d. 1.-11.-1980 fra Poul Erik Nielsen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 29 ha. Der er lejet 65 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af kostald senest ombygget i 1973,
ungdyrstald og maskinhus begge fra 1976, lade fra 1978 og indendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 90 ungdyr og 20 slagtekalve af blandet
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salgsafgrøder er ærter, hvede og byg. Der er 2 traktorer og 1 roeoptager med tank.
På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markar
bejdet.

E3STRUPVE3 16, "KARENSMIN
DE", E3STRUP, 9575 TERNDRUP,
tlf. 98-335383.
E3VIND BACH, gårdejer, født d.
4.-8.-1935, søn af Marie og Arne
Bach, gift d. 21.-11.-1964 med
Lis Christensen, medhjælpende
hustru, født d. 12.-10.-1943, dat
ter af Anna og Alfred Christen
sen. Parret har børnene: Dorthe,
født d. 22.-9.-1965 og Anita,
født d. 28.-11.-1968.
E.B. overtog gården i februar 1965 fra sin mor Marie Bach. Nuværende ejer er 3.
generation på gården, som kom i slægtens eje i 1901. Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
23,7 ha., heraf 5 ha. eng og mose. Der er forpagtet 6,5 ha.
Stuehuset er opført i 1919 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1974, lade fra 1912 og foderhus fra 1980. Gården drives med en kvægproduktion
på 30 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøde er raps. Der er 2 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
E3STRUPVE3 17, ST. BRØNDUM MARK, 9520 SKØRPING.
LEIF LAUERSEN, gårdejer. Omtales under Ejstrupvej 6.
L.L. overtog gården i 1978 fra Flemming Vring Kristensen.
Ejendomsskyld 300.000. Areal 2 ha., 38 ha. er lagt ind under Ejstrupvej 6.
Stuehuset er restaureret i 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1965 og lade
fra 1925. Gården drives sammen med Ejstrupvej 6.
E3STURPVE3 21, "KÆRVANG", E3STRUP, 9520 SKØRPING, tlf. 98-339286.
3OHAN E3NER CHRISTENSEN, husmand, født d. 19.-3.-1927, søn af Sørine og Niels
Peter Silius Christensen, gift d. 1.-3.-1975 med Birthe Lillian 3ensen, sygehjælper,
født d. 30.-9.-1938, datter af Krestine og Anders Peter 3ensen.
3.E.C. overtog gårde i november 1957 fra sin mor Sørine Christensen. Gården kom i
familiens eje i 1923.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 13 ha., heraf 3,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1927. Avlsbygningerne består af ko- og svi
nestald fra 1900 tilbygget med lade og senere ændret til kostald i 1948, der er lade
fra 1946. Besætningen består af 10 ammekøer, 10 ungdyr og 5 slagtekalve af racen
Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor og kornsilo.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
E3STRUPVE3 22, "TEGLBRÆNDERGAARD", E3STRUP SKOVSTE
DER, 9575 TERNDRUP, tlf. 98335465.
E3NAR CHRISTENSEN, husmand,
født d. 25.-9.-1923, søn af Dosine og Anton Marinus Christen
sen, gift d. 18.-7.-1959 med To
ve Lisbeth Charlsen, husmor,
født d. 8.-10.-1934, datter af
Inge Margrethe og Carl Christi
an Charlsen. Parret har børne
ne: Bo Martin, født d. 28.-9.-1956,
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E.C. overtog gården i sommeren 1956 fra sin far Anton Marinus Christensen. Nuværen
de ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 430.000. Areal 18 ha., heraf 4 ha. skov og sandgrav.
Stuehuset er opført i 1770 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1912 samt lade fra 1925. Besætningen består af 40 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

EJSTRUPVEJ 27, "EJSTRUPGAARD", EJSTRUP, 9575 TERNDRUP, tlf. 98-335395.
KLAUS LAUERSEN, gårdejer, født d. 11.-5.-1960, søn af Inger og Leif Lauersen.
K.L. arbejder som chauffør og har været på Try Landbrugsskole. Han overtog gården
d. 15.-4.-1989 fra Jørgen Lund.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 44,3 ha., heraf 3 ha. mose og plantage m.v.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er
plansilo samt varm og kold lufts tørreri. K.L. driver gården maskinmæsigt med fade
ren, som bor Ejstrupvej 6.

EJSTRUPVEJ 29, "TOFTGAARDEN", EJSTRUP SKOVSTEDER, 9575 TERNDRUP, tlf.
98-335221.
BENT MIKKELSEN, gårdejer, født d. 19.-2.-1934, søn af Emma og Kresten Mikkelsen,
gift d. 26.-5.-1957 med Ruth Christensen, medhjælpende hustru, født d. 15.-5.-1933,
datter af Agnes og Kristian Christensen. Parret har børnene: Stig, født d. 15.-10.1957, Gitte, født d. 16.-10.-1959 og Mogens, født d. 5.-6.-1966.
B.M. har været i bestyrelsen for Helium Herreds Familiebrug og GI. Aalborg Amts
Indkøbsforening. Han overtog gården d. 1.-4.-1966 fra sin far Kresten Mikkelsen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 15 ha. Der er lejet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1969 tilbygget i 1976, lade fra 1900, maskinhus fra 1973, foderhus fra 1981, gyl
letank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 45
ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 Fjordheste. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er hvede, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan
silo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

EJSTRUPVEJ 31, EJSTRUP SKOV
STEDER, 9575 TERNDRUP, tlf.
98-335493.
CARLO CHRISTENSEN, husmand,
født d. 1.-12.-1913, gift i 1937
med Anna Jakobsen, husmor,
født d. 26.-9.-1915. Parret har
børnene: Karna, født d. 5.-9.-1948
og Hardy, født d. 23.-3.-1953.
C.C. overtog gården d. 5.-12.-1967
fra Anton Mousten.
Ejendomsskyld 520.000. Areal
11,8 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført i 1956. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra 1932, lade
fra 1939 og maskinhus fra 1942. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af korn og græs. Der er 1 traktor og træfyr. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
EJSTRUPVEJ 35, EJSTRUP SKOVSTEDER, 9575 TERNDRUP, tlf. 98-335366.
JESPER KYHN, værktøjsmager, født d. 24.-9.-1952, søn af Grethe og Viggo Kyhn, bor
sammen med Tove Frederiksen, sygeplejerske, født d. 19.-4.-1946, datter af Agnes og
Arnt Dam. T.F. har sønnen Peter, født d. 14.-1.-1968.
J.K. overtog gården d. 1.-2.-1982 fra Svend Lauersen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 9,2 ha. Jorden er delvis udlejet.
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Stuehuset er opført i 1962, restaureret og ombygget i 1990. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald ca. 100 år gammel og ombygget til fårestald i 1982 samt lade ca.
100 år gammel. Besætningen består af 12 moderfår af racen Shropshire. Der er 1 trak
tor, kornlager og halmfyr.

ENGESVANGVEJ 3, "THISTEDHUS", 9575 TERNDRUP, tlf. 98335218.
GUNNAR THOMSEN, gårdejer,
født d. 18.-9.-1931, søn af Ane
Kartrine og Niels Marinus Thom
sen, gift d. 26.-10.-1955 med
Lilly Birthe Nielsen, medhjælpen
de hustru, født d. 16.-5.-1936,
datter af Anne Marie og Carl
Christian Nielsen. Parret har bør
nene: Mona, født d. 11.-2.-1956
og Mette, født d. 4.-8.-1958. G.T. overtog gården d. 20.-4.-1966 fra Jens Peter Elton
Jensen. Ejendomsskyld 800.000. Areal 17,8 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha. Der er lejet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1948 ombygget til svinestald i 1987, 4 minkhaller, ældre lade og maskinhus fra
1976. Gården drives med en minkproduktion på 235 tæver, desuden er der 12 årssøer,
der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
raps. Der er 3 traktorer, plansilo, kold lufts tørreri og anparter i vindmøllelaug. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.
ENGESVANGVEJ 13, LYNGBY
MARK, 9575 TERNDRUP, tlf.
98-335676.
BODIL KASTRUP KRAGH, gård
ejer, født d. 19.-9.-1961, datter
af Ingrid og Johannes Kristen
sen, gift d. 30.-9.-1989 med
Henrik Kragh, gårdejer, født d.
5.-7.-1966, søn af Else og Svend
Erik Kragh. Parret har datteren
Ninna, født d. 28.-9.-1990.
H.K. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. B.K.K. har været på Kongensgaard og Hammerum landbrugsskoler.
Hun overtog gården d. 1.-4.-1990 fra Jørn Nielsen.
Ejendomsskyld 1.165.000. Areal 17,5 ha., heraf 5 ha. eng. Der er lejet 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og løbende restaureret. Avlbygningerne består af kostald
fra 1906 til- og ombygget i 1978, lukket minkhal fra 1985, 3 åbne minkhaller fra 1986
og 1988, lade fra 1906 ombygget i 1978, maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 40 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM,
desuden er der en minkproduktion på 180 tæver. Der er 2 traktorer, plansilo og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FREDENSLUNDVEJ 4, SOL
BJERG, 9574 BÆLUM, tlf. 98337108.
ANTON KRAGH, gårdejer, født
d. 21.-9.-1934, søn af Emma og
Niels Kragh.
A.K. har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-4.-1965 fra sin far Niels
Kragh. Nuværende ejer er 3. ge
neration på gården, som kom i
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ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 16,5 ha. eng og 3,5 ha. skov. Der er udlejet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1901 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1870, svinestald fra 1906 ændret til værksted i 1975, lade fra 1904 samt staklade
og maskinhus fra 1975. Man driver biavl fra ejendommen. Der er 1 traktor, diverse
slyngmaskiner til biavlen, plansilo og kold lufts tørreri.
FREDENSLUNDVEJ 25,
• "FREDENSLUND", SOL
BJERG, 9574 BÆLUM, tlf.
98-337502.
GREGERS SØREN WIN
THER, gårdejer, født d.
18.-8.-1945, søn af Magda
og Søren Winther, gift d.
27.-8.-1966 med Bodil An
na Andersen, lægesekretær,
født d. 11.-11.-1944, dat
ter af Alma og Niels Andersen. Parret har børnene: Elien, født d. 8.-2.-1967 og Søren Gregers, født d.
14.-11.-1968. G.S.W. har været på Lundbæk Landbrugsskole og været formand for Elinelund Andelsmejeri. Han overtog gården d. 1.-6.-1990 fra Niels Ulrik Woetmann. Går
den blev oprettet og udstykket fra "GI. Wiffersholm" i 1842 af familien Svanholm.
Ejendomsskyld 9.460.000. Areal 316,5 ha., heraf tilkøbt 40,1 ha., der er 110 ha. skov
og 3,5 ha. diverse. Der er forpagtet 65 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og restaureret i 1984-85. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1932 ombygget til kornlager, svinestald fra 1941 ændret til traktorgarage i 1986,
lade fra 1842 genopført med korn tørring og lagerlade i 1987 efter brand, maskinhus
fra 1926, nyt maskinhus og halmlade fra 1991. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af korn, græsfrø, raps, ærter, juletræer, pyntegrønt og halm til
varmeværker og industri. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tør
reri og flisefyr. På gården er ansat 2 faste medhjælpere. Man har samdrift med Ærte
bjergvej 2 og Flødalsvej 25 begge i Aalborg Kommune.
FRUERHUSVEJ 2, "LILLEVANG",
VOERGAARDS MARK, 9574 BÆ
LUM.
BENT HAMMERICH ØSTERGAARD, gårdejer, født d. 28.-9.1958, søn af Sisse og Vagn Erik
Østergaard. B.H.Ø. har sønnen
Jesper, født d. 1.-6.-1987.
B.H.Ø. har været på Lundbæk og
Bygholm landbrugsskoler. Han
overtog gården d. 1.-6.-1986 fra
sin bror Per Østergaard.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 36 ha., heraf 4,5 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1904, restaureret og ombygget i 1981. Avlsbygningerne be
står af kostald fra 1971, ungdyrstald og foderhus fra 1974 samt maskinhus fra 1969.
Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 90 ungdyr og 30 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps og ærter. Der er 1 trak
tor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FRUERHUSVEJ 4, "KILDEGAARD", SOLBJERG, 9574 BÆLUM, tlf. 98-337404.
FRANK HERMANSEN, gårdejer, født d. 21.-10.-1962, søn af Eva og Carlo Hermansen,
bor sammen med Birgitte Jensen, montør, født d. 30.-8.-1967, datter af Karna og Erik
Jensen. F.H. er på militærpolitiskolen i Nr. Uttrup og har været på Try Landbrugssko
le. Han overtog gården d. 15.-7.-1986 fra Peter Jellesen.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 22,5 ha., heraf 3 ha. skov.
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Avlsbygningerne består af svinestald fra 1896 moderniseret med nyt inventar i 1989,
svinestald fra 1896 senest moderniseret i 1990, maskinhus fra 1990 og lade fra 1896.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter og rug. Der er 2 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri og
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FRUERHUSVEJ 5, "SKOVDALGAARD", VOERGAARDS MARK,
9574 BÆLUM, tlf. 98-337633.
MOGENS CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 26.-11.-1951, søn af
Hildeborg og Gunner Christensen.
M.C. er chauffør. Han overtog
gården d. 1.-1.-1988 fra sin far
Gunner Christensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
30 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1904 og lø
bende restaureret. Avlsbsygningerne består af ko- og svinestald fra 1900 tilbygget i 1971, hestestald og garage fra
1925 samt lade fra 1904. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
FRUERHUSVEJ 26, SOLBJERG, 9574 BÆLUM, tlf. 98-337085.
SVEND JELLESEN, landmand, født d. 23.-8.-1913, søn af Anni Johanne og Anders Jellesen. S.J. overtog gården i 1945 fra Ebbe Jensen.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 5,5 ha., der er frasolgt 4 ha. Jorden er delvis udlejet.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt, men senere restaureret. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1952 samt lade fra 1934. Besætningen består af 4 rideheste. Der
er 1 traktor.

FRÆERVEJ 2, "NAKHØJGAARD",
9520 SKØRPING, tlf. 98-396139.
KIM BYRJAL NIELSEN, gårdejer,
født d. 20.-9.-1958, søn af Jette
og Finn Nielsen, gift d. 2.-12.1989 med Jette Tvistgaard Han
sen, født d. 23.-10.-1962, datter
af Birgit og Jens Verner Hansen.
K.B.N. har været på Lundbæk og
Næsgaard landbrugsskoler. Han
overtog gården d. 28.-12.-1984
fra John Valdamar Møller.
Ejendomsskyld 2.220.000. Areal 111 ha., heraf 15 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1777 og restaureret fra 1984-89. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1900, svinestald fra 1951 og lade fra 1943. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af raps, ærter, byg, rug, hvede og græsfrø. Der er 1 trak
tor, 2 plansiloer og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

FRÆERVEJ 5, GL SKØRPING, 9520 SKØRPING, tlf. 98-391561.
INGOLF NIELSEN, landmand, født d. 5.-8.-1936, søn af Emil Nielsen.
I.N. overtog gården i 1973 fra Jenny Nielsen.
Ejendomsskyld 715.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er lejet 8 ha.
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1930 og restaureret i 1972. Avls
bygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra 1930
samt maskinhus fra 1979. Besæt
ningen består af 10 ammekøer, 8
ungdyr og 8 slagtekalve af racer
ne Simmentaler og Sortbroget,
desuden er der 8 travheste. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker og 1 skivehøster. Man
har 1 skoledreng til hjælp.

GERDING GADE 1, "KASDALGAARD", GERDING, 9520 SKØRPING, tlf. 98-396046.
ERIK HEDEGAARD KRISTENSEN, gårdejer, født d. 7.-11.-1960, søn af Doris og Børge
Hedegaard Kristensen, gift d. 6.-8.-1988 med Jette Knudsen, køkkenassistent, født d.
14.-5.-1964, datter af Edith og Jens Knudsen. Parret har datteren Louise, født d.
29.-5.-1989.
E.H.K. har været på Kalø, Lundbæk og Vejlby landbrugsskoler, på sidstnævnte er han
uddannet indenfor kvægbrug og har arbejdet som produktionsassistent ved Fællesud
valget for kvæg i Århus Amt. Han overtog gården d. 3.-4.-1989 fra Poul Lindeberg.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 90 ha., heraf 10 ha. eng og bakker og 1 ha. juletræer.
Der er lejet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret omkr. 1983, det er det gamle aftægtshus.
Avlsbygningerne består af kostald fra 1972, ungdyrstald fra 1916, lade fra 1859, ma
skinhuse fra 1950 og 1957 samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60
årskøer, 75 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps, ærter, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 selvkørende vandingsmaskine, 1
græssnitter og kornsilo. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges
til høst.

GERDING GADE 3, "GERDING ØSTERGAARD", GERDING, 9520 SKØRPING, tlf.
98-396060.
POUL SIGURD CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 31.-7.-1921, søn af Marie og Kresten
Poulsen Christensen.
P.S.C. overtog gården i januar 1958 fra sine forældre Marie og Kresten Poulsen
Christensen. Nuværende ejer er 4. generation på gården. Der er en fredet hulvej på
marken, den blev fredet i 1966.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., der er 8,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1914 og gennemrestaureret i 1979. Avlsbygningerne består af koog svinestald fra 1953 ændret til svinestald i 1978, svinestald, hestestald og fyrrum
alle fra 1924 samt lade ombygget omkr. 1910. Gården drives med en svineproduktion
på 10 årssøer, der prodeceres ca. 180 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer, lagersilo, varm lufts tørreri og træ
fyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GERDING GADE 6-8, "GERDINGGAARD", GERDING, 9520
SKØRPING, tlf. 98-396059.
POUL NIELSEN, gårdejer, født
d. 13.-6.-1930, søn af Ellen og
Peter Nielsen, gift d. 10.-3.-1956
med Annelise Jensen, medhjæl
pende hustru, født d. 21.-8.-1932,
datter af Martine og Anton Jen
sen. Parret har børnene: Gerda,
født d. 19.-12.-1956, Ellen Mar
tine, født d. 15.-7.-1959 og Bo-
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dil Margrethe, født d. 5.-12.-1963.
P.N. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1960 fra sine
svigerforældre Martine og Anton Jensen. Han har været bestyrer på gården siden
1956. Nuværende ejere er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.880.000. Areal 85 ha., heraf 15 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført i 1906, restaureret og ombygget i 1973. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1954, ungdyrstalde fra 1912 og 1973, svinestald fra 1968 og ombygget so
stald fra 1957, ældre lade og maskinhus fra 1975. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 400 stk. årligt, desuden er der 33 ammekøer og et opdræt på 80 stk. af
racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast med
hjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. T.N. har desuden er hus
beliggende ved ejendommen, det er opført i 1979.
GERDINGVEJ 2, HALS BRO, 9520 SKØRPING, tlf. 98-396068.
POUL BACH, landmand, født d. 2.-12.-1920, søn af Sofie og Severin Bach.
P.B. overtog gården i april 1987 fra sin bror Niels Bach, som overtog gården i 1947,
forældrene købte gården i 1902.
Ejendomsskyld 478.000. Areal 13,5 ha., heraf 4,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1885 og restaureret i 1951. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1952, lade fra 1926 og maskinhus fra 1953. Besætningen består af 4
ammekøer, 3 ungdyr og 3 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn og raps. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til høst.

GERDINGVEJ 3, GERDING HUSE, 9520 SKØRPING, tlf. 98-396135.
KARDY JENSEN, gårdejer, født d. 27.-9.-1946, søn af Krestine og Peter Jensen, bor
sammen med Annie Støvring, hjemmehjælper, født d. 29.-5.-1947, datter af Lis og
Kjeld Støvring. K.J. kører mælketankbil for M.D. Food. Han overtog gården d. 1.-6.1973 fra sin far Peter Jensen.
Ejendomsskyld 756.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt lade begge fra 1934 og maskinhus fra 1988. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af korn, ærter og raps. Der er 1 traktor, plansilo,
varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
GERDINGVEJ 5, "HØDAL", GERDING HUSE, 9520 SKØRPING, tlf. 98-396031.
JENS ANTON JENSEN, gårdejer, født d. 7.-8.-1963, søn af Lissy og Jens Christian
Jensen, bor sammen med Birthe Solvej Jensen, montrice, født d. 12.-9.-1962, datter af
Gerda og Kaj Erik Jensen. Parret har sønnen Michael Kristian, født d. 1.-12.-1988.
J.A.J. arbejder som mekaniker og har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog
gården i november 1987 fra Birthe Skriver.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 8,8 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1989-90. Avlsbygningerne består af kostald
ombygget til opskæring af slagtesvin samt røgeri i 1985, svinestald fra 1978-79, lade
fra 1929 og maskinhus fra 1977. Besætningen består af 2 ammekøer og 1 slagtekalv af
racen SDM. Der er 1 traktor, plansilo og kold lufts tørreri.
GERDINGVEJ 8, GERDING HU
SE, 9520 SKØRPING, tlf. 98396129.
BJARNE ANDERSEN, gårdejer,
født d. 8.-8.-1943, søn af Grethe
og Aage Andersen, gift d. 11.-9.1985 med Inge Marie Christen
sen, maler, født d. 11.-9.-1955,
datter af Esther og Arnold Chri
stensen.
B.A. er maskinfører. Han overtog
gården d. 1.-4.-1976 fra Anton
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Sørensen. Ejendomsskyld 660.000. Areal 7 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1921 og ombygget i 1978-80. Avlsbygningerne består af kostald
og lade begge fra 1921 samt maskinhus fra 1985. Besætningen består af 4 ammekøer,
5 ungdyr og 2 slagtekalve af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og halmfyr.

GERDINGVEJ 13, GERDING HU
SE, 9520 SKØRPING, tlf. 98396130.
SINNA POULSEN, sygehjælper,
født d. 6.-3.-1949, datter af Olga
og Kaj Andersen, gift d. 7.-2.1970 med Søren Poulsen, født d.
15.-4.-1945, søn af Lise og Mag
nus Poulsen. Parret har børnene:
Lars, født d. 11.-7.-1970, Mari
anne, født d. 27.-5.-1974 og Rik
ke, født d. 2.-9.-1978.
Søren Poulsen døde i 1988. S.P. overtog gården i april 1975 fra Jørgen Johnsen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 7,3 ha., heraf 0,5 ha. eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført omkr. 1920 og ombygget efter brand i 1976. Avlsbygningerne
består af maskinhus og lade fra 1976, den blev genopført efter branden. Der er 1
traktor og halmfyr.
GERDINGVEJ 16, "THYGESLUND",
FRÆER, 9520 SKØRPING, tlf.
98-396006.
MOURITZ MOURITZEN BUNDGAARD, gårdejer, født d. 18.-7.1925, søn af Ellen og Jacob
Bundgaard, gift d. 5.-3.-1959
med Oda Nørgaard Jensen, med
hjælpende hustru, født d. 17.-2.1928, datter af Johanne og Ma
rinus Jensen. Parret har børne
ne: Karin, født d. 5.-9.-1959,
tvillingerne Erik og Birgit, født d . 12.-4.-1962 samt Lars, født d. 12.-10.-1963.
M.M.B. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han har været i repræsentantskabet for
Aalborg Amts Landboforening og været medlem af Menighedsrådet for Fræer Sogn.
Han overtog gården i april 1959 fra Jens Uhrenholt.
Ejendomsskyld 1.060.000. Areal 33 ha. Der er lejet 10,5 ha.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kostald fra 1920 ombygget til
løsdriftstald i 1969, svinestald og hestestald begge fra 1935, hestestalden er ændret til
værksted og maskinhus i 1960, der er lade fra 1917, den er tilbygget i 1969. Gården
drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 36 ungdyr og 12 slagtekalve af racen
SDM. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo, plansilo, varm lufts tørreri og træ
fyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

GERDINGVEJ 18, "TOFTEGAARDEN" FRÆER, 9520 SKØRPING,
tlf. 98-396037.
MARTIN LAURSEN, gårdejer,
født d. 3.-4.-1947, søn af Valdborg og Frode Laursen.
M.L. har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-3.-1977 fra sin far Frode
Laursen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal
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55 ha. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1965 og 1977, svinestald og lade fra 1931, maskinhus fra 1983, foderhus fra
1972 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 53 årskøer, 90 ungdyr og
30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 300 stk. år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 4 traktorer, 1 markvandings
anlæg og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og man har 1 sko
ledreng til hjælp. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GERDINGVEJ 19, "MØLGAARD",
FRÆER MARK, 9520 SKØRPING,
tlf. 98-396033.
JENS KRISTIAN JENSEN, gård
ejer, født d. 15.-2.-1934, søn af
Martine og Anton Jensen, gift d.
10.-12.-1960 med Lissy Petersen,
husmor, født d. 27.-5.-1937, dat
ter af Anne og Holger Petersen.
Parret har børnene: Jens Anton,
født d. 7.-8.-1963 og Anni Mar
tine, født d. 30.-8.-1967.
J.K.J. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1960 fra
Søren Buus. Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 38 ha., heraf 1 ha. plantage og 1,5 ha.
eng. Der er lejet 1 ha. Stuehuset er opført omkr. 1800, løbende restaureret og
tilbygget i 1941. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra 1951 ændret til
kostald i 1972, svinestalde fra 1938 og 1939, hønsehus fra 1936, kartoffelhus fra 1946,
ældre lade fra 1890, maskinhus fra 1978, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 50 årskøer, 75 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Der
er 3 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. På gården er ansat 1 fast
medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GERDINGVEJ 21, FRÆER, 9520
SKØRPING, tlf. 98-396105.
ERLING WOLF, gårdejer, født d.
30.-5.-1941, søn af Marie og Kre
sten Wolf, bor sammen med Per
nille Hansen, teknisk tegner,
født d. 5.-4.-1962, datter af In
ger og Svenz Hansen.
E.W. er faglærer på Teknisk Sko
le i Aars og er uddannet landbrugsmaskinmekaniker. Han
overtog gården i efteråret 1988 fra Niels Tuesen. Ejendomsskyld 530.000. Areal 12 ha.
Stuehuset er opført i 1934. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra 1906, samt
lade fra 1920, ko- og svinestald er ombygget til hestestald. Besætningen består af 3
avlshopper med opdræt, det er Islandske heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn og raps. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GERDINGVEJ 23, "LANDLYST",
FRÆER MARK, 9520 SKØRPING,
tlf. 98-396004.
KRISTIAN RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 21.-5.-1903, søn af Inger
Marie og Jakob Rasmussen, gift i
1936 med Olga Agnethe Jensen,
født d. 6.-6.-1902, datter af Ma
rie og Jørgen Jensen. Parret har
sønnen Bent, født d. 21.-8.1940.
K.R. har været på Asmildkloster
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Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-9.-1936 fra Søren Hedegaard.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 8,8 ha., heraf 2,5 ha. eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1916. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald samt lade
begge fra 1919. Der er kornlager på gården.
GERDINGVEJ 24, "BÆKKEGAARD", FRÆER, 9520 SKØRPING, tlf. 98-396051.
CHRISTIAN BOSSEN, gårdejer, født d. 7.-11.-1961, søn af Anna og Jens Bossen, gift
d. 10.-6.-1989 med Tina Jensen, pædagogmedhjælper, født d. 11.-12.-1965, datter af
Grethe og Peter Jensen.
C.B. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange og er i repræsentantskabet for
Aalborg Amts Landboforening. Han overtog gården d. 1.-1.-1986 fra sin far Jens Bos
sen. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Areal 76 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af slagtesvinestald fra 1960, sostald fra 1979, klimastald fra 1990, lader fra 1975 og 1982 til
1986 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges
ca. 3.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, frøgræs og
hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr.

GERDINGVEJ 27, FRÆER, 9520
SKØRPING, tlf. 98-396016.
ROSA MIKKELSEN, hjemmesyge
plejerske, født d. 28.-8.-1931,
datter af Minna og Aage Mikkel
sen, gift d. 12.-8.-1961 med
Thorvald Mikkelsen, forhenværende
gårdejer, født d. 17.-1.-1930, søn
af Martha og Niels Christian
Mikkelsen. Parret har sønnen Ni
els Christian, født d. 9.-12.-1962.
T.N. har været på Lundbæk Land
brugsskole.
R.M. overtog gården d. 23.-12.-1968 fra sin svigerfar Niels Christian Mikkelsen. Nu
værende ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje i 1902.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført i 1928. Avlsbygningerne består af kostald og lade begge fra 1928,
svinestald fra 1969 og maskinhus fra 1980. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og
varm lufts tørreri.
GERDINGVEJ 37, "LYKKEGAARD", FRÆER, 9520 SKØRPING, tlf. 98-396181.
AAGE HOLST PEDERSEN, gårdejer, født d. 19.-6.-1958, søn af Astrid og Henning
Holst Pedersen, gift d. 17.-6.-1989 med Birgitte Bertelsen, eksportassistent, født d.
8.-10.-1963, datter af Elva og Svend Bertelsen. Parret har sønnen Frederik, født d.
27.-12.-1989.
AA.H.P. har været på Korinth Landbrugsskole og Næsgaard Agerbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-9.-1989 fra Kresten Harbo.
Ejendomsskyld 2.230.000. Areal 61,3 ha., heraf 9,5 ha. juletræsplantage.
Stuehuset er opført i 1953 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1907 ændret til slagtesvinestald i 1978, svinestalde fra 1947 og 1977, lade fra
1907 og maskinhus fra 1967. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.500 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter, raps og frøgræs. Der er 2
traktorer, gastæt silo og halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
GERDINGVEJ 44, "VEJGAARD", FRÆER, 9520 SKØRPING, tlf. 98-396079.
JØRGEN KRISTIAN BÆK, gårdejer, født d. 20.-10.-1948, søn af Signe og Eijner Bæk,
gift d. 7.-12.-1968 med Henny Elisabeth Hansen, født d. 13.-5.-1950, datter af Inga og
Svend Hansen. Parret har børnene: Anette, født d. 7.-6.-1968, Karsten, født d.
18.-6.-1970, Irene, født d. 26.-4.-1976 og Anne Marie, født d. 13.-1.-1980.
J.K.B. overtog gården d. 27.-5.-1978 fra Rita Jensen.
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Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 20 ha., heraf 1 ha. skov. Der er lejet 46 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1979, svinestald fra 1908 ombygget til kvægstald i 1989, lade fra 1939, foderhus
fra 1979 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 60 ungdyr
og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps.
Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GERDINGVEJ 47, "LUNDHOLM",
FRÆER MARK, 9520 SKØRPING,
tlf. 98-396132.
AKSEL LUND PEDERSEN, boels
mand, født d. 19.-11.-1910, søn
af Agnes og Christian Lund Chri
stensen, gift d. 7.-2.-1939 med
Mary Larsen, født d. 11.-10.-1916,
datter af Marie og Niels Larsen.
Parret har børnene: Irma, født d.
8.-11.-1938, Frank, født d. 24.11.-1939, Vita, født d. 28.-1.1942, Jonna, født d. 8.-8.-1949,
Villy, født d. 13.-9.-1954 og Carl, født d. 3.-8.-1958.
M.L. døde d. 9.-9.-1988.
A.L.P. overtog gården i maj 1952 fra sin far Christian Lund Christensen. Nuværende
ejer er 3. genration på gården, forældrene har en sten for hedeopdyrkning på Kongens
Hus. Ejendomsskyld 480.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 1 ha. plantage.
Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført omkr. 1860, restaureret og tilbygget i 1962. Avlsbygningerne be
står af ældre kostald, lade og svinestald, der er maskinhus fra 1947.

GERDINGVEJ 48, "HEDELUND", FRÆER, 9520 SKØRPING, tlf. 98-396123.
EGON VILLADSEN, gårdejer, født d. 28.-11.-1943, søn af Nielsine og Eigil Peter Vil
ladsen, gift d. 17.-4.-1977 med Inga Kathrine Bøgh, overassistent, født d. 28.-10.-1940,
datter af Olga og Bernt Bøgh. Parret har børnene: Kristine, født d. 4.-4.-1971, Elin,
født d. 2.-5.-1976 og Aase, født d. 24.-5.-1977.
E.V. overtog gården d. 1.-6.-1972 fra sine forældre Nielsine og Eigil Peter Villadsen.
Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 43 ha. Der er lejet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1969, kviestald
fra 1900, svinestald fra 1936, lader fra 1900 og 1974, maskinhus fra 1974 og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 55 ungdyr og 25 slagte
kalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1
fast medhjælper.

GL. ASKILDRUPVEJ 1, "ANEXGAARDEN", HORSENS, 9520
SKØRPING.
JENS JUUL JENSEN, dyrlæge,
omtales under Horsens Byvej 8.
J.J.J. overtog gården d. 15.-6.1962 fra Kresten Lauersen.
Ejendomsskyld 1.170.000. Areal
25 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der
er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1880.
Avlsbygningerne består af kostald
fra 1927, kyllingehus fra 1966
anvendes som foderhus, lade fra 1888 ombygget efter brand i 1970 og gylletank. På
gården er der halmbaner. J.J.J. ejer og driver også Horsens Byvej 8.

-443GLERUPVEJ 91, "MUNKGAARDEN", KORUP SKOVHUSE, 9560 HADSUND, tlf. 98589030.
JØRN THOMSEN, gårdejer, født d. 6.-3.-1952, søn af Andrea og Sigfred Thomsen, bor
sammen med Ina Nielsen, gartnermedhjælper, født d. 17.-11.-1950, datter af Frida og
Børge Jakobsen. Parret har børnene: Henrik, født d. 27.-5.-1968, Christian, født d.
8.-5.-1972, Carsten, født d. 6.-5.-1977 og Birgitte, født d. 1.-10.-1985.
J.T. arbejder som smed på en fabrik i Hadsund. Han overtog gården d. 1.-1.-1985 fra
sin far Sigfred Thomsen.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 19,3 ha., heraf 4 ha. skov til juletræsproduktion og 1,5
ha. eng.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret senest i 1990. Avlsbygningerne består af koog svinestald, lade og maskinhus sidstnævnte fra 1968. Besætningen består af 2 års
søer, der produceres ca. 40 slagtesvin årligt, desuden er der 5 ammekøer, 1 ungdyr og
4 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og
korn. Der er 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GLERUPVEJ 95, "ROLIGHED",
KORUP SKOVHUSE, 9575 TERNDRUP, tlf. 98-589004.
ELMER OLESEN, gårdejer, født
d. 3.-7.-1938, søn af Otteline og
Marius Olesen, gift d. 30.-10.-1965
med Grethe Lauersen, specialar
bejder, født d. 30.-4.-1945, dat
ter af Dagny og Peter Lauersen.
Parret har børnene: Lisbeth, født
d. 13.-5.-1963, Gitte, født d. 28.4.-1966 og Peter, født d. 12.-2.1970.
E.O. kører mælketankbil. Han overtog gården d. 1.-9.-1963 fra sin far Marius Olesen,
som byggede ejendommen som statshusmandsbrug i 1933, den blev udstykket fra nabo
ejendommen.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 11,5 ha., heraf 0,5 ha. eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret fra 1972-75. Avlsbygningerne består af koog svinestald, garage og lade alle fra 1933 og maskinhus fra 1950. Der er 1 traktor.
GLERUPVEJ 105, "LYNGHØJ",
V. KORUP, 9575 TERNDRUP,
tlf. 98-589019.
JØRGEN PETERSEN, psykolog
cand. psych, født d. 19.-12.-1923,
søn af Eigil Charles Petersen,
gift d. 24.-4.-1958 med Anne
Louise Monrad, sygeplejerske,
født d. 24.-12.-1933, datter af
Knud D. Monrad. Parret har bør
nene: Jens og Eva.
J.P. døde d. 27.-10.-1984.
J.P. overtog gården i juni 1977 fra læge Jørn Pedersen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 9,1 ha., heraf 2 ha. eng. Der er bortforpagtet ca. 8 ha.
Stuehuset er restaureret i 1977. Gården drives som fritidslandbrug.

GLERUPVEJ 120, "GRANGAARDEN", V. KORUP, 9560 HADSUND, tlf. 98-589117.
JOHN JENSEN, gårdejer, født d. 18.-5.-1946, søn af Inga og Niels Jensen, gift d.
5.-6.-1969 med Vita Nielsen, ægpakkerske, født d. 28.-4.-1951, datter af Stine og
Harry Nielsen. Parret har børnene: Henrik, født d. 3.-1.-1970, Dorthe, født d. 21.10.-1971 og Janni, født d. 17.-5.-1975.
J.J. overtog gården d. 1.-10.-1971 fra sin far Niels Jensen.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 24 ha., heraf 3 ha. skov. Der er forpagtet 22 ha. På
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Stuehuset er ca. 100 år gammelt og restaureret omkr. 1975. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald ændret til svin i 1973, svinestald fra 1959, ældre lade ombygget til
kornlager i 1980 samt maskinhus fra 1985. Besætningen består af 1 ammeko og 1 slagtekalv af racen Hereford, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps og korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og
halmfyr.

GLERUPVEJ 127, "BØDKERGAARD", KORUP, 9560 HAD
SUND, tlf. 98-589002.
CLAUS JOHANNSEN, gårdejer,
født d. 4.-9.-1922, søn af Andrea
og Ejner Johannsen, gift d. 15.10.-1961 med Inger Andersen,
husmor, født d. 20.-5.-1930, dat
ter af Matilte og Anders Peter
Andersen. Parret har datteren
Inge Lise, født d. 3.-1.-1948.
C.J. overtog gården d. 1.-10.-1961
fra sin far Ejner Johannsen, som
købte gården i 1915. Ejendomsskyld 900.000. Areal 22 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt lade begge opført i 1956 efter brand, laden er delvis ændret til heste
stald. Besætningen består af 10 heste af Belgisk race, det er en avlsbesætning. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, plansilo og varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
GLERUPVEJ 138, "LYNGHOLM",
KORUP, 9560 HADSUND, tlf.
98-589104.
HANS LYNGHOLM CHRISTEN
SEN, husmand, født d. 28.-10.1936, søn af Martine og Martin
Christensen, gift d. 23.-4.-1960
med Krista Martine Frandsen,
husmor, født d. 24.-4.-1941, dat
ter af Gerda og Andreas Frand
sen. Parret har børnene: Benny,
født d. 10.-1.-1961, Lene, født
d. 2.-5.-1962 og Janni, født d. 13.-6.-1965.
H.L.C. arbejder ved en entreprenør i Aalborg. Han overtog gården d. 1.-3.-1969 fra
Frits Hansen. Gården var stampemølle indtil for ca. 150 år siden.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 10,4 ha. Der er lejet 33 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1875 og restaureret i 1969-70. Avlsbygningerne består af
svinestald fra 1979, kornlager med tørreri fra 1968, staklade fra 1989 og maskinhus
fra 1985. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres ca. 550
slagtesvin årligt, desuden er der 20 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri
og halmfyr.
GLERUPVEJ 142, "V. KORUPGAARD", KORUP, 9560 HADSUND, tlf. 98-589095.
BERTIL RODELL, gårdejer, født d. 13.-8.-1918, søn af Signe Rodeil og Oscar Petterson, gift d. 23.-9.-1967 med Jytte Agnethe Nielsen, lærer, født d. 25.-7.-1939, datter
af Ellen Cecilie og Asker Kærgaard Nielsen. Parret har børnene: Anders Bertil, født
d. 26.-3.-1968, Hans Christian, født d. 24.-2.-1973 og Cecilie Agnethe, født d. 18.-3.1975. J.A.N. er medlem af Menighedsrådet for Solbjerg Sogn. B.R. har været luftkap
tajn i SAS gennem 30 år. Han overtog gården i november 1969 fra Peter Flou. På
ejendommen findes det fredede Korup Voldsted.
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ha. eng.
Stuehuset er opført i 1875 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1957 genopført efter brand, laden fra 1982 bruges som maskinhus og løsdriftstald.
Besætningen består af 10 ammekøer, 8 ungdyr og 5 slagtekalve af racen Angus Aberdeen, desuden er der 4 heste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsaf
grøder er hvede, rug, byg, ærter og raps. Der er 3 traktorer og halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
GLERUPVEJ 150, "KORUPGAARD", KORUP, 9560 HADSUND, tlf. 98-589031.
GERHARD og EJNAR JOHANNSEN, gårdejere. G.J. er født d. 23.-3.-1947 og E.J. er
født d. 10.-7.-1949, sønner af Claudia og Niels Christian Johannsen, G.J. blev gift d.
19.-8.-1972 med Monica Rodeil, medhjælpende hustru, født d. 25.-8.-1945, datter af
Helga og Bertil Rodeli. Parret har børnene: Christian, født d. 22.-8.-1973 og Anna
Kirstine, født d. 8.-6.-1975. Brødrene overtog gården d. 1.-11.-1977 fra deres mor
Claudia Johannsen. Nuværende ejere er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 4.000.000. Areal 62 ha., heraf 3 ha. skov, hvoraf 0,5 ha. er fredskov,
der er 25 ha. eng. Der er lejet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1970, ungdyrstald med foderlade fra 1979, gammel svinestald indrettet til kalve og
halmlade, lade fra 1880, maskinhus fra 1975, 2 gylletanke og 2 indendørs køresiloer.
Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer, 85 ungdyr og 28 slagtekalve
samt 1 tyr alle af racen SDM, desuden er der 4 ammekøer, 2 ungdyr og 2 slagtekalve
af racen Hereford samt 1 Fjordhest. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og
hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo, varm lufts tørreri
og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GRAVERHUSEVEJ 4, GRAVERHUSE, 9574 BÆLUM, tlf. 98-337699.
LEO BONDE, gårdejer, født d. 13.-11.-1937, søn af Ragnhild og Thøge Bonde. L.B. har
børnene: Janne, født d. 3.-1.-1970 og Lars, født d. 7.-9.-1972.
L.B. arbejder som specialarbejder og har været på Langelands Landbrugsskole. Han
overtog gården i oktober 1987 fra Jørgen Gregersen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 14,5 ha., heraf 1 ha. eng og 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1988. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra 1932 samt
lade fra 1920. Besætningen består af 24 moderfår af racen Leicester. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 1 traktor. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
GRAVERHUSEVEJ 11, "NY
GAARD", 9574 BÆLUM, tlf. 98585188
ERNA HOUTVED, født d. 24.-1.1913, datter af Krestine og Pe
ter Bøgeskov, gift d. 6.-2.-1935
med Jens Peter Houtved, gård
ejer, født d. 22.-6.-1907, søn af
Martine og Niels Houtved.
J.P.H. døde d. 15.-2.-1980.
E.H. er rejsearrangør for rejser
til Sydeuropa. Hun overtog går
den d. 1.-1.-1938 fra sin far Peter Bøgeskov. Nuværende ejer er 4. generation på
gården. Ejendomsskyld 950.000. Areal 39,9 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., der er 8 ha.
skov og 12 ha. eng. Mark og eng er udlejet.
Stuehuset er opført i 1923 efter brand. Avlsbygningerne består af kvægstald, svine
stald og lade alle opført efter brand i 1923. Der er 1 traktor på gården.
GRAVERHUSEVEJ 13, "RYTTERGAARDEN", GRAVERHUSE, 9574 BÆLUM, tlf.
98-585121.
AAGE LAURSEN, gårdejer, født d. 11.-10.-1919, søn af Johanne og Jesper Laursen,
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gift d. 10.-11.-1946 med Johanne
Jensen, husmor, født d. 5.-8.1926, datter af Babara og Alfred
Jensen. Parret har børnene: Oluf,
født d. 17.-12.- 1948, Jette, født
d. 7.-10.-1952 og Birgith, født d.
30.-6.-1954, død i 1977.
Aage Laursen overtog gården i
maj 1960 fra sin far Jesper Lauersen, som købte gården i 1913.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 26
ha., heraf tilkøbt 8,8 ha., der er
frasolgt 2 ha. eng, og der er 1 ha. skov. Jorden er udlejet.
Stuehuset er et ældre bindingsværkhus, som er ca. 200 år gammelt, det er restaureret
i 1970. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra 1930 ændret til s vinestald i
1980, svinestald fra 1900 restaureret i 1975 samt lade og maskinhus fra 1900. Der er
1 traktor, kornlager og varm lufts tørreri.
GRAVERHUSEVEJ 17, GRAVERHUSE, 9574 BÆLUM, tlf. 98-585576.
ANDERS LUNDSGAARD, maskinmester, født d. 30.-7.-1948, søn af Anne og Kresten
Lundsgaard, gift d. 25.-2.-1984 med Hanne Jørgensen, håndarbejdslærer, født d. 16.1.-1959, datter af Grethe og Valter Jørgensen. Parret har børnene: Søren, født d.
28.-9.-1983, Thomas, født d. 13.-12.-1986 og Helle, født d. 7.-11.-1988. A.L. er
maskinmester. Han overtog gården d. 1.-8.-1975 fra sin far Kresten Lundsgaard.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 10 ha., der er frasolgt 1,5 ha. Jorden er delvis udlejet.
Stuehuset er opført i 1938 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1938 ændret til garage og lignende i 1990, lukket minkhal fra 1986,
hønsehus fra 1954 og lade fra 1938 ændret til fårestald i 1989. Gården drives med en
pelsproduktion på 250 minktæver, desuden er der 17 moderfår af racen Leicester. Der
er 1 traktor og træfyr.

HADSUNDVEJ 62, V. KORUP,
9575 TERNDRUP, tlf. 98-335786.
NIELS AMANDUS SØRENSEN,
gårdejer, født d. 17.-3.-1914, søn
af Jensine og Søren Sørensen.
N.A.S. overtog gården d. 18.-11.1955 fra sin far Søren Sørensen.
Nuværende ejer er 3. generation
på gården.
Areal 16,5 ha., heraf 2 ha. eng
og 2,5 ha. skov. Jorden er udle
jet.
Stuehuset er af ældre dato og restaureret i 1974-75. Avlsbygningerne består af stald
og lade fra 1885, hestestald og svinestald ombygget i 1976 samt maskinhus fra 1935.
HADSUNDVEJ 64, V. KORUP, 9575 TERNDRUP, tlf. 98-335171.
KRESTEN, BØRGE og ARNE JACOBSEN, gårdejere. K.J. er født d. 25.-11.-1924, B.J.
er født d. 10.-4.-1929 og A.J. er født d. 19.-7.-1936, sønner af Ane og Søren Jacob
sen. B.J. er uddannet maler. Brødrene overtog gården d. 1.-1.-1989 fra deres far Søren
Jacobsen. Ejendomsskyld 530.000. Areal 16,5 ha., heraf 3 ha. eng og 1 ha. skov.
Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt lade begge fra omkr. 1900 og maskinhus fra 1954. Der er 1 traktor.
HADSUNDVEJ 66, "TRANEBO", V. KORUP, 9575 TERNDRUP, tlf. 98-335332.
BRITTA NIELSEN, gårdejer, født d. 14.-12.-1947, datter af Krestine Elisa og Viktor
Pedersen, gift d. 7.-8.-1971 med Bent Nielsen, teknisk direktør, født d. 1.-3.-1935, søn
af Ingrid Helene Stenberg og Siegfred Nielsen. Parret har børnene: Pia, født d.
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Britta Nielsen overtog gården d.
11.-11.-1985 fra Anker Jensen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal
12,1 ha., heraf 10 ha. plantage
og skov, som delvis er beplantet
med juletræer.
Stuehuset er opført i 1974. Avls
bygningerne består af lade fra
1983. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående
af raps, korn og juletræer. Der er 1 traktor og træfyr.

HADSUNDVEJ 68, V. KORUP, 9575 TERNDRUP, tlf. 98-335213.
ANDERS HOUTVED PEDERSEN, gårdejer, født d. 10.-2.-1906, søn af Maren og Kre
sten Pedersen.
A.H.P. overtog gården d. 22.-9.-1946 fra sin far Kresten Pedersen. Nuværende ejer er
3. generation på gården.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 22 ha., heraf 8 ha. eng, skov og mose. Jorden er
udlejet.
Stuehuset er opført i 1916 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt lade begge fra 1916 og ombygget i 1971 efter brand, svinestald fra
1875 og maskinhus fra 1965. Der er 1 trakor på gården.
HADSUNDVEJ 80, KORUP SKOV
HUSE, 9575 TERNDRUP, tlf.
98- 589058.
HENRY JENSEN, husmand, født
d. 13.-2.-1919, søn af Karen Kar
trine og Jens Christian Jensen,
gift d. 20.-6.-1969 med Birgith
Agnes Christensen, medhjælpende
hustru, født d. 15.-4.-1935, dat
ter af Anna Magdalene og Kre
sten Lausten Christensen.
H.J. overtog gården i november
1951 fra Marius Jensen.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 13,5 ha., der er frasolgt 1 ha., og der er 1 ha. plantage.
Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1931. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald samt lade og
bygning med værksted og garage begge fra 1931 samt lade fra 1957.
HAELSKOVVEJ 2, "BAKKEGAARDEN", 9574 BÆLUM, tlf. 98337067.
KARSTEN HAAHR HENRIKSEN,
gårdejer, født d. 3.-9.-1954, søn
af Krista og Karl Henriksen, gift
d. 25.-1.-1986 med Aase Kjeldsen
Poulsen, sygehjælper, født d. 26.2.-1961, datter af Hedvig og Kri
stian Poulsen. Parret har børne
ne: Asbjørn, født d. 26.-7.-1986
og Anni, født d. 21.-2.-1990.
K.H.H. har været på Lægaard og
Lundbæk landbrugsskoler og har i en årrække været i bestyrelsen for Landbo Ungdom.
Han overtog gården i sommeren 1980 fra sin far Karl Henriksen.
Ejendomsskyld 1.360.000. Areal 33 ha., heraf 10 ha. eng. Der er forpagtet 10 ha.
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kostald ombygget i 1960 og tilbygget i 1988, ungdyrstald fra 1988, svinestald ombyg
get til ungdyrstald i 1980, maskinhus fra 1975 og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 40 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der er 3 traktorer, plansilo, varm lufts
tørreri og vindmølleanparter. Man har en skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
HAELSKOVVEJ 3, "DYRKÆRSLUND", 9574 BÆLUM, tlf. 98-337197.
HANS JØRGEN KRISTENSEN, gårdejer, født d. 25.-4.-1960, søn-af Elly og Otto Kri
stensen, gift i 1982 med Rita Forster, blomsterhandler, født d. 18.-12.-1959, datter af
Agnes og Alfred Forster. Parret har børnene: Solvej, født d. 12.-8.-1985 og Ida Maria,
født d. 27.-12.-1987.
H.J.K. driver Bælum Elbutik. Han overtog gården d. 1.-6.-1990 fra Kresten Olesen.
Areal 24 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1840 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af ko
stald fra 1964 ombygget til ålefarm i 1991, der er lade fra 1891. Der produceres
40-50 tons ål årligt på ejendommen. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps
og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg med ålevand, lager
silo, varm lufts tørreri og halmfyr.

HAELSKOVVEJ 4, "NØRRE KORSGAARD", 9574 BÆLUM, tlf. 98337555.
LEIF og CHRISTIAN BRØNDUM,
gårdejere. L.B. er født d. 7.-11.1963 og C.B. er født d. 9.-5.1962, sønner af Nielsine og Knud
Brøndum, C.B. bor sammen med
Sussi Bjerring, sygehjælper, født
d. 14.-6.-1960, datter af Birthe
og Martin Bjerring. Parret har
datteren Krestine, født d. 5.-12.1990.
Begge brødre har hver været 2 gange på Lundbæk Landbrugsskole. De overtog gården
d. 1.-7.-1986 fra Niels Jørgen Skøtte Lauersen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 28 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1896 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1967, ungsvine- og klimastald ombygget i 1988 og 1990, farestald fra 1988, lade
fra 1896 ombygget til goldsostald i 1988 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en
svineproduktion på 60 årssøer, der produceres ca. 1.200 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1
rendegraver, 1 trialersprøjte, kornsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Brødrene ejer og
driver også Terndrupvej 48 i Arden Kommune.

HANEHØJVEJ 35, "STUBBERUPGAARD", 9520 SKØRPING, tlf. 98-392423.
ORLA MARKUSSEN STUBBERUP, gårdejer, født d. 18.-11.-1965, søn af Anna og
Thyge Stubberup, bor sammen med Anette Kristiansen, fabriksarbejder, født d. 20.9.-1967, datter af Ketty og Alfred Kristiansen.
O.M.S. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 28.-12.-1986 fra
sine forældre Anna og Thyge Stubberup. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.090.000. Areal 41 ha. Der er lejet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ungdyr
stald fra 1954 renoveret i 1989, kostald fra 1987, lade fra 1800-tallet, foderhus fra
1991 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 55 ungdyr og
25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, rug og
hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, korntørreri og halmfyr. På gården er ansat
1 fast medhjælper.
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HANEHØJVEJ 36, OTTERUP HU
SE, 9520 SKØRPING, tlf. 98391558.
EJGIL GRØNHØJ, husmand, født
d. 12.-5.-1926, søn af Marie og
Niels Peter Grønhøj, gift d. 12.5.-1949 med Tove Karen Lauer
sen, medhjælpende hustru, født
d. 4.-8.-1929, datter af Alma og
Arent Lauersen. Parret har bør
nene: Arent, født d. 7.-8.-1949,
Lissy, født d. 21.-1.-1951 og Inger Lis, født d. 23.-12.-1959. E.G.overtog gården d. 20.-8.-1963 fra sin svigerfar Arent
Lauersen, som byggede ejendommen i 1929.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 27 ha., heraf 2 ha. mose, skov og eng.
Stuehuset er opført i 1929 og ombygget i 1942. Avlsbygningerne består af kostalde fra
1929 og 1969, lade fra 1935 tilbygget i 1940 og maskinhus fra 1980. Besætningen be
står af 1 årsso, der produceres ca. 20 slagtesvin årligt, desuden er der 6 ammekøer, 9
ungdyr og 3 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HANEHØJVEJ 38, FRÆER MARK,
9520 SKØRPING, tlf. 98-391720.
VAGN FREDERIKSEN, husmand,
født d. 20.-8.-1928, søn af Jo
hanne Elisa og Niels Peter Frede
riksen, gift d. 9.-4.-1955 med
Erna Johansen, rengøringsassi
stent, født d. 9.-9.-1935, datter
af Franziska og Emil Johansen.
Parret har børnene: Bent, født
d. 12.-5.-1954, Peter Emil, født
d. 6.-12.-1955, Gerda Elisa, født
d. 31.-5.-1957, Ole, født d. 3.-6.-1959 og Kirsten, født d. 24.-2.-1961.
V.F. overtog gården i august 1978 fra sin bror Daniel Valdemar Frederiksen, som i sin
tid overtog den fra bedsteforældrene Marie og Kresten Riise Pedersen, gården har væ
ret i slægtens eje siden 1924. Ejendomsskyld 560.000. Areal 16 ha., heraf 1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1948 og tilbygget i 1971. Avlsbygningerne består af ko- og svine
stald samt lade begge fra 1945. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 60 stk.
årligt, desuden er der 3 ammekøer og 10 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til markarbejdet.

HANEHØJVEJ 39, SKØRPING
MARK, 9520 SKØRPING, tlf. 98391420.
KNUD CHRISTENSEN, husmand,
født d. 22.-12.-1926, søn af Anna
og Kresten Christensen.
K.C. overtog gården i juni 1969
fra sin stedfar Peter Bach, som
overtog gården i 1896.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 13
ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1914 og lø
bende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra 1961, lade fra 1957
og 2 maskinhuse fra 1980. Der er 1 traktor på gården.
HEDEGÅRDSVEJ 8, GL SKØRPING, 9520 SKØRPING, tlf. 98-391977.
PETER DITLEV PEDERSEN, gårdejer, født d. 26.-8.-1934, søn af Agnethe og Niels
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hjemmehjælper, født d. 29.-1.1938, datter af Anna og Niels
Peter Petersen. Parret har bør
nene: Aksel, født d. 5.-7.-1959
og Hans Jørgen, født d. 23.-1.1966.
Peter D. Pedersen har været på
St. Restrup Husmandsskole. Han
overtog gården d. 10.-4.-1959 fra
Niels Lassen.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 27,7 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1900, restaureret og tilbygget i 1972. Avlsbygningerne
består af ko- og svinestald fra 1925, brændehus og garage fra 1984 samt lade fra
1959. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og ærter.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.

HEDEVEJ 35, TERNDRUP HEDE, 9575 TERNDRUP.
GUNNAR NIELSEN, gårdejer. Omtales under Hedevej 37.
G.N. overtog gården d. 1.-4.-1981 fra Evan Poulsen.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1969 og 1978, desuden er der en gammel staldbygning, som bruges til halm,
alle bygninger er omforandret med nyt iventar i 1988, der er lade fra 1978 og gylle
tank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.400 stk. årligt.
G.N. ejer og driver også Hedevej 37.
HEDEVEJ 37, "VIRKELYST", TERNDRUP HEDE, 9575 TERNDRUP, tlf. 98-335229.
GUNNAR NIELSEN, gårdejer, født d. 26.-1.-1936, søn af Karen og Holger Nielsen,
gift d. 11.-1.-1958 med Jytte Rank, medhjælpende hustru, født d. 9.-3.-1938, datter af
Karen og Henry Rank. Parret har børnene: Jette, født d. 29.-4.-1958, Kurt, født d.
25.-12.-1962 og Marianne, født d. 23.-8.-1964.
G.N. overtog gården d. 1.-5.-1966 fra sin onkel Otto Nielsen. Gården har været i fa
miliens eje siden 1907, hvor bedstefaderen Christian Nielsen købte den.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1935 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1917, svinestald fra 1971 tilbygget i 1979, fyrrum og halmhus fra 1980, lade fra
1920, maskinhus fra 1968 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 50
årssøer, der produceres 2.000 stk. slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, raps, maltbyg, rug og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.
G.N. ejer og driver også Hedevej 35.

HEDEVEJ 38, "MØGELTVED"
9575 TERNDRUP, tlf. 98-335519.
JØRN PEDERSEN, chauffør,
født d. 22.-11.-1948, søn af Irma
og Rudolf Pedersen, gift d. 17.10.-1970 med Lissy Andersen,
husassistent, født d. 15.-3.-1947,
datter af Hilda og Anders Chri
stian Andersen. Parret har datte
ren Marlene, født d. 21.-12.-1975.
J.P. overtog gården i marts 1990
fra Jørgen Nielsen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 12,5 ha., heraf 1,5 ha. eng. Jorden er delvis udlejet.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald ombygget med hestebokse i 1990. Besætningen består af 3 heste
samt føl alle Fjordheste, desuden er der 1 ammeko af racen SDM. Der er 1 traktor.
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9575 TERNDRUP, tlf. 98-335550.
A. ROALD E. RASMUSSEN, pen
sioneret skovfoged, født d. 28.1.-1924, søn af A.K. Rasmussen,
gift d. 24.-5.-1958 med Ingrid K.
Svendsen, sekretær, født d. 2.-7.1936, datter af Kjeld K. Svend
sen. Parret har 3 børn.
A.R.E.R. er uddannet skovfoged.
Han overtog gården d. 1.-9.-1985
fra J. Ruud.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 7,3 ha., heraf 2,2 ha. skov og krat, 4,8 ha. pyntegrønt
og juletræer. Stuehuset er restaureret i 1987-88. Avlsbygningerne bruges som lager
rum, og der er maskinhus. Planteproduktionens salgsafgrøde er pyntegrønt. Der er 1
traktor på gården.

HEDEVEJ 46, "TEGLGAARD",
TERNDRUP HEDE, 9575 TERN
DRUP, tlf. 98-335053.
JOHANNES JENSEN, gårdejer,
født d. 1.-12.-1918, søn af Johan
ne og Karl Jensen, gift d. 22.10.-1950 med Grethe Nielsen,
husmor, født d. 20.-12.-1925, dat
ter af Marie og Karl Nielsen.
Parret har sønnen Niels, født d.
1.-6.-1952.
J.J. har været på Lyngby Land
brugsskole. Han overtog gården i efteråret 1964 fra sin morbror Niels Nielsen, som
overtog den fra J.J.'s bedstefar Kresten Mikkelsen Nielsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 83,5 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 11 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1881 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ældre
kvægstald ombygget 1953, svinestald ombygget i 1955, lade tilbygget i 1955, staklade
fra 1964, maskinhus fra 1970 og værksted. Gården drives med en slagtesvineproduktion
på ca. 400 stk. årligt, der er 25
ammekøer, 20 ungdyr og 12 slagtekalve af blandet race. Plante
produktionens salgsafgrøder er
korn, ærter og raps. Der er 3
traktorer, halvpart i mejetærsker,
plansilo og kold lufts tørreri.
J.J. ejer og driver også Hedevej
48.
Ejendommen Hedevej 44 er lagt
ind under Hedevej 46.
HEDEVEJ 48, TERNDRUP HEDE,
9576 TERNDRUP.
JOHANNES JENSEN, gårdejer.
Omtales under Hedevej 46.
J.J. overtog gården i foråret
1980 fra Jens Als.
Ejendomsskyld 750.000. Areal
16,5 ha., heraf 2,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1927 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne består af svinestald og lade
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samt maskinhus alle fra 1977 og genopført efter brand. Gårde drives sammen med
Hedevej 46.
HEDEVEJ 50, TERNDRUP HEDE, 9575 TERNDRUP.
DORIT JAKOBSEN, gårdejer. Omtales under Hedevej 60.
D.J. overtog gården i april 1987 fra sin far Børge Jakobsen, som overtog den i 1954.
Ejendomsskyld 100.000. Areal 3,3 ha.
På ejendommen er der ældre bygninger, som ikke anvendes. Gården drives sammen
med Hedevej 60.
HEDEVEJ 52, "FREDERIKSMINDE", TERNDRUP HEDE, 9575
TERNDRUP, tlf. 98- 335344.
LEO JAKOBSEN, gårdejer, født
d. 28.-8.-1960, søn af Lilly og
Børge Jakobsen.
L.J. arbejder som landbrugsvikar,
han har været på Lundbæk og
Kalø landbrugsskoler og er i be
styrelsen for Landbo Ungdom.
Han overtog gården d. 1.-6.-1985
fra Laurids Peter Christiansen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal
27,5 ha., heraf tilkøbt 11,5 ha., der er 1 ha. skov og 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1903 og tilbygget omkr. 1950. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1953 samt lade fra 1946 tilbygget i 1953. Besætningen består af 5 års
søer, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt, desuden er der 7 ammekøer, 6 ungdyr
og 10 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1
traktor, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri.
HEDEVEJ 60, "BAGERSHOLM",
TERNDRUP HEDE, 9575 TERN
DRUP, tlf. 98-335037.
DORIT JAKOBSEN, gårdejer,
født d. 24.-9.-1963, datter af
Lilly og Børge Jakobsen, gift d.
4.-6.-1988 med Erik Lorenzen,
gårdejer, født d. 30.-7.-1963, søn
af Karen og Peter Lorenzen. Par
ret har 1 barn, født d. 4.-4.1990.
E.L. har været på Tønder og Byg
holm landbrugsskoler.
D.J. har været på Asmildkloster og Bygholm landbrugsskoler. Hun overtog gården d.
1.-4.-1987 fra sin far Børge Jakobsen. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som
kom i familiens eje i 1888.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1946 om- og tilbygget i 1974, hestestald fra 1947, hønsehus fra 1935, garage og
lignende fra 1970, lade fra 1934, maskinhus fra 1975, gylletank og udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 75 ungdyr og 50 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, varm lufts tørreri og træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
D.J. ejer og driver også Hedevej 50.

HEDEVEJ 66, "TVORUPLODSKOV", SOLBJERG, 9575 TERNDRUP, tlf. 98-335129.
KARL JAKOBSEN, gårdejer, født d. 3.-7.-1916, søn af Nielsine og Emil Jakobsen, gift
d. 22.-5.-1943 med Poula Houtved, husmor, født d. 11.-10.-1922, datter af Karoline og
Anton Houtved. Parret har børnene: Alice, født d. 18.-7.-1942, Erland, født d.

-^5325.-12.-1945, Bernt, født d. 30.-6.-1949,
Frits, født d. 21.-4.-1952, Jørn, født d.
19.-3.-1956 og Egon, født d. 10.-2.-1960.
Karl Jakobsen har været i bestyrelsen
for DLK Hadsund og DLG gennem en år
række. Han overtog gården d. 1.-6.-1946
fra Johannes Støjfer.
Ejendomsskyld 676.000. Areal 24 ha.,
heraf 5,5 ha. skov og bakker.
Stuehuset er af ældre dato men løbende
restaureret. Avlsbygningerne består af
ældre ko- og svinestald, ældre lade og
maskinhus ombygget i 1950. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor, 1
mejetærsker, lagersilo og varm lufts tørreri. Der drives en del biavl fra ejendommen.
HELLUM BYVEJ 2, "DAMGAARD",
HELLUM , 9520 SKØRPING, tlf.
98-398104.
STEEN MOSDAL, gårdejer, født
d. 25.-12.-1940, søn af Katrine
og Evald Mosdal, gift d. 18.-10.1975 med Kirsten Øster Jørgen
sen, lærer, født d. 11.-6.-1937,
datter af Jenny og Jens Øster
Jørgensen. Parret har børnene:
Morten, født d. 14.-1.-1977 og
Anders, født d. 2.-10.-1978.
S.M. har været' på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1972 fra sin far Evald Mosdal. Ejendoms
skyld 1.600.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 1 ha. skov og 1,5 ha. mose.
Der er lejet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kostald
renoveret i 1963, ungdyrstald fra 1977, lade fra 1937, maskinhus fra 1975 og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 75 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps og maltbyg. Der
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 sprinklervandingsanlæg, lagersilo, varm lufts tørreri
og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fast med
hjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
S.M. ejer og driver også Baunehøjvej 89.

HELLUM HEDEVEJ 1, "BAKKEHOLM", HELLUM HEDE, 9520 SKØRPING, tlf. 98398014.
EJNER JENSEN, husmand, født d. 7.-11.-1929, søn af Klara Drastrup.
E.J. har været i bestyrelsen for Brøndum Siem Thorup Husmandsforening. Han overtog
gården i januar 1956 fra Ejner Krag Jensen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 11 ha., heraf 1 ha. plantage og gammel losseplads. Der
er udlejet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Det gamle stuehus er ca. 100 gammelt og anvendes i dag
som værksted, de øvrige avlsbygninger består af ko- og svinestald fra 1924, stald fra
1956, ældre lade fra 1924 og maskinhus fra 1963. Besætningen består af 3 ungdyr af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, kornsilo og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HELLUM HEDEVEJ 5, "HEDEBAKKEN", HELLUM HEDE, 9520 SKØRPING, tlf. 98398140.
ROLF WERNER CHRISTENSEN, læge, født d. 9.-4.-1946, søn af Hilma og Christian
Gustav Christensen, gift d. 30.-6.-1979 med Grete Nedergaard, lægesekretær, født d.
20.-10.-1947, datter af Gudrun og Wiliam Nedergaard. Parret har børnene: Heidi, født
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R.W.C. er læge på Terndrup Sygehus. Han overtog gården i oktober 1983 fra Juhl
Christensen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 6 ha.
Stuehuset er opført i 1946 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald. samt lade og maskinhus alle fra 1946, hvor de blev genopført efter brand,
staldene er ændret til hestestald i 1983. Besætningen består af 5 heste af racen Dansk
Varmblod. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HELLUM HEDEVEJ 10, HELLUM
HEDE, 9520 SKØRPING, tlf. 98398114.
NIELS BUNDGAARD, gårdejer,
født d. 6.-12.-1928, søn af Elna
og Marius Bundgaard, gift d. 26.1.-1957 med Ellen Hovalt, hus
mor, født d. 12.-10.-1935, datter
af Anna og Laurids Hovalt. Par
ret har børnene: Anne Marie,
født d. 8.-11.-1957, Susanne, født
d. 20.-8.-1959, Jørn, født d. 19.6.-1967 og Anette, født 2.-3.-1969.
N.B. er skovarbejder i Lindenborg Skovdistrikt og er medlem af Menighedsrådet. Han
overtog gården d. 1.-12.-1958 fra Jens Lassen Nielsen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 11 ha., heraf 2 ha. mose og 5,5 ha. plantage med jule
træer og pyntegrønt. Markjorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1936, restaureret og ombygget senest i 1979. Avlsbygningerne be
står af ko- og svinestald fra 1936 og maskinhus fra 1965. Planteproduktionens salgs
afgrøder er juletræer og pyntegrønt. Der er 1 traktor og træfyr.

HOLMEGÅRDSVEJ 1, SKØRPING
HOLME, 9520 SKØRPING, tlf.
98-391366.
ODA og KARL ADOLF ANDER
SEN, gårdejere. K.A.A. er født
d. 5.-8.-1930, søn af Anne og
Adolf Andersen, gift med Oda
Andersen, født d. 19.-3.-1928.
Parret overtog gården i 1979 fra
K.A.A.'s mor Anne Andersen. Nu
værende ejere er 3. generation
på gården, som kom i slægtens
eje i 1885. Ejendommen har tid
ligere været skovfogedbolig, og
på jorderne ligger Egholm Slots
ruiner, slottet stammede fra 1300-tallet og var bl.a. ejet Dronning Margrethe I.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 11 ha., der frasolgt 27,5 ha. skov, der er 1,5 ha. skov og
3 ha. eng.
Stuehuset er ombygget flere gange senest i 1965. Avlsbygningerne består af ko- og svi
nestald fra 1960, lade fra 1925 og maskinhus fra 1948. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til høst.
HOLMEGÅRDSVEJ 2, "HOLMEGAARDEN", GL SKØRPING, 9520 SKØRPING, tlf. 98391776.
BØRGE HEDEGÅRD, gårdejer, født d. 18.-4.-1932, søn af Elna og Jens Hedegaard,
gift d. 12.-12.-1959 med Doris Olesen, født d. 13.-5.-1936, datter af Emma og Søren
Olesen. Parret har børnene: Erik og Conny, født d. 7.-11.-1960 og Sonja, født d.
4.-10.-1966.

Børge Hedegård har været på
Hammerum Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 11.-11.-1959
fra Thorvald Nielsen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 16
ha. Der er lejet 24 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og
restaureret i 1976. Avlsbygninger
ne består af kostald, svinestald
og lade alle fra 1911, ungdyr
stald fra 1987 og maskinhus fra
1979. Gården drives med en
kvægproduktion på 22 årskøer, 28
ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 7 årssøer, og der produceres
ca. 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer,
tårnsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
HORSENS BYVEJ 8, "DYRLÆGEGAARDEN", HORSENS, 9520
SKØRPING, tlf. 98-339131.
JENS JUUL JENSEN, dyrlæge,
født d. 24.-12.-1916, søn af Ce
cilia og Dusinus Jensen, gift d.
4.-3.-1945 med Edith Kristiane
Jensen, husmor, født d. 13.-8.1920, datter af Ane og Johannes
Jensen. Parret har børnene: Ni
els, født d. 6.-7.-1945, Jørgen,
født d. 29.-11.-1946, Kirsten,
født d. 4.-10.-1948, Arne, født
d. 27.-7.-1950, Bent, født d.
12.-10.-1953, Birthe, født d. 15.-1.-1955 og Eva, født d. 8.-3.-1959.
J.J.J. har været på Malling Landbrugsskole og er senere uddannet som dyrlæge på land
bohøjskolen, han har været byrådsmedlem i Skørping Kommune, været medlem af sko
lenævnet, været formand for Andels Mejeriet Bækgaard og i bestyrelsen for Mejerisel
skab Nord samt i bestyrelsen for Nordjyllands Mejeri og formand for Lodsejerudvalget
ved Lindenborg Å. Han overtog gården d. 1.-3.-1955 fra Margrethe Vammen.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er 16,7 ha. eng. Der
er forpagtet 13,8 ha. eng og 15,5 ha. mark.
Stuehuset er opført i 1896 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1959, svinestald fra 1880, lade fra 1887, værksted fra 1980 og udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 62 årskøer, 90 ungdyr og 40 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der en svineproduktion på 25 årssøer, og der produceres 400
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 sprinklervandingsanlæg, 1 roetankmaskine, halmbaner, plansilo
og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 bestyrer, 1 fodermester og 1 fast med
hjælper. Gården drives sammen med GI Askildrupvej 1. Ejeren Jens Juul Jensen bor
Vandværksvej 16, Blenstrup.
HORSENS HEDEGÅRDSVEJ 5, "LIEN", HORSENS HEDEGAARDE, 9520 SKØRPING,
tlf. 98-339432.
OLE K1RCH, tømrermester, født d. 8.-5.-1952, søn af Tove og Ejvind Knudsen, bor
sammen med Allis Bak, socialpædagog, født d. 3.-10.-1952, datter af Gerda og Anders
Bak. Parret har børnene: Sine, født d. 18.-1.-1975 og Mikkel, født d. 21.-9.-1977.
O.K. arbejder som tømrermester. Han overtog gården d. 1.-11.-1976 fra Hugo Jensen.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 6,1 ha., der er frasolgt 0,6 ha. eng. Jorden er delvis
udlejet.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt, om- og tilbygget flere gange senest i 1989. Avlsbyg-
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ningerne består af ko- og svinestald ombygget til hestestald i 1978 og lade fra omkr.
1950. Besætningen består af 9 moderfår af Islandsk race, desuden er der 5 avlsheste,
det er Islandske heste. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til markarbejdet.
HORSENS HEDEGÅRDSVEJ 7, "RØDEMØLLE", HORSENS HEDEGAARDE, 9520 SKØR
PING, tlf. 98-339227.
GERT NIELSEN, gårdejer, født d. 31.-7.-1936, søn af Anne og Jakob Nielsen, bor sam
men med Estrid Nielsen, husmor, født d. 29.-7.-1934, datter af Elna og Martin Niel
sen. Parret har børnene: Bent, født d. 7.-12.-1959, Niels Jørgen, født d. 16.-1.-1963,
Poul Erik, født d. 22.-8.-1968, Peter Jakob, født d. 31.-5.-1972, Torben, født d. 4.-7.1974, Annette, født d. 15.-5.-1976 og Helene, født d. 1.-8.-1978.
E.N. har været på Fyns Stifts Husmandsskole. G.N. overtog gården d. 1.-5.-1970 fra
DLG. Ejendomsskyld 1.085.000. Areal 36,5 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført i 1901. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald samt lade alle
ca. 100 år gamle. Gården drives med en kvægproduktion på 23 årskøer, 35 ungdyr og
12 slagtekalve af blandet race, desuden er der 3 årssøer, og der produceres ca. 60
slagtesvin årligt, der er 3 Fjordheste og 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og korn. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker, plansilo og varm lufts
tørreri. G.N. ejer også Horsens Hedegårdsvej 9.
HORSENS HEDEGÅRDSVEJ 9, "LERHØJ", HORSENS HEDEGAARDE, 9520 SKØR
PING.
ESTRID NIELSEN, husmor. Omtales under Horsens Hedegårdsvej 7.
E.N. overtog gården i vinteren 1958 fra Soja Villadsen.
Ejendomsskyld 150.000. Areal 7,5 ha.
Stuehuset er ca. 150 år gammelt. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald samt
lade fra 1945. Gråden drives sammen med Horsens Hedegårdsvej 7.

HORSENS HEDEGÅRDSVEJ 12, HORSENS HEDEGAARDE, 9520 SKØRPING, tlf. 98339429.
NIELS CHRISTIAN JENSEN, landmand, født d. 31.-5.-1914, søn af Jénsine Kartrine og
Jens Pedersen Jensen, gift d. 30.-10.-1938 og Olivia Solvig Vibæk Lauersen, med
hjælpende hustru, født d. 24.-12.-1916, datter af Olga og Laurids Vibæk Lauersen.
Parret har børnene: Sigrid, Ella, Lissy, Inge, Jens og Ernst.
N.C.J. overtog gården i 1938 fra sin far Jens Pedersen Jensen. Nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 12,7 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1906. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra 1906, lade
fra 1923 og maskinhus fra 1956. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn og raps. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
HORSENS HEDEGÅRDSVEJ 13, HORSENS HEDEGAARDE, 9520 SKØRPING, tlf. 98339032.
SVEND BØRGE ANDERSEN, gårdejer, født d. 31.-3.-1932, søn af Kirstine og Niels
Andersen, gift d. 19.-5.-1957 med Gudrun Mouritsen Bundgaard, husmor, født d. 19.3.-1937, datter af Karen Margrethe og Jens Peter Bundgaard. Parret har børnene:
Niels, født d. 7.-8.-1958 og Jørn, født d. 21.-5.-1963.
S.B.A. overtog gården d. 1.-8.-1967 fra sin far Niels Andersen, som købte den i 1924.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 11,8 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1901, tilbygget og restaureret senest i 1979. Avlsbygningerne
består af ko- og svinestald samt lade begge fra 1967 og genopført efter brand i 1966
samt maskinhuse fra 1974 og 1984. Besætningen består af 6 årskøer, 24 ungdyr og 10
slagtekalve af racen SDM, besætningen er under afvikling. Der er 2 traktorer. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
HORSENS HEDEGÅRDSVEJ 15, "LANGAGERGAARD", HORSENS HEDEGAARDE,
9520 SKØRPING, tlf. 98-339449.
KJELD CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 12.-9.-1961, søn af Esther og Jens Peter
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med Helle A. H. Andersen, edbassistent, født d. 28.-2.-1963, dat
ter af Else og Vagn Andersen.
Kjeld Christensen har været på
Asmildkloster og Lundbæk land
brugsskoler og er i bestyrelsen
for Helium Herred Familiebrug.
Han overtog gården d. 21.-6.-1985
fra Arne Aulund Andersen.
Ejendomsskyld 1.130.000. Areal
15 ha. Der er lejet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og
løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostalde fra 1934 og 1973, lade fra
1934, maskinhus fra 1982 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40
årskøer og 60 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og
byg. Der er 3 traktorer, kornsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
HORSENS HEDEGÅRDSVEJ 16,
HORSENS HEDEGAARDE, 9520
SKØRPING, tlf. 98-339257.
POUL ERIK WINTHER JENSEN,
landmand, født d. 29.-5.-1942,
søn af Valdborg og Jens Christi
an Jensen, gift d. 6.-2.-1970
med Henny Andersen, hjemmehjæl
per, født d. 11.-5.-1948, datter
af Elna og Christian Andersen.
Parret har børnene: Annette,
født d. 24.-7.-1965 og Karin,
født d. 12.-7.-1970.
P.E.W.J. er ansat ved Skørping Kommune. Han overtog gården d. 1.-5.-1965 fra Anton
Christensen. Ejendomsskyld 1.080.000. Areal 18 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af værksted og garage fra 1900 og
maskinhus fra 1986. Gården drives udelukkede med plantepoduktion bestående af korn,
raps og ærter. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til markarbejdet.

HORSENS HEDEGÅRDSVEJ 19,
HORSENS, 9520 SKØRPING, tlf.
98-339512.
PER HAUCH FENGER, gårdejer,
født d. 21.-1.-1955, søn af Bodil
og August Hauch Fenger, gift d.
29.-9.-1979 med Hanne Boil, dag
plejemor, født d. 15.-1.-1958, dat
ter af Bodil og Ludvig Boil. Par
ret har børnene: Carsten, født d.
18.-5.-1981, Helene, født d. 24.9.-1984 og Michael, født d. 18.3.-1987.
P.H.F. arbejder som landbrugsvikar under Hadsund Landboforening og har været på
Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 18.-7.-1979 fra Jens Erik Buus.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1880 og ombygget i 1989. Avlsbygningerne består af ko- og svi
nestald, garage og lade alle fra 1914, laden er tilbygget i 1970, der er maskinhus fra
1983. Besætningen består af 26 moderfår af racen Shropshire. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, raps, ærter og jordbær. Der er 1 traktor, plansilo, varm lufts
tørreri og træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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HORSENS HEDEGÅRDSVE3 20, HORSENS HÉDEGAARDE, 9520 SKØRPING, tlf.
98-339048.
PREBEN LASSEN, husmand, født d. 14.-12.-1943, søn af Nanna og Niels Lassen.
P.L. overtog gården i november 1981 fra Henry Støvring.
Ejendomsskyld 330.000. Areal 0,5 ha., der er frasolgt 8 ha.
Stuehuset, er opført i 1931. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra 1931
senere ændret til hestestald, fyrrum fra 1982 og lade fra 1931 siden tilbygget. Der er
1 traktor og træfyr.

HORSENSVE3 7, "BLENSTRUPGAARD", BLENSTRUP, 9520 SKØRPING, tlf.
98-339055.
KA3 CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 8.-6.-1951, søn af Helga og Svend Christensen,
gift d. 27.-5.-1978 med Mette Poulsen, medhjælpende hustru, født d. 27.-5.-1952,
datter af Sofie og Kristen Poulsen. Parret har børnene: 3esper, født d. 9.-1.-1980 og
Sabrina, født d. 15.-3.-1983.
K.C. driver maskinstation fra ejendommen og er uddannet mekaniker. Han overtog før
ste halvdel af gården d. 1.-1.-1977 og resten d. 1.-1.-1983 fra sin far Svend Christen
sen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1946.
Ejendomsskyld 1.670.000. + 93.000. Areal 26,7 ha. + 6,8 ha. Der er forpagtet 55 ha.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt, tilbygget og restaureret i 1973. Avlsbygningerne be
står af kostald fra 1928 ændret til værksted, kontor og lager i 1972, svinestald fra
1928 ændret til folkerum i 1989, lade ændret i 1983, maskinhuse fra 1976 og 1983.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter, raps og
frøgræs. Der er 10 traktorer, 4 mejetærskere, 2 rendegravere, 1 gummiged, 1 slam
suger, 1 skårlægger, 1 rundballepresser, 1 minibigballepresser, 2 roesåmaskiner, 2 roetankmaskiner, 1 hegns- og rabatklipper, plansilo og varm lufts tørreri. På maskin
stationen er ansat 5 faste medhjælpere og 3 deltids medhjælpere.
HORSENSVE3 8, BLENSTRUP,
9520 SKØRPING, tlf. 98-339051.
KUNO RÖSENBECK, gårdejer,
født d. 21.-5.-1917, søn af Trine
og Kresten Rösenbeck, gift d.
27.- 4.-1947 med Sine Petersen,
husmor, født d. 5.-5.-1922, dat
ter af Anni og Sofus Petersen.
Parret har børnene: Mogens, født
d. 6.- 11.-1944, Anne Dorits,
født d. 6.-7.-1947 og 3ørgen,
født d. 27.- 6.-1948.
K.R. har været på Bælum Land
brugsskole og har været medlem af Sognerådet for Gerding-Blenstrup Kommune. Han
overtog gården d. 1.-11.-1946 fra sin far Kresten Rosenbeck, som købte gården fri fra
Lindenborg Gods omkr. 1900. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.080.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 24 ha., der er frasolgt 3,5 ha.
eng, og der er 1 ha. skov. Der er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1856 og restaureret i 1956 og derefter løbende. Avlsbygningerne
består af kostald og lade samt svine- og hestestald alle fra 1910, 2 kyllingehuse fra
1970 samt maskinhuse fra 1950 og 1985. Gården drives med en slagtekyllingeproduktion på 225.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og byg. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. På gården er ansat deltidsmedhjælp.

HORSENSVE3 10, "SKOVB3ERGGAARD", HORSENS, 9520 SKØRPING, tlf. 98-339275.
PETER, KLAUS og BØRGE EMIL MIKKELSEN, gårdejere. K.N. og P.N. er begge spe
cialarbejdere og født d. 29.-11.-1958, sønner af Inge Merete 3ensen og Søren Peter
Mikkelsen. P.N. bor sammen med med Gitte Nørgaard Nielsen, badeassistent, født d.
24.-8.-1965, datter af Inge Kirstine og Ole Nørgaard Nielsen. B.E.N. er født d. 26.2.-1921, søn af Else Marie og Søren Mikkelsen.
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tvillingernes far, Søren Peter Mikkelsen. Nuværende ejere er 4. generation på gården,
som drives som I/S mellem de 3 ejere.
Ejendomsskyld 1.325.000. Areal 43,4 ha. heraf 11 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret flere gange senest i 1987. Avlsbygningerne
består af kostald, ungdyrstald, svinestald, hestestald og lade alle fra 1882 og ombyg
get i 1927 efter brand. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
hvede, ærter, raps og byg. Der er 2 traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreri
samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.

HORSENSVEJ 45, HORSENS, 9520 SKØRPING, tlf. 98-339371.
SVEND ERIK OLSEN, født d. 11.-2.-1952, søn af Martha og Verner Olsen, bor sammen
med Ulla Kristensen, lægesekretær, født d. 13.-6.-1951, datter af Karen Margrethe og
Bendix Hansen. Parret har sønnen Søren, født d. 10.-10.-1986.
S.E.O. arbejder i Bikuben. Han overtog gården d. 1.-11.-1984 fra Poul Frandsen.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 31 ha., heraf 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1934 ændret til svinestald i 1980, svinestald fra 1934 genopført efter brand og
lade fra 1934. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn,
ærter og raps. Der er 3 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
HORSENS ØSTERGÅRDE 1,
"CHRISTIANSMINDE", HORSENS,
9520 SKØRPING, tlf. 98-339042.
KNUD VANDBORG, gårdejer,
født d. 24.-4.-1911, søn af Agna
og Niels Høgaard Vandborg, gift
d. 17.-11.-1940 med Hilda Bisgaard,
husmor, født d. 14.-2.-1915, dat
ter af Birthe Marie og Niels Chri
stian Bisgaard. Parret har børne
ne: Ole født d. 5.-6.-1942, Jette,
født d. 13.-11.-1944, Marianne,
født d. 1.-1.-1949 og Birthe Ma1.-4.-1946
fra Christian Frandsen.
rie, født d. 23.-7.-1954. K.V. overtog gården d.
2
ha.,
der
er 2,5 ha. eng.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt
Stuehuset er ca. 100 gammelt og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1916, svinestald fra 1964, svinestald og bilgarage samt maskinhus begge fra 1932
og ældre lade tilbygget i 1932. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer,
der produceres ca. 40 slagtesvin årligt og resten sælges som torvegrise, desuden er
der ca. 9 slagtekvier og tyrekalve årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
raps. Der er 2 traktorer, lagersilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

HORSENS ØSTERGÅRDE 4,
"ADAMSMINDE, HORSENS, 9520
SKØRPING, tlf. 98-339012.
HANS JØRGEN JELLESEN, gård
ejer, født d. 26.-10.-1944, søn af
Magda og Olav Jellesen, bor sam
men med Jonna Jørgensen, hus
mor, født d. 1.-4.-1947, datter
af Anna og Jens Jørgensen. Par
ret har sønnen Thomas, født d.
31.-3.-1977.
H.J.J. har været på Vejlby Land
brugsskole. Han overtog gården d. 11.-1.-1972 fra Hans Hansen.
Ejendomsskyld 1.680.00. Areal 43 ha., heraf 8 ha. eng. Der er lejet 15 ha. eng og 6
ha. til afgræsning.
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Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
og lade begge fra 1964 og genopført efter brand, ungdyrstald fra 1939 samt maskinhus
fra 1955 og 1987 samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer,
75 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter og hvede. Der er 3 traktorer, lagersilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
HURUPVEJ 2, "VESTERVANG", SOLBJERG BY, 9574 BÆLUM, tlf. 98-337603.
OLE SVENDSTRUP, gårdejer, født d. 14.-3.-1950, søn af Karen og Holger Svendstrup,
gift d. 11.-6.-1988 med Birgit Stendahl, sygeplejerske, født d. 9.-3.-1950, datter af Ida
og Chresten Stendahl. Parret har børnene: Rikke, født d. 12.-7.-1983 og Rune, født d.
11.-11.-1987.
O.S. købte første halvpart af gården i 1976 og resten i 1987 fra sin far Holger
Svendstrup.
Areal 90 ha., heraf tilkøbt 65 ha. Der er lejet 16 ha.
Stuehuset er restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kostald ændret til fyrrum,
svinestald ændret til garage i 1980, lade ændret til kornlade og maskinhus fra 1977.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, korn og
frøgræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og træfyr.
Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
KIRKEVEJ 6, "KRATGAARDEN",
SKØRPING MARK, 9520 SKØR
PING, tlf. 98-391369.
NIELS FREDERIK NISSEN, gård
ejer, født d. 15.-5.-1930, søn af
Krestine og Jakob Jørgen Nissen,
gift i 1974 med Emma Sørensen,
født i 1926. Parret har sønnen
Niels Jørgen, født d. 27.-7.-1967.
Parret blev skilt i 1987.
N.F.N. overtog gården d. 1.-1.-1970
fra sin far Jakob Jørgen Nissen.
Nuværende ejer er 5. generation
på gården, som kom i familiens eje omkr. 1700-tallet. N.F.N. har selv opbygget, stue
huset 2 gange, da det brændte ned efter 3 måneder.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 21 ha. Der er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1980. Avlsbygningerne består af kostald fra 1971, svinestalde fra
1983, 1986 og 1989, lade fra 1983, maskinhus fra 1973 og gylletank. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 8-10.000 stk. årligt, desuden er der 16 ammekøer, 1
ungdyr og 15 slagtekalve af racen Simmentaler, der er 1 Belgierhest og 5 moderfår af
racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, græs, raps og ærter. Der er 3
traktorer og 1 mejetærsker. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
KIRKEVEJ 7, SKØRPING LUND, 9520 SKØRPING, tlf. 98-391354.
FRODE JENSEN, gårdejer, født d. 3.-1.-1951, søn af Marie og Ejner Jensen, bor sam
men med Gerda Frederiksen, sygehjælper, født d. 31.-5.-1957, datter af Erna og Vagn
Frederiksen. Parret har datteren Ane Franciska, født d. 7.-8.-1986.
F.J. arbejder som kulsvier og produktionstekniker i Støvring. Han overtog gården i
marts 1981 fra sin far Ejner Jensen. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som
kom i familiens eje i 1820. F.J. er den sidste kulsvier i Danmark.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 20,8 ha., heraf 4 ha. eng og 5 ha. hede.
Stuehuset er opført i 1860, der var oprindeligt både stald og lade i stuehusbygningen.
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1951, hestestald fra 1920, lade fra 1900 og
maskinhus fra 1925. Besætningen består af 19 ammekøer, 8 ungdyr og 12 slagtekalve
af racen Hereford. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

-461-

KORSHOLMVEJ 2, "FLOUGAARDEN", FLOUGAARDE, 9575 TERNDRUP, tlf. 98335159.
BENT CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 19.-9.-1940, søn af Nelly og Niels Christensen,
gift d. 26.-3.-1966 med Lilly Knudsen, husmor, født d. 3.-4.-1946, datter af Metha og
Aage Knudsen. Parret har børnene: Torben, født d. 11.-2.-1968 og Helle, født d.
21.-2.-1973.
B.C. overtog gården i januar 1970 fra sin far Niels Christensen. Nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.410.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1913 tilbygget i 1972, ungdyrstald og roehus fra 1976, svinestald og lade begge fra
1913, laden er tilbygget i 1976, maskinhus fra 1984 og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 53 årskøer, 75 ungdyr og 26 slagtekalve af racen SDM, desuden
produceres der ca. 60 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
KORSHOLMVEJ 6, "FLOVGAARDE", FLOUGAARDE, 9575 TERN
DRUP, tlf. 98-335735.
WILLY PETERSEN, gårdejer,
født d. 9.-5.-1941, søn af Inga og
Egon Petersen, bor sammen med
Annelise Bilde, hjemmehjælper,
født d. 18.-10.-1940, datter af
Olga og Ingemann Hangaard Pe
tersen. Parret har børnene: Lene,
født d. 15.-1.-1966 og Jesper,
født d. 16.-3.-1974.
W.P. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 24.-10.-1981 fra Peter Knudsen.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 62,5 ha., heraf 17 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1908 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kyllinge
hus fra 1964 ombygget til svinestald i 1978, svinestalde fra 1908 og 1968, lade fra
1908, maskinhus fra 1965 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 135
årssøer, der produceres ca. 1.600 slagtesvin årligt, og resten sælges som torvegrise.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, rug og ærter. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KORSHOLMVEJ 8, "LILLE HEDEGÅRD", 9575 TERNDRUP, tlf. 98-335201.
VAGN GAARDE, skoleinspektør, født d. 16.-4.-1937, søn af Ingeborg og Hans P. R.
Larsen, gift d. 16.-9.-1961 med Jette Skeltved, lærer, født d. 18.-4.-1939, datter af
Ruth og Lars Skeltved. Parret har børnene: Jesper, Pernille og Ditte.
V.G. er viceborgmester. Han overtog gården d. 9.-10.-1974 fra Søren Munkdal.
Areal 12 ha., heraf 7 ha. marginaljord.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KORSHOLMVEJ 10, "LANGHOLT",
VOERGAARDS MARK, 9574 BÆLUM, tlf. 98-335183.
FRITS PEDERSEN, gårdejer,
født d. 30.-11.-1934, søn af Al
ma og Valdemar Pedersen, gift
d. 1.-4.-1961 med Alice Jacob
sen, husassistent, født d. 18.-7.1942, datter af Poula og Karl Ja
cobsen. Parret har børnene: Bo,
født d. 27.-8.-1961, Lene, født
d. 15.-9.-1965 og Bue, født d.
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Ejendomsskyld 1.430.000. Areal 31,6 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha., der er 5,5 ha. eng. Der
er lejet 21 ha.
Stuehuset er af ældre dato men restaureret i 1965. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1912 og 1973, ældre svinestald og lade fra 1982-83. Gården drives med en
kvægproduktion på 65 årskøer, 90 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Der er 2
traktorer, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

KORSHOMVEJ 12, "FRUERGAARD", VOERGAARDS MARK,
9574 BÆLUM, tlf. 98-337224.
VAGN ERIK ØSTERGAARD,
gårdejer, født d. 15.-8.-1933, søn
af Karen og Peter Østergaard,
gift d. 20.-7.-1957 med Sisse
Hammerich Bertelsen, medhjælpende
hustru, født d. 12.-9.-1932, dat
ter af Kirstine og Mads Bertel
sen. Parret har børnene: Bent,
født d. 28.-9.-1958, Per, født d.
25.-8.-1960 død i 1988 og Inge
Marie, født d. 28.-2.-1964. V.E.Ø. overtog gården i januar 1957 fra sin far Peter
Østergaard. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 11 ha. skov og 15,5
ha. eng. Der er forpagtet 44 ha.
Stuehuset er opført i 1904, tilbygget i 1925 og ombygget flere gange senest i 1979.
Avlsbygningerne består af kostalde fra 1904 og 1973, lade fra 1965, foderhuse fra
1977 og 1979 samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 75 årskøer,
120 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
hvede, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roetankmaskine, 1 rundballepresser, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast
medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KORSHOLMVEJ 14, "KORSAGERGAARD", VOERGAARDS MARK, 9574 BÆLUM, tlf.
98-337539.
KLAUS BONDE, gårdejer, født d. 17.-9.-1967, søn af Ruth og Tage Bonde.
K.B. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1985 fra sin
farbror Leo Bonde.
Areal 23 ha., heraf 3 ha. eng. Der er forpagtet 5,5 ha.
Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 75 ungdyr og 25 slagtekalve af
racen SDM, desuden produceres der 200 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, plansilo,
kold lufts tørreri og halmfyr. Man driver maskinfællesskab med faderen.
KRASTRUPVEJ 4, "DAMGAARD",
NØRRE HEDEGAARDE, 9520
SKØRPING, tlf. 98-339180.
EJNER BUNDGAARD, gårdejer,
født d. 26.-9.-1931, søn af Ellen
og Jakob Bundgaard, gift d. 12.4.-1961 med Gerda Dalsgaard,
medhjælpende hustru, født d.
20.-3.-1940, datter af Anne og
Erik Dalsgaard. Parret har bør
nene: Claus, født d. 28.-9.-1961,
Anette, født d. 29.-9.-1963 og
Gitte, født d. 29.-3.-1966.
E.B. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-9.-1961 fra
Kristian Bertelsen.
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Ejendomsskyld 1.090.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 2 ha. eng. Der er
lejet 7,5 ha.
Stuehuset er opført i 1778 og ombygget i 1974. Avlsbygningerne består af kostald fra
1965, svinestald ca. 100 år gammel ombygget til garage, værksted og fyrrum i 1983,
lade ca. 100 år gammel, maskinhus fra 1972, gylletank og udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af racen
SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roetankmaskine, plansilo, varm lufts tørre
ri og træfyr.

KRASTRUPVEJ 8, "HØJBO",
MØLHOLM MARK, 9520 SKØR
PING, tlf. 98-339166.
KARL KRISTENSEN, gårdejer,
født d. 6.-11.-1915, søn af Anne
og Kresten Kristensen, gift d. 5.11.-1942 med Kamma Karlsen,
husmor, født d. 8.-8.-1921, dat
ter af Marie og Kresten Karlsen.
Parret har børnene: Anne Marie,
født d. 22.-8.-1943, Ruth, født d.
23.-11.-1947, Birthe, født d.
31.- 3.-1950, Ida, født d. 14.-1.-1953 samt tvillingerne Ole og Per, født 27.-10.-1953.
K.K. overtog gården i august 1943 fra Kresten Nielsen Lang. Gården blev udstykket
fra "Damgaard" i 1927.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 9,5 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1927, tilbygget i 1955 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne
består af ko- og svinestald fra 1927 tilbygget i 1961 og ændret til svinestald i 1978,
lade fra 1927 tilbygget i 1950 og maskinhus fra 1960. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn, ærter og raps. Der er 1 traktor, plansilo og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KRASTRUPVEJ 10, NØRRE HEDEGAARDE, 9520 SKØRPING,
tlf. 98-339179.
INGEMANN OTTESEN, husmand,
født d. 13.-6.-1918, søn af Else
Ottesen, gift d. 19.-5.-1940 med
Anny Mikkelsen, husmor, født d.
22.-3.-1915, datter af Jakobine
og Valdemar Mikkelsen. Parret
har børnene: Sven, født d. 21.7.-1941, Ivan, født d. 27.-7.-1945
og Bente, født d. 16.-6.-1947.
1.0. har været formand for St Brøndum Husmandsforening. Han overtog gården d. 3.9.-1946 fra Hans Jakobsen.
Ejendomsskyuld 450.000. Areal 7,7 ha., heraf 0,5 ha eng.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1927 tilbygget lade og hestestald i 1955, værksted og garage fra 1960
og maskinhus fra 1965. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
hvede. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til høst.

KROGSHOLMVEJ 6, "KROGSHOLM", LYNGBY, 9575 TERNDRUP, tlf. 98-335422.
ASGER ELBÆK ANDERSEN, gårdejer, født d. 30.-3.-1929, søn af Kartrine og Arnold
Andersen, gift d. 3.-6.-1989 med Jytte Eriksen, talepædagog, født d. 2.-4.-1939, datter
af Marie og Rudolf Eriksen. A.E.A. har børnene: Ulla, født d. 24.-12.-1961, Peter,
født d. 13.-3.-1963, død d. 7.-7.-1982, Anders, født d. 27.-2.-1964 og Karen, født d.
25.-1.-1966, J.E. har børnene: Lars, født d. 13.-8.-1963 og Morten, født d. 2.-5.-1966.
A.E.A. har været på Malling Landbrugsskole 2 gange og på Lundbæk Landbrugsskole 1
gang, han har været byrådsmedlem, været formand for Teknisk Udvalg, Kulturud-
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valget, Skatterådet i Hobro Kredsen og Amtsligningsrådet samt formand for Dansk
Fåreavl, han er ejendomsmægler og forhandler af Podahegn. Han overtog gården d.
1.-5.-1986 fra Ny Kredit.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 15,3 ha., heraf 1,5 ha. tilplantet med juletræer.
Stuehuset er opført i 1930, restaureret og ombygget i 1986. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1964, svinestald og lade begge fra 1930, hønsehus fra 1982 udlejet og
bruges til æglæggende høns, der er maskinhus fra 1930. Besætningen består af 50
moderfår af racen Leicester. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der
er 1 traktor, 1 mejetærsker og 1 sprinklervandingsanlæg.

KUMMERHØJVEJ 8, "VOLDSTEDDAM", SIEM, 9575 TERNDRUP,
tlf. 98-398026.
SØREN BACH, gårdejer, født d.
22.-10.-1943, søn af Maren og
Ejner Bach, gift d. 21.-11.-1970
med Karen Jensen, medhjælpende
hustru, født d. 7.-9.-1948, datter
af Herdis og Peter Jensen. Par
ret har børnene: Keld, født d. 3.4.-1971, Marianne, født d. 14.-3.1973 og Lene, født d. 17.-4.-1977.
S.B. er i repræsentantskabet for M.D. Food. Han overtog gården d. 7.-7.-1967 fra sin
far Ejner Bach. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i familiens eje i
1878. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 48 ha., der er 3 ha.
plantage. Der er forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført i 1977. Avlsbygningerne består af kostald fra 1956 moderniseret
og tilbygget i 1973, ungdyrstald fra 1980, svinestald fra 1971, lade fra 1933, maskin
hus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 60
ungdyr og 20 slatekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på
1.100 stk. årligt, der er 1 Fjordhest og 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter og græs. Der er 2 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. På
gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

LANGMOSEVEJ 1, "LOFTHØJGAARD", V. HEDEGAARDE,
9520 SKØRPING, tlf. 98-339206.
HENRY BRAAD, gårdejer, født
d. 2.-3.-1920, søn af Kartrine og
Martin Braad, gift d. 8-.7.-1950
med Elna Jensen, husmor, født
d. 6.-8.-1924, datter af Eline og
Frederik Jensen. Parret har bør
nene: Else, født d. 7.-11.-1951
og Martin, født d. 16.-1.-1955,
død d. 11.-9.-1988.
H.B. har været på Hammerum
Landbrugsskole, han har været i repræsentantskabet for Aalborg Amts Landboforening,
medlem af Menighedsrådet i St. Brøndum og medlem af Provstiudvalget i Skørping
Kommune, har været i bestyrelsen for Kvægavlsforeningen Nordjyden. Han overtog
gården d. 15.-7.-1950 fra sin far Martin Braad, som købte gården i 1917.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 24 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1903 og tilbyggget i 1927. Avlsbygningerne består af kostald om
bygget i 1961 og lade fra 1917. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af korn og raps. Der er 2 traktorer, lagersilo og korntørreri med varm luft.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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LANGMOSEVEJ 5, "LANGMOSEGAARD", V. HEDEGAARDE, 9520 SKØRPING, tlf.
98-339551.
FINN HENRIKSEN, gårdejer, født d. 2.-12.-1953, søn af Edith og Christian Henriksen,
gift d. 11.-9.-1982 med dette Poulsen, lærer, født d. 27.-4.-1958, datter af Magda og
Thorvald Poulsen. Parret har børnene: Maria, født d. 28.-6.-1982, Martin, født d.
7.-4.-1985 og Malene, født d. 3.-10.-1988.
F.H. overtog gården d. 1.-4.-1984 fra sin svigerfar Thorvald Poulsen. Nuværende ejer
er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 830.000. Areal 16,5 ha.
Bygningerne består af stuehus, ko- og svinestald fra 1952 tilbygget i 1960, lukket
minkhal fra 1986, 10 lukkede minkhaller fra 1966-1988 samt maskinhus. Gården drives
som pelsfarm med en bestand på 300 minktæver og 30 sølvræve, desuden er der 3 mo
derfår af racen Oxforddown. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.

LANGMOSEVEJ 7, "HØJVANG",
V. HEDEGAARDE, 9520 SKØR
PING, tlf. 98-339195.
OVE HØGH, gårdejer, født d.
22.-6.-1919, søn af Marianne og
Jens Høgh, gift d. 20.-9.-1942
med Astrid Jensen, husmor, født
d. 30.-7.-1915, datter af Ane og
Frederik Jensen. Parret har bør
nene: Frede, født d. 15.-3.-1943,
Anne Marie, født d. 12.-4.-1945,
Jens, født d. 20.-9.-1949 og Ej
vind, født d. 13.-11.-1955.
O.H. har været formand for St Brøndum Husmandsforening. Han overtog gården i ef
teråret 1944 fra sin bror Peter Høgh, som byggede gården i 1933, da den blev udstyk
ket som statshusmandsbrug fra faderens ejendom "Lundegaard".
Ejendomsskyld 610.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1939. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra 1939 til
bygget i 1963, lade fra 1939 og maskinhus fra 1951. Der er 1 traktor.
LANGSIGGÅRDSVEJ 4, "LANGSIGGAARD", THORUP, 9520
SKØRPING, tlf. 98-398053.
PETER WULFF ANDERSEN,
gårdejer, født d. 19.-6.-1935, søn
af Jenny og Alfred Wulff Ander
sen, gift d. 27.-10.-1962 med
Sigrid Bjørn Jørgensen, medhjæl
pende hustru, født d. 16.-7.-1938,
datter af Ingrid og Poul Jørgen
sen. Parret har børnene: Frands,
født d. 27.-1.-1964, Helene, født
d. 3.-9.-1965 samt tvillingerne Thorleif og Esben, født d. 5.-8.-1966.
P.W.A. har været på Vejlby Landbrugsskole, han har været medlem af Byrådet i Skør
ping Kommune og er i bestyrelsen for Nordjydsk Mejeriselskab. Han overtog gården d.
1.-4.-1962 fra sin far Alfred Wulff Andersen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 34 ha. Der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1943 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1965, kviestald renoveret i 1970, svinestald renoveret i 1962, svinestald fra 1984,
ældre lade, maskinhus fra 1975, 2 gylletanke og udendørs køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 45 årskøer, 60 ungdyr og 23 slagtekalve af racen Jersey, des
uden er der en slagtesvineproduktion på 3.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 sprinklervandingsanlæg,
lagersilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.
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LL BRØNDUM BYVEJE 12, "BUNDGAARDEN", LL. BRØNDUM, 9574 BÆLUM, tlf.
98-337048.
JOHN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 18.-9.-1938, søn af Asta Andreasen, gift d.
4.-2.-1965 med Else Asmussen, medhjælpende hustru, født d. 15.-6.-1938, datter af
Elna og Jens Peter Asmussen. Parret har børnene: Dorthe, født d. 26.-4.-1966 og
Peter, født d. 20.-3.-1970.
J.J. overtog gården d. 4.-3.-1965 fra sin svigerfar Jens Peter Asmussen. Nuværende
ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 49,5 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført i 1940 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1940, svinestald og lade begge fra 1900 samt maskinhus fra 1970. Gården
drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 25 ungdyr og 12 slagtekalve af racen
RDM, desuden er der 8 årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
varm lufts tørreri og træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LL BRØNDUM BYVEJE 16, LL.
BRØNDUM, 9574 BÆLUM, tlf.
98-337149.
KRISTIAN KJELDSEN POULSEN,
gårdejer, født d. 2.-4.-1932, søn
af Helga og Svend Poulsen, gift
d. 22.-4.-1958 med Hedvig Poul
sen, husmor, født d. 22.-2.-1936,
datter af Agth og Ejner Poulsen.
Parret har børnene: Elin, født d.
30.-9.-1958, Aase, født d. 26.-2.1961 og Jens, født d. 21.-7.-1965.
K.K.P. overtog gården i januar
1966 fra sin bedstefar Christian Nielsen. Gården har været i familiens eje gennem
flere generationer fra omkr. 1800.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1878 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald med lade fra 1913 samt gammel stald og lade fra omkr. 1850. Gården dri
ves udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter og raps. Der er 1
traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LL BRØNDUMVEJ 4, ST. BRØNDUM MARK, 9520 SKØRPING.
FREDERIK BAISGAARD, gårdejer. Omtales under Askildrupvej 11.
F.B. overtog gården i 1965 fra Otto Christensen.
Ejendomsskyld 340.000. Areal 16 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, svinestald og lade alle af ældre dato.
Gården drives sammen med Askildrupvej 11.

LL BRØNDUMVEJ 5, LL. BRØN
DUM, 9574 BÆLUM, tlf. 98337153.
JENS PEDERSEN, gårdejer, født
d. 11.-5.-1909, søn af Jensine og
Niels Peter Pedersen, gift d. 3.2.-1934 med Ellen Asmussen, hus
mor, født d. 28.-3.-1911, datter
af Johanne og Hans Asmussen.
Parret har børnene: Johanne,
født d. 23.-6.-1934, Hans, født
d. 1.-10.-1941 og Gunner, født d.
30.-9.-1947. J.P. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-11.-1945 fra sin svigerfar Hans Asmussen. Nuværende ejer er 3. generation på
gården, som blev bygget af bedstefaderen Asmus Hansen, da han overtog den omkr.

-U671850. Ejendomsskyld 720.000. Areal 20 ha., heraf 10 ha. eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er ca. 150 år gammelt og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald, hestestald og vognport samt lade alle genopført efter brand i 1932.

LL BRØNDUMVEJ 10, "TVILLINGGAARDEN", LL. BRØNDUM,
9574 BÆLUM, tlf. 98-337346.
HARDY PETERSEN, gårdejer,
født d-. 5.-1.-1940, søn af Martha
og Alfred Petersen, gift d. 19.11.-1965 med Anne Mette Kragh,
medhjælpende hustru, født d.
17.-1.-1943, datter af Magda og
Søren Kragh. Parret har børnene:
Søren, født d. 13.-12.-1966, An
nette, født d. 22.-11.-1969, An
ders, født d. 30.-8.-1971 og Marianne, født d. 25.-5.-1976.
H.P. arbejder som buschauffør. Han overtog gården i efteråret 1965 fra sin svigerfar
Søren Kragh. Nuværende ejer er 6. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 63 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1878 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1878 ombygget til kornopbevaring i 1988, svinestald fra 1878 ombygget
til hestestald, lade fra 1878 og maskinhus fra 1976. Besætningen består af 3 heste af
racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft.
LL BRØNDUMVEJ 13, LL. BRØN
DUM, 9574 BÆLUM, tlf. 98337505.
HENNING BRUNØ, gårdejer,
født d. 5.-7.-1933, søn af Olga
og Karl Aage Brunø, gift d. 15.11.-1958 med Else Vestergaard,
husmor, født d. 13.-11.-1938, dat
ter af Agnes og Ingvard Vester
gaard. Parret har børnene: Git
te, født d. 10.-1.-1959 og Erik,
født d. 17.-9.-1962.
H.B. overtog gården d. 1.-8.-1962 fra sin far Karl Aage Brunø.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er lejet 80 ha.
Stuehuset er opført i 1867 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af lade fra
1900 og maskinhus fra 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af ærter, raps, hvede og frøgræs. Der er 4 traktorer, 3 mejetærskere, 2 roetankmaskiner, 1 rendegraver, lagersilo, korntørreri med varm luft og halmfyr. På gården
er ansat 2 faste medhjælpere i sommermånederne. Gården drives sammen med Hyltvej
33 i Veddum.
LUNDEGÅRDSVEJ 2, "POULSMINDE", V. HEDEGAARDE, 9520
SKØRPING, tlf. 98-339164.
NIELS HENNING CHRISTIANSEN,
gårdejer, født d. 4.-10.-1928, søn
af Anna og Frederik Christian
sen, gift d. 25.-11.-1950 med
Anna Jensen, husmor, født d.
18.-12.-1925, datter af Margre
the og Anders Theodor Jensen.
Parret har børnene: Grethe, født
d. 1.-9.-1951, Bjarne, født d. 3.-
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10.-1954 og Birger, født d. 13.-4.-1959.
N.H.C. overtog gården i november 1967 fra sin svigerfar Anders Theodor Jensen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 16,5 ha. Der er lejet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1968. Avlsbygningerne består af kostald og lade begge fra 1912
og genopført efter brand, kostalden er ændret til svinestald i 1967 og laden er ændret
til korntørreri i 1986, der er svinestald fra 1960 samt maskinhuse fra 1964 og 1987.
Besætningen består af 5 årssøer, der sælges ca. 80 smågrise årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
korntørreri med varm luft og halmfyr.
LUNDEGÅRDSVEJ 3, "LUNDEGAARD", V. HEDEGAARDE, 9520 SKØRPING, tlf.
98-339570.
HENRIK BÆK, gårdejer, født d. 26.-6.-1956, søn af Signe og Ejner Bæk, gift d. 24.-8.1980 med Else Marie Knudsen, tilskærer, født d. 10.-11.-1958, datter af Ellen og Har
ry Knudsen. Parret har børnene: Christina, født d. 22.-3.-1984 og Søren, født d. 14.11.-1986. H.B. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården i okto
ber 1980 fra Toft Lassen Petersen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 18,3 ha. Der er lejet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og senest tilbygget i 1976. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1965 ombygget i 1983, lade fra 1935, maskinhus fra 1975, gylletank og
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 40 ungdyr og
20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og ærter.
Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

LYNGBYSKOVVEJ 1, "LILLE
URAIENBORG", LYNGBY MARK,
9575 TERNDRUP, tlf. 98-335427.
AAGE THEIL, gårdejer, født d.
26.-2.-1920, søn af Johanne og
Jens Theil, gift d. 6.-8.-1949
med Karin Martinson, husmor,
født d. 24.-8.-1924, datter af
Magnhild og Svante Martinson.
Parret har børnene: Svend Erik,
født d. 5.- 4.-1951, død i 1969,
Børge, født d. 11.-1.-1953, død i
1955, Ejvind, født d. 17.-3.1954, død i 1986, Jens, født d. 18.-5.-1956 og Niels Aksel, født d. 26.-2.-1958.
AA.T. er uddannet murer og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-4.-1954 fra Ejner Nielsen. På gården har der været mølleri med vindmølle
indtil omkr. år 1900.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 19 ha. Jorden er udlejet. Stuehuset er opført i 1963
efter brand. Avlsbygningerne består af kostald ændret til hestestald i 1974, svinestald
fra 1963, ældre lade og maskinhus fra 1987. Besætningen består af 1 Islandsk hest og
1 pony. Der er 1 traktor på gården.

LYNGBYSKOVVEJ 4, "AAGAARDSMINDE", LYNGBYSKOV,
9575 TERNDRUP, tlf. 98-335386.
OVE KRABSEN, gårdejer,, født
d. 6.-5.-1942, søn af Kartrine og
Niels Krabsen, gift d. 8.-6.-1968
med Grethe Elisabeth Jensen,
husmor, født d. 3.-4.-1941, dat
ter af Anne Jensen. Parret har
børnene: Helle, født d. 25.-2.-1970,
Dorthe, født d. 14.-12.-1971 og
Hanne, født d. 24.-1.-1975.
O.K. er skoventreprenør i Ville-
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d. 1.-1.-1972 fra Henry Jakobsen. Gården har tidligere været landsbysmedie.
Ejendomsskyld 290.000. Areal 2,5 ha.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af he
stestald, garage og maskinhus alle fra 1974. Besætningen består af 5 Jydske heste og
1 Fjordhest. Der er 3 traktorer, 1 skovkran og træfyr. Maskinstation bruges til høst.

LYNGBYSKOVVEJ 6, "TREHØJGAARD", LYNGBY MARK, 9575
TERNDRUP, tlf. 98-335297.
BERG LASSEN PEDERSEN, hus
mand, født d. 3.-11.-1944, søn af
Dagmar og Jens Lassen Peder
sen, gift d. 25.-6.-1966 med Mar
git Nielsen, husmor, født d. 10.5.-1946, datter af Ellen og Carlo
Nielsen. Parret har børnene: Git
te, født d. 3.-7.-1968, René, født
d. 6.-10.-1973 og Kent, født d.
23.-12.-1980.
B.L.P. er ansat ved Skørping Kommune. Han overtog gården d. 1.-10.-1966 fra sine
forældre Dagmar og Jens Lassen Pedersen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 11 ha., der frasolgt 2 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og tilbygget i 1973. Avlsbygningerne består af lade fra
omkr. 1900, maskinhus fra 1983 og garage fra 1987. Besætningen består af 12 moder
får af racen Leicester. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor,
kornlager og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til markarbejdet.
LYNGBYSKOVVEJ 9, "THERKELSMINDE", LYNGBYSKOV, 9575 TERNDRUP, tlf.
98-335504.
LEIF NØRGAARD, vognmand, født d. 27.-7.-1950, søn af Maren og Christian Nør
gaard, gift d. 2.-3.-1974 med Tove Leth Sørensen, sygehjælper, født d. 7.-6.-1952,
datter af Magna og Søren Leth Sørensen. Parret har børnene: Henrik Christian, født d.
11.-12.-1973, Per, født d. 3.-9.-1977 og Henriette, født d. 10.-9.-1983.
L.N. driver vognmandsforretning fra ejendommen. Han overtog gården i 1976 fra Niels
Poulsen. Ejendomsskyld 950.000. Areal 3,5 ha.
Stuehuset er om- og tilbygget flere gange senest i 1989. Avlsbygningerne består af
svinestald fra 1979 ændret til kyllingehus i 1989, bilgarage fra 1982. Besætningen
består af 3 heste. Der er 1 traktor og træfyr. Til vognmandsforretningen er der 4
lastbiler og 1 anhænger. Man har ansat 2 faste medhjælpere og 1 på deltid.

LYNGBYSKOVVEJ 14, "SKELKÆRGAARD", LYNGBYSKOV,
9575 TERNDRUP, tlf. 98-335133.
NIELS NIELSEN, gårdejer, født
d. 22.-2.-1937, søn af Fanny og
Peter Nielsen, gift d. 7.-11.-1959
med Birthe Knudsen, dagplejer,
født d. 30.-12.-1940, datter af
Mine og Niels Knudsen. Parret
har børnene: Minna, født d. 22.2.-1961, Dorthe, født d. 10.-2.1965 og Tommy, født d. 18.-4.1971.
N.N. overtog gården d. 1.-11.-1961 fra sin svigerfar Niels Knudsen. På gården har der
været købmandsforretning indtil omkr. 1915.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 16,4 ha.
Stuehuset er opført i 1864, ombygget og moderniseret fra 1975-79. Avlsbygningerne
består af kostald og lade samt garage og fyrrum alle opført i 1955 efter brand, ko-
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står af 4 årssøer, der prodeceres ca. 80 slagtesvin årligt, desuden er der 5 moderfår
af racen Leicester. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med kold luft samt halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

LYNGBYSKOVVEJ 16, "SKOVLY", LYNGBYSKOV, 9575 TERNDRUP, tlf. 98-335255.
EJNER NIELSEN, gårdejer, født d. 10.-5.-1928, søn af Petrea og Otto Nielsen, gift d.
20.-3.-1951 med Marie Juhl, medhjælpende hustru, født d. 3.-8.-1930, datter af Magda
og Stenild Juhl. Parret har børnene: Preben, født d. 2.-5.-1952, Gunner, født d.
18.-4.-1953, Bjarne, født d. 10.-3.-1955, Tage, født d. 3.-6.-1959 og Kjeld, født d.
7.-2.-1968.
E.N. overtog gården i 1958 fra Frederik Christiansen.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 12,5 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1912 tilbygget og moderniseret i 1968, lade fra 1912 og maskinhus fra
1975. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekal
ve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 150 stk. årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, plansilo og varm lufts tørre
ri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med
Askildrupvej 1.
LYNGBYSKOVVEJ 18, "BUNDGAARDEN", LYNGBYSKOV, 9575
TERNDRUP, tlf. 98-335173.
OVE GULDBÆK, gårdejer, født
d. 2.-2.-1935, søn af Mary og
Henry Guldbæk, gift d. 16.-3.1956 med Elly Overgaard Søren
sen, medhjælpende hustru, født
d. 12.-12.-1933, datter af Kirsti
ne og Anders Overgaard Søren
sen. Parret har børnene: Kirsten,
født d. 31.-7.-1956, Inger, født d.
15.- 10.-1957, tvillingerne Margith
og Flemming, født d. 6.-3.-1959 og Jens, født d. 15.-11.-1967, død i 1979.
O.G. har været på Østjyllands Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1970 fra
Kristian Andersen.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 30,3 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1910 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko
stald fra 1965, ungdyrstald fra 1978, svinestald fra 1900, lade fra 1930 og maskinhus
fra 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 58 årskøer, 100 ungdyr og 26 slag
tekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til markarbejdet.

LYNGBYVEJ 2, "ANDERSTRUP",
LYNGBY, 9520 SKØRPING, tlf.
98-339357.
HENNING HAAHR JENSEN,
gårdejer, født d. 13.-6.-1941, søn
af Anna og Niels Jensen, gift d.
16.-5.-1970 med Edel Nedergaard
Sørensen, medhjælpende hustru,
født d. 1.-10.-1942, datter af
Karla og Oluf Sørensen. Parret
har børnene: Charlotte, født d.
23.-3.-1971, Niels Erik, født d.
7.-12.-1972 og Christian, født d. 2.-12.-1977.
E.N.S. er medlem af Menighedsrådet og i repræsentantskabet for Borremose Ungdoms
skole. H.H.J. har været på Hammerum Landbrugsskole og er i bestyrelsen for Kvæg-
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Menighedsrådet. Han overtog gården d. 1.-6.-1976 fra sin far Niels Jensen. Nuværende
ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1923.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 80 ha., heraf 10 ha. eng og 3 ha. plantage. Der er
forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret flere gange senest i 1980. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1914 ombygget i 1970, ungdyrstald, svinestald og foderhus alle
fra 1976, lade og hestestald begge fra 1890, maskinhus fra 1972, fodermesterbolig fra
1967 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 100 ungdyr og
30 slagtekalve af racen SDM, det er en avlsbesætning, hvorfra der sælges avlsdyr, og
der udstilles på dyrskuer. Desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt.
Der er 3 traktorer, 1 sprinklervandingsanlæg, gastæt silo og træfyr. På gården er an
sat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LYNGBYVEJ 60, "BRØNDUMSDAL"
ST. BRØNDUM, 9520 SKØRPING,
tlf. 98-339149.
KRISTIAN MARTIN JENSEN,
gårdejer, født d. 9.-6.-1918, søn
af Jensine og Gunner Jensen,
gift d. 5.-6.-1954 med Else Thordal Jensen, født d. 4.-2.-1929,
datter af Magda og Hans Boel-Hinborg. Parret har børnene: Jens
Christian, født d. 25.-11.-1956,
Martin Christian, født d. 1.-11.-1967
og Birgitte- Else, født d. 3.-8.-1965.

E.T.J. døde d. 16.-6.-1988.
K.M.J. har været på Tune Landbrugsskole og været næstformand for Katrineholm Meje
ri. Han overtog gården d. 22.-9.-1946 fra Lars Christian Larsen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 5,5 ha. eng. Jorden
er udlejet. Stuehuset er opført i 1954. Avlsbygningerne består af kostald fra 1924,
svinestald indrettet i det gamle stuehus i 1954, kyllingehuse fra 1956 og 1963, lade
fra 1904 ændret til spaltestald til ungdyr i 1964, maskinhus fra 1960, gylletank, uden
dørs køresilo og fodermesterhus fra 1970. Besætningen består af 8 årskøer, 8 ungdyr
og 8 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 10 moderfår af racen Texel. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 skårlægger og gastæt silo.

LYNGBYVEJ 61, HEDEGAARDE, 9520 SKØRPING, tlf. 98-339550.
LEIF KRAGH, postarbejder, født d. 15.-9.-1954, søn af Margrethe og Sigurd Kragh,
gift d. 11.-2.-1978 med Yvonne Jakobsen, sygehjælper, født d. 11.-2.-1958, datter af
Stella og Arne Jakobsen. Parret har børnene: Karina, født d. 29.-11.-1977, Kent, født
d. 30.-4.-1980 og Karsten, født d. 9.-11.-1983.
L.K. overtog gården i november 1984 fra sin far Sigurd Kragh. Nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 10 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1898 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kostald og
lade begge fra 1934 og maskinhus fra 1988. Besætningen består af 6 ammekøer, 6
ungdyr og 3 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn
og raps. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
LYNGBYVEJ 63, VESTER HEDEGAARDE, 9520 SKØRPING,
KAJ LASSEN, landmand, født d. 22.-9.-1929, søn af Nielsine
4.-11.-1951 med Elly Andersen, rengøringsassistent, født d.
Jenny og Alfred Wulff Andersen. Parret har børnene: Kirsten,
vind, født d. 19.-1.-1957 og Jacob, født d. 28.-12.-1970.
K.L. arbejder som kirkegårdsmedhjælper ved Astrup Kirke.
1.-5.-1963 fra sin far Jens Lassen.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 11,8 ha.

tlf. 98-339182.
og Jens Lassen, gift d.
7.-12.-1930, datter af
født d. 26.-8.-1951, Ej

Han overtog gården d.
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Lyngbyvej 63's stuehus er opført
i 1951, tilbygget og moderniseret
i 1987. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1949 æn
dret til svinestald i 1974, svine
stald fra 1974, svinestald og ma
skinhus fra 1976 og lade fra
1930. Besætningen består af 8
årssøer, der produceres ca. 150
slagtesvin årligt, der er 1 amme
ko, 2 ungdyr og 2 slagtekalve af
blandet race, desuden er der 1
hest af racen Dansk Fuldblod og
1 pony af racen New Forest. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 trak
tor, plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til markarbejdet.
LYNGBYVEJ 64, "BLÆSBORG",
VESTER HEDEGAARDE, 9520
SKØRPING, tlf. 98-339152.
FRANK JØRGEN CRHISTENSEN,
gårdejer, født d. 1.-5.-1964, søn
af Gerda og Frode Christensen.
F.J.C. har været på Lundbæk
Landbrugsskole 2 gange. Han
overtog gården d. 1.-1.-1987 fra
sine forældre Gerda og Frode
Christensen. Nuværende ejer er
3. generation på gården.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 22 ha. Der er lejet 12 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og tilbygget i 1945. Avslbygningerne består af kostald
fra 1951 omforandret flere gange, lade fra 1965 og ældre maskinhus. Gården drives
med en kvægproduktion på 35 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er byg og ærter. Der er 2 traktorer, 1 roetankmaskine og
automatisk halmbane. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LYNGBYVEJ 65, "KRAGLUND",
SØNDER HEDEGAARDE, 9520
SKØRPING, tlf. 98-339190.
KRESTEN LUND KRISTENSEN,
husmand, født d. 21.-10.-1907,
søn af Karen Andrea Krag og Jør
gen Lund Kristensen, gift d. 14.4.-1943 med Elna Astrid Kristen
sen, husmor, født d. 14.-4.-1917,
datter af Petrea og Martin Kri
stensen. Parret har børnene: Hel
ga, født d. 19.-4.-1944, Anny,

født d. 20.-9.-1945 og Tove, født d. 8.-5.-1956.
K.L.K. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården i 1979 fra sin
svigermor Petrea Kristensen. K.L.K. har haft savværk på ejendommen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 10,5 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1950 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af sav
værksbygning fra 1946, lade fra 1966 opført efter brand og maskinhus fra 1968. Der
er 1 traktor samt savværks- og snedkerimaskiner.
LYNGBYVEJ 66, "KELDBJERG", VESTER HEDEGAARDE, 9520 SKØRPING, tlf. 98339162.
LAURITS RASMUSSEN, gårdejer, født d. 25.-6.-1911, søn af Else Marie og Thomas
Rasmussen, gift d. 18.-9.-1946 med Karen Bach, husmor, født d. 18.-1.-1919, datter af
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børnene: Inge, født d. 30.-4.-1947,
Helge, født d. 2.-3.-1950, Tho
mas, født d. 15.-3.-1952 og Hen
ry, født d. 13.-1.-1954.
Laurits Rasmussen overtog går
den d. 25.-6.-1946 fra Dagmar
Larsen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal
16,3 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1914. Avls
bygningerne består af kostald fra
1957, svinestald og lade begge
fra omkr. 1900. Besætningen består af 2 rideheste, Der er 1 traktor, lagersilo og varm
lufts tørreri.
LYNGBYVEJ 67, VESTER HEDE
GAARDE, 9520 SKØRPING, tlf.
98-339138.
HENRY SØRENSEN, gårdejer,
født d. 5.-5.-1924, søn af Kir
sten og Michael Sørensen, gift d.
2.-12.- 1959 med Birtha Poulsen,
sygehjælper, født d. 11.-2.-1942,
datter af Kartrine og Aksel Po
ulsen. Parret har børnene: Mi
chael, født d. 25.-3.-1959, Flem
ming, født d. 19.-6.-1961 og Ka
rin, født d. 7.-8.-1966.
H.S. overtog gården i juli 1960 fra sin far Michael Sørensen, som købte gården i 1914.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 16 ha., der er frasolgt 1 ha. eng, og der er 0,5 ha.
plantage. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført omkr. 1900, restaureret og tilbygget i 1954. Avlsbygningerne
består af ko- og svinestald fra 1954, lade fra 1929 og maskinhus fra 1956. Der er 1
traktor, korntørreri med varm luft og halmfyr.

LYNGBYVEJ 69, "NYGAARD",
VESTER HEDEGAARDE, 9520
SKØRPING,
tlf.
98-339412.
KARL VITTRUP SØRENSEN,
landmand, født d. 21.-4.-1948,
søn af Valborg og Kristen Vittrup
Sørensen, bor sammen med Gre
the Juul, gårdejer, født d. 17.-2.1936, datter af Asta og Henry
Mathiasen.
K.V.S. overtog gården d. 1.-10.1976 fra Poul Eigild Kristensen.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 14,4 ha., heraf 1 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1957 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt lade fra 1962 og maskinhus fra 1974. Gården drives som alsidigt land
brug med en kvægproduktion på 12 årskøer, 18 ungdyr og 6 slagtekalve af blandet
race, desuden er der 18 årssøer, der sælges ca. 300 smågrise årligt, der er 1 ammeko
med kalv af racen DRK. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med
varm luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LYNGBYVEJ 77, "SKELTOFT", VESTER HEDEGAARDE, 9520 SKØRPING, tlf. 98339176.
ALFRED SØRENSEN, husmand, født d. 29.-5.-1908, søn af Søren Kristian Sørensen,
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og Jakob Gregersen. Parret har børnene: Benny, født d. 13.-4.-1931, Villy, født d.
13.-2.-1934, Arne, født d. 28.-2.-1936, Birthe, født d. 2.-8.-1939, Lis, født d. 21.-11.1940, Ole, født d. 26.-8.-1942, død i 1984, Bente, født d. 1.-9.-1943 og Jørgen, født d.
30.-7.-1953.
A.S. har været i Sognerådet for St Brøndum-Siem-Thorup Kommune og været formand
for Husmandsforeningen gennem en årrække. Han overtog gården i november 1942 fra
Vilhelm Tinggaard, som byggede ejendommen som statshusmandsbrug i 1929, da den
blev udstykket fra "Lofthøjgaard".
Ejendomsskyld 400.000. Areal 11,5 ha. Der er udlejet 3,5 ha., som er beplantet med
juletræer.
Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald og lade begge fra 1929 samt maskinhus fra 1950. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af korn. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

LYNGBYVEJ 83, "SEJLSTRUPGAARD", SEJLSTRUP, 9520
SKØRPING, tlf. 98-396090.
NIELS CHRISTIAN MIKKELSEN,
gårdejer, født d. 9.-12.-1962, søn
af Rosa og Thorvald Mikkelsen.
N.C.M. har været på Lundbæk
Landbrugsskole 2 gange og på
Gråsten Landbrugsskole 1 gang.
Han overtog gården i september
1989 fra sin far Thorvald Mikkel
sen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal
59 ha. Stuehuset er opført i 1878 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1962, hestestald fra 1928 ombygget til kalvestald i 1990 og lade fra 1928.
Gården drives med en kvægproduktion på 46 årskøer, 65 ungdyr og 23 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 2 traktorer,
plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Der er
maskinfællesskab med faderen, som bor Gerdingvej 27.
LYNGBYVEJ 101, "VESTERGAARD", SEJLSTRUP, 9520
SKØRPING, tlf. 98-396156.
NIELS ANDERSEN, gårdejer,
født d. 2.-7.-1947, søn af Else
og Hans Andersen, gift d.
27.-6.-1970 med Birthe Skaarup,
medhjælpende hustru, født d.
10.-5.-1950, datter af Olga og
Sigurd Skaarup. Parret har bør
nene: Rikke, født d. 22.-11.-1970
og Thomas, født d. 12.-11.-1973.
N.A. har været på Bygholm Landbrugsskole og været i repræsentantskabet for M. D.
Food. Han overtog gården d. 1.-11.-1979 fra Peter Winther.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 3 ha. eng. Der er
lejet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1875 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1951, sostald fra 1936 tilbygget i 1957, lade fra 1936 og gylletank. Gården drives
som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 26 årskøer og 30 ungdyr af racen
SDM, desuden er der 50 årssøer, der sælges ca. 800 smågrise og 250 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og maltbyg. Der er 2 traktorer og
gastæt silo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Man har en skoledreng til
hjælp.
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PETRA CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 23.-8.-1926, datter af Kirstine og Marius
Nielsen Winther, gift d. 25.-1.-1947 med Anders Pedersen Christensen, pensionist, født
d. 3.-12.-1921, søn af Kartrine og Kresten Pedersen. Parret har børnene: Esben, født
d. 25.-1.-1948, Gert, født d. 2.-11.-1951, Torben, født d. 28.-9.-1955 og Maja, født d.
10.-10.-1962.
A.P.C. har været på Høng Landbrugsskole. P.C. overtog gården d. 1.-5.-1985 fra Ejner
Kragh, sønnen Esben har forpagtet ejendommen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 14 ha., heraf 1 ha. mose.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald samt lade og maskinhus begge fra 1960 og svinestald fra 1980. Be
sætningen består af 6 årssøer, der produceres ca. 120 slagtesvin årligt, der er 2 ammekøer og 20 slagtekalve af blandet race, desuden er der 1 hest samt 10 moderfår af
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er grønsager (kål, porrer og selleri) og
raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 plantemaskine, lagersilo og korntørreri med
varm luft.

MØLHOLMVE3 16, KRASRUP,
9520 SKØRPING, tlf. 98-339188.
SVEND BERTELSEN, landmand,
født d. 16.-5.-1928, søn af Mar
tine og Christian Bertelsen, gift
d. 2.-3.-1952 med Elva Korup Ni
elsen, medhjælpende hustru, født
d. 17.-6.-1927, datter af Jensine
og Niels Christian Nielsen. Par
ret har børnene: 3ørn, født d. 1.7.-1953, Bente, født d. 17.-12.1954, Ove, født d. 29.-7.-1959 og
Birgite, født d. 8.-10.-1963.
S.B. overtog gården d. 11.-6.-1959 fra Frederik Bach.
Ejendomsskyld 1.360.000. Areal 15,5 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af ko- og svi
nestald ombygget i 1960, kyllingehuse fra 1966 og 1974, garage ombygget i 1969 og
lade ca. 100 år gammel. Gården drives med en slagtekyllingeproduktion på 235.000
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer og
1 marksprøjte. Maskinstation bruges til høst.
MØLHOLMVE3 18, KRASTRUP,
9520 SKØRPING, tlf. 98-339038.
NIELS OVE 3ENSEN, landmand,
født d. 27.-2.-1925, søn af Oda
og Agner 3ensen, gift d. 16.-11.1952 med Tove Krogh, husmor,
født d. 16.-2.-1933, datter af Ka
ren og Marinus Krogh. Parret
har børnene: Grethe, født d. 5.6.-1953, Knud, født d. 6.-5.-1956,
Anette, født d. 1.-2.-1963 og Ka
ren, født d. 13.-5.-1964.
N.O.3. kører aviser for Aalborg
Stiftstidende. Han overtog gården d. 1.-8.-1959 fra Svend Bertelsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 10,5 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1972, kyllingehuse fra 1974 og 1976, lade fra 1930 og maskinhus fra 1970. Gården
drives med en slagtekyllingeproduktion på 180.000 kyllinger årligt, desuden er der 3
moderfår af racen Gotlandsk Pels. Der er 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation bru
ges til en del af markarbejdet.
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KRASTRUP, 9520 SKØRPING,
tlf. 98-339493.
KETTY BACH, hjemmehjælper,
født d. 17.-12.-1933, datter af
Anna og Niels Christian Peder
sen, gift d. 24.-5.-1956 med Hol
ger Bach, født d. 3.-5.-1929, søn
af Esther og Frederik Bach. Par
ret har børnene: Karsten, født d.
29.-8.-1957, Frank, født d. 3.11.-1959, Torben, født d. 6.-8.1962 og Berit, født d. 28.-3.-

1967. H.B. døde i oktober 1987.
K.B. overtog gården i april 1956 fra Christian Nielsen.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 6,5 ha. heraf tilkøbt 0,5 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1931, ombygget i 1972 og siden løbende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af ko- og svinestald samt lade og garage alle fra 1964 og maskinhus fra
1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der
er 1 traktor og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MØLHOLMVE3 23, KRASTRUP, 9520 SKØRPING, tlf. 98-339446.
OLE MORTENSEN, svejser, født d. 30.-1.-1951, søn af Lydia og Niels Mortensen, gift
d. 29.-11.-1976 med Doris Irene Hansen, specialarbejder, født d. 25.-1.-1954, datter af
Irene og Kristian Hansen. Parret har børnene: Kenneth, født d. 29.-12.-1973 og 3ena,
født d. 25.-11.-1978.
O.M. arbejdet på Aalborg Værft. Han overtog gården i april 1986 fra Anne Kristensen.
Ejendommen er statshusmandsbrug, som blev udstykket fra "Stenbjerggaard" i 1929.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 7,5 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret fra 1986-89. Avlsbygningerne består af koog svinestald samt lade begge fra 1929 og maskinhus fra 1990. Besætningen består af
2 årssøer, der sælges ca. 30 smågrise årligt, desuden er der 2 slagtekalve og 1 ride
hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, plansilo og halmfyr.

NY TUSTRUPVE3 18, "NY TUSTRUP", ASKILDRUP, 9520 SKØRPING.
ERIK H3ORTH, gårdejer. Omtales under Tustrupvej 2.
E.H. overtog gården d. 1.-3.-1989 fra Henry Vagner 3ensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 34 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko
stald og lade begge fra 1972, gammel svinestald fra 1900, maskinhus fra 1968 og gyl
letank. E.H. ejer og driver også Bienstrupvej 20 og Tustrupvej 2, hvor han bor.

NØRREB3ERGVE3 6, "ØSTER
GAARD", SMIDIE UDFLYTTERGAARDE, 9574 BÆLUM, tlf. 98337206.
CHRISTIAN BAGER, gårdejer,
født d. 15.-10.-1928, søn af Elisa
og Anders Bager, gift d. 7.-7.1957 med Inger Høgh Poulsen,
husmor, født d. 1.-12.-1935, dat
ter af Laura Kirstine og Peter
Høgh Poulsen. Parret har børne
ne: Erik, født d. 16.-10.-1958 og
Birgit, født d. 29.-5.-1964.
C.B. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1970 fra sin
far Anders Bager.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 28,1 ha., heraf 2 ha. eng og plantage.
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Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Avslbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1918 ombygget i 1975, lade ca. 100 år gammel og maskinhus fra 1948.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 3
traktorer, lagersilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
NØRREGÅRDSVEJ 1, "NØRREGAARD", THORUP, 9520 SKØR
PING,- tlf. 98-398023.
BØRGE JENSEN, gårdejer, født
d. 23.-1.-1939, søn af Anna og
Anders Jensen.
B.J. har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 12.-8.-1967 fra Kresten Kri
stensen. B.J.'s bedstefar frikøbte
gården fra "Lindenborg" i 1912.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
33,5 ha., heraf tilkøbt 13 ha.,

der er 4,5 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1922 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1912 tilbygget i 1965, svinestald og lade begge fra 1912. Besætningen består af 12
ammekøer, 6 ungdyr og 6 slagtekalve af blandet race, desuden er der 2 årssøer, og
der produceres 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter,
hvede og byg. Der er 1 traktor, plansilo, kold lufts tørreri og træfyr. Maskinstation
bruges til høst.

RANDRUPVEJ 8, SKIBSTED MARK, 9293 KONGERSLEV, tlf. 98-331310.
AAGE V. JENSEN, husmand, født d. 17.-1.-1923, søn af Petrea og Cilius Jensen, gift
d. 25.-6.-1950 med Ebba Andersen, født d. 21.-10.-1929, datter af Dagmar og Anton
Andersen. Parret har børnene: Arne, født d. 29.-10.-1951, Lisbeth, født d. 25.-2.-1955
og Hanne, født d. 14.-7.-1963. E.A. døde i 1982.
AA.V.J. har været i bestyrelsen for Skibsted-Lyngby Husmandsforening og været i kom
munalbestyrelsen for Skibsted-Lyngby Kommune. Han overtog gården i maj 1947 fra
Kristian Winther. A.V.J.'s bedstefar Anton Jensen byggede ejendommen i 1914.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og tilbygget i 1973. Avlsbygningerne består af ko- og svine
stald fra 1914, ko- og svinestald fra 1963 tilbygget med roerum, malkerum og foder
hus i 1977, lade fra 1914 og maskinhus fra 1968. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
RANDRUPVEJ 9, "RANDRUP",
RANDRUP, 9293 KONGERSLEV,
tlf. 98-331012.
NIELS HJORTH, gårdejer, født
d. 25.-7.-1921, søn af Anna og
Valdemar Birberg Hjorth, gift i
februar 1953 med Karen Brink,
født d. 16.-5.-1931, datter af
Nanna og Jens Brink. Parret har
børnene: Elisabeth, født d. 30.11.-1953, Birgitte, født d. 8.-3.1956, Christian, født d. 10.-2.1962 og Jens, født d. 12.-4.-1963. K.B. døde i 1983.
N.H. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1966 fra sin far Val
demar Birberg Hjorth, som købte gården i 1923.
Ejendomsskyld 6.500.000. Areal 188 ha., heraf 25 ha. skov og 45 ha. eng. Der er
forpagtet 72 ha.
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Stuehuset er opført i 1540 og tilbygget med tårn og karnapper i 1776. Den italienske
fløj er fra 1840, køkkenfløj fra 1865 og endnu en fløj er tilbygget i 1869, hele hoved
bygningen er restaureret i 1976, den er fredet i klasse A. Avlsbygningerne består af
kartoffelhus fra 1982, lade fra 1937 og maskinhus fra 1945. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af korn, industri- og spisekartolfer, frøgræs, raps og
ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 skårlægger, 1 kartoffeloptager, 1 rende
graver, 1 kartoffelsorteringsanlæg, lagersilo, korntørreri med varm luft og halmfyr. På
gården er ansat 1 fuldtids- og 1 deltidsmedhjælper.

RANDRUPVEJ 10, SKIBSTED MARK, 9293 KONGERSLEV, tlf. 98-331282.
KURT CHRISTENSEN, landmand, født d. 16.-1.-1958, søn af Esther og Jens Peter
Christensen, bor sammen med Eny Hansen, husmor, født d. 16.-10.-1958, datter af
Tekla og Edvard Hansen. Parret har børnene: Pia, født d. 1.-1.-1979, Kim, født d.
20.-4.-1983, Mie, født d. 30.-9.-1986 og Jette, født d. 28.-10.-1989.
K.C. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1983 fra sin
mor Esther Christensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev bygget
af bedstefaderen i 1914, da den blev udstykket fra Skibsted.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 17,4 ha. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1914, om- og tilbygget i 1989. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1964, lade og maskinhus fra 1975, lade fra 1983, 3 udendørs køresiloer og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 31 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, plansilo, kold lufts
tørreri og staldvarme bruges til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
RAVNBORGVEJ 2, "KJELDSGAARD", SOLBJERG, 9574 BÆLUM, tlf. 98-337189.
VILLY DANMARK, gårdejer, født d. 5.-2.-1925, søn af Rigmor og Martinus Danmark,
gift d. 9.-6.-1946 med Johanne Krestine Knudssen, husmor, født d. 19.-3.-1926, datter
af Marie og Jens Peter Knudsen. Parret har børnene: Birgit, født d. 26.-10.-1946,
Grethe, født d. 20.-12.-1948, Lars, født d. 22.-11.-1952, Jens Erik, født d. 28.-8.-1956
og Inge, født d. 30.-4.-1962.
V.D. har været i bestyrelsen for Hadsund og Aalborg Landboforeninger og medlem af
Østhimmerlands Svinekontrolforening. Han overtog gården d. 16.-12.-1958 fra Martin
Krog. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 29,8 ha., heraf 5,5 ha. eng og 4,5 ha. plantage.
Der er lejet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1927 ombygget til svinestald i 1978, svinestald fra 1970, hestestald og garage fra
1963, hestestalden er ombygget til svinestald i 1965, lade fra 1927 og maskinhus fra
1975. Gården drives med en svineproduktion på 14 årssøer, der produceres ca. 300
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og maltbyg. Der er
4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft. Man har 3 skole
drenge til hjælp på deltid.

RAVNBORGVEJ 7, "SØNDERGAARD", SOLBJERG, 9574 BÆ
LUM, tlf. 98-337533.
HOLGER LUNDBY FLOU, gård
ejer, født d. 23.-2.-1953, søn af
Lisa og Peter Flou, gift d. 25.7.-1983 med Hanna-Lise Hansen,
fritidspædagog, født d. 1.-7.-1953,
datter af Alise og Frede Hansen.
Parret har datteren Mette, født
d. 25.-12.-1985.
H.L.H. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. H.L.F. ar
bejder på fabrik i Hadsund og har været på Lægaard Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-1.-1985 fra sin far Peter Flou, som købte gården i 1952.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 38 ha., der er 37 ha. eng.
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Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald,
ko- og svinestald, svinestald og 2 lader alle fra 1927, hestestald og maskinhus fra
1978. Besætningen består af 2 rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps, korn og frøgræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med
varm luft.

REBILD SKOVHUSEVEJ 26, RE
BILD SKOVHUSE, 9520 SKØR
PING,. tlf. 98-391263.
THORKILD NIELSEN, gårdejer,
født d. 6.-11.-1916, søn af Krestine og Niels Peter Nielsen, gift
d. 18.-9.-1938 med Anne Lise
Nørgaard, husmor, født d. 2.-12.1918, datter af Anna Krestine og
Henrik Nørgaard. Parret har bør
nene: Erik, født d. 23.-9.-1938 og
Kjeld, født d. 2.-7.-1946.
T.N. overtog gården i efteråret 1959 fra Agner Christensen.
Areal 17,5 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 0,5 ha. eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført omkr. 1778 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af koog svinestald fra 1960 og lade fra 1965. Der er 1 traktor.
RISEVEJ 1, "RISEGAARD", RISE, 9520 SKØRPING, tlf. 98-396114.
JAN MORTENSEN, gårdejer, født d. 10.-5.-1962, søn af Lissy og Aage Mortensen.
J.M. har været på Try og Lundbæk landbrugsskoler. Han overtog gården d. 27.-11.1984 fra Gerner Pedersen.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 66 ha., heraf 8 ha. eng, 10 ha. skov og 15 ha.
afgræsningsbakker.
Stuehuset er opført i 1920 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1920 renoveret i 1979-80, svinestald fra omkr. 1900 ombygget til kalvestald i
1985, lade fra omkr. 1900, staklade fra 1976-77, udendørs køresilo og gylletank. Går
den drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 60 ungdyr og lidt slagtekalve af ra
cen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der er 3 traktorer, plansilo,
korntørreri med varm luft og halmfyr. Maskinstation bruges til markarbejdet.

RISEVEJ 3, RISE, 9520 SKØR
PING, tlf. 98-396002.
PETER SELGEN KNUSEN, gård
ejer, født d. 13.-10.-1952, søn af
Edith Poulina og Ernst Edelst Pe
ter Knudsen, bor sammen med
Jonna demensen, hjemmehjælper,
født d. 22.-2.-1956, datter af
Dagny og Henry demensen.
Parret har børnene: Niels Kristi
an, født d. 23.-3.-1979 og Ann
Kristine, født d. 29.-9.-1980.
P.S.K. overtog gården d. 1.-4.-1977 fra Thorvald S. Christensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 77 ha., heraf 6,6 ha. skov og 11 ha. plantage.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret flere gange senest i 1986. Avlsbyg
ningerne består af kvægstalde fra 1911 og 1918 samt lade fra omkr. 1800. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 25 årskøer, 25 ungdyr og 11 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, tårnsilo, korntørreri med varm luft, og der planlægges opvarmning af stue
huset med staldvarme. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SEEFELDTSLUNDVEJ 4, RANDRUP MARK, 9293 KONGERSLEV, tlf. 98-331460.
ASGER SIVERTSEN og BENTE K. NIELSEN. A.S. er postbud, født d. 28.-12.-1962, søn
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datter af Marha og Gunnar Kamp Nielsen. Parret har datteren Annika.
Gården blev overtaget d. 1.-7.-1990 fra Laurits Svenningsen.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 5,6 ha., heraf 0,5 ha. skov og 1 ha. eng. Der er bortforpagtet 4 ha. Gårdens besætning består af 10 får.

SEEFELDTSLUNDVEJ 6, RAN
DRUP MARK, 9293 KONGERSLEV,
tlf. 98-331545.
SØREN LUND, edb-instruktør,
født d. 29.-7.-1945, søn af Lilly
og Johan Peter Lund, gift d.
6.-7.- 1974 med Iben Frederik
sen, afdelingssekretær, født d.
25.-5.-1949, datter af Hannah og
Henning Frederiksen. Parret har
børnene: Maria, født d. 15.-2.-1979
og Sarah, født d. 1.-1.-1982.
S.L. overtog gården d. 1.-6.-1974 fra Ole Petersen.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 6,2 ha. Ejendommen er tilplantet med juletræer. Der er
lejet 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og restaureret bl.a. med inddragelse af staldene til
beboelse, restaureringen afsluttedes i 1985. Avlsbygningerne består af maskinhus fra
1980. Besætningen består af 2 Islandske ponyer. Planteproduktionens salgsafgrøder er
juletræer og pyntegrønt. Der er 1 traktor og træfyr.

SEEFELDTSLUNDVEJ 11, "NIELSMINDE", RANDRUP MARK,
9293 KONGERSLEV, tlf. 98-331486.
JOHN og ANTON SØRENSEN,
gårdejere. A.S. er født d. 29.-9.1930, søn af Karen og Niels Sø
rensen, gift d. 4.-5.-1955 med
Lis Nielsen, medhjælpende hustru,
født d. 26.-2.-1932, datter af
Signe og Christian Nielsen. Par
ret har børnene: John, født d.
22.-4.-1958, Britta, født d. 12.8.-1959 og Susanne, født d. 22.-3.-1966.
A.S. overtog gården d. 1.-4.-1955 fra T.H. Sørensen, sønnen John købte halvpart i går
den d. 1.-1.-1985. Gården er statshusmandsbrug, som blev opført i 1922, da den det
blev udstykket fra Randrup.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 54 ha., der er tilkøbt 49 ha., der er 25 ha. eng. Der er
lejet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1922 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1977, ungdyrstald fra 1972, lade fra 1976, maskinhus fra 1980 og gylletank. Går
den drives med en kvægproduktion på 55 årskøer, 75 ungdyr og 30 slagtekalve af ra
cen SDM. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
SEJLSTRUP HEDEVEJ 13, SEJLSTRUP, 9520 SKØRPING, tlf. 98-391741.
WILLY CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 21.-1.-1926, søn af Martina og Rasmus Chri
stensen.
W.C. overtog gården d. 5.-8.-1958 fra sin far Rasmus Christensen. Nuværende ejer er
3. generation på gården.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 15 ha., heraf 1 ha. mose.
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Sejlstrup Hedevej 13's stuehus er
opført i 1979 og tilbygget i 1989.
Avlsbygningerne består af det
gamle stuehus ca. 250 år gam
melt ombygget i 1979 til kostald,
kostald og lade fra 1933 og ma
skinhus fra 1975. Besætningen be
står af 9 ammekøer og 10 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 2 traktorer og lagersilo.
Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
SIEM SKOVVEJ 2, "SØNDERGAARD", SIEM, 9575 TERNDRUP, tlf. 98-335110.
FRODE NISSEN, gårdejer, født
d. 30.-7.-1910, søn af Sine og
Anton Nissen, gift d. 29.-11.1945 med Gudrun Gundersen, hus
mor, født d. 12.-3.-1917, datter
af Johanne og Anton Gundersen.
Parret har børnene: Hanne, født
d. 1.-9.-1946 og Anton, født d.
16.-10.-1952.
F.N. har været i bestyrelsen for
Kartrineholm Mejeri. Han overtog gården d. 1.-11.-1946 fra sin svigerfar Anton Gun
dersen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje i 1903.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., der er 3 ha. eng. Der er
udlejet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1923, garage fra 1950, lade fra 1923 og maskinhus fra 1928. Besæt
ningen består af 4 årssøer, grisene sælges delvis som torvegrise. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, raps og rug. Der er 2 traktorer, lagersilo og korntørreri med
varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SIEM SKOVVEJ 6, "HØJVANG",
SIEM, 9575 TERNDRUP, tlf. 98335157.
JØRN ANDERSEN, gårdejer,
født d. 1.-3.-1944, søn af Lisette
og Hans Andersen, gift d. 19.-10.—
1968 med Hanne Jensen, slagte
riarbejder, født d. 26.-5.-1947,
datter af Kartrine og Matinus
Jensen. Parret har børnene: Lars,
født d. 26.-3.-1969 og Jens, født
d. 20.-6.-1973.
J.A. er skolekunsulent. Han
overtog gården d. 1.-11.-1984 fra Just Nissen.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1930, minkhal fra 1987, lade og maskinhus begge fra 1955. Besætningen
består af 4 årssøer, der produceres ca. 80 slagtesvin årligt, desuden er der 25 mink
tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er plansilo og korn
tørreri med varm luft. Der er maskinfællesskab med faderen. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
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98-391353.
KRISTIAN STØVRING, gårdejer,
født d. 12.-6.-1933, søn af Elly
og Marinus Støvring, gift d. 30.4.-1960 med Johanne Birthe Mor
tensen, medhjælpende hustru,
født d. 15.-8.-1937, datter af
Kirstine og Aage Mortensen. Par
ret har børnene: Peter, født d.
24.-10.- 1960, Erik, født d. 8.3.-1963, Jørgen, født d. 4.-8.-

1965 og Susanne, født d. 15.-9.-1969.
K.S. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1969 fra sin
far Marinus Støvring. Gården har været i familiens eje gennem flere generationer.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 40 ha., heraf 6 ha. eng og 2,5 ha. fredet bakker og
skov. Stuehuset er opført i 1950. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra 1929,
lade fra 1900, maskinhuse fra 1929 og 1984, 1 aftægtslejlighed ca. 100 år gammel,
gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer,
45 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, korn
silo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SIGSGÅRDSVEJ 8, SKØRPING
MARK, 9520 SKØRPING, tlf.
98-391386.
EGON KRISTIAN HØGENHAV,
boelsmand, født d. 4.-2.-1926,
søn af Anna og Marinus Høgen
hav, gift d. 22.-10.-1949 med
Kirsten Staun, husmor, født d.
19.-2.-1928, datter af Anna og
Poul Staun. Parret har børnene:
Annegrethe, født d. 29.-10.-1951,
Marianne, født d. 21.-7.-1955 og
Jørgen, født d. 3.-3.-1960.
E.K.H. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d. 11.-12.-1953
fra Niels Ravnkilde.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 6 ha., der er frasolgt 4,5 ha., der er 3 ha. eng. Mark
jorden er tilplantet med juletræer.
Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt lade begge fra 1932. Planteproduktionens salgsafgrøde er juletræer.
Der er 1 traktor.

SKALBJERGHØJVEJ 8, SI
EM, 9575 TERNDRUP, tlf.
98-398079.
KNUD JENSEN, landmand,
født d. 15.-8.-1925, søn af
Nielsine og Søren Jensen,
gift d. 15.-12.-1948 med
Ella Christensen, husmor,
født d. 12.-12.-1923, dat
ter af Jørgine og Christian
Chistensen. Parret har bør
nene: Sinne, født d. 10.-4.1951 og Christian, født d.
26.-11.-1954.
K.J. overtog gården d. 2.-11.-1954 fra sin svigerfar Christian Christensen.
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Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kostald fra 1961 tilbygget i
1970, maskinhus fra 1970 tilbygget med garage i 1975. Gården drives med en kvægpro
duktion på 20 årskøer, 25 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Der er 1 traktor,
lagersilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

SKALBJERGHØJVEJ 10, "BAKKEGAARDEN", SIEM UDFLYTTERE,
9520 SKØRPING, tlf. 98-398050.
PETRA MARGRETHE KNUDSEN,
gårdejer, født d. 12.-6.-1917, dat
ter af Kartrine og Marinus Thom
sen, gift d. 4.-11.-1936 med Al
fred Knudsen, født d. 22.-2.-1912,
søn af Anne Karine og Marinus
Knudsen. Parret har børnene:
Kaj, født d. 29.-7.-1937, Marinus,
født d. 4.-10.-1938, Knud, født d.
12.-5.-1940, Peter, født d. 23.-2.-1942, Ingrid, født d. 24.-4.-1943, Anna Marie, født d.
5.-9.-1945, Erik, født d. 30.-7.- 1948, Lisbeth, født d. 2.-11.-1950, Grethe, født d.
17.-6.-1952, Jytte, født d. 15.-7.- 1954, Esther, født d. 1.-4.-1956 og Jens, født d.
14.-11.-1957. A.K. døde i 1986. A.K. overtog gården i 1938 fra Marinus Sørensen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1942. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald samt lade fra
omkr. 1968. Der er kornlager på gården.

SKIBSTEDBROVEJ 24, "SKIBSTEDVESTERGAARD", SKIBSTED, 9293 KONGERSLEV,
tlf. 98-331293.
HENNING HOLST PEDERSEN, proprietær, født d. 14.-4.-1928, søn af Anna og Aage
Pedersen, gift d. 24.-3.-1951 med Astrid Brunsgaard, medhjælpende hustru, født d.
4.-11.-1929, datter af Anna og Alfred Brunsgaard. Parret har børnene: Kirsten, født d.
3.-7.-1951, Anna, født d. 15.-3.-1953 og Aage, født d. 19.-6.-1958.
H.H.P. har været på Næsgaard Agerbrugsskole og har været formand for Frøavlerfor
eningen i Nordjylland. Han overtog gården d. 1.-4.-1966 fra Edvard Hansen.
Ejendomsskyld 4.050.000. Areal 109 ha., heraf 6,5 ha. skov. Der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1971. Avlsbygningerne består af svinestald restaureret i 1966,
lade fra 1864 og maskinhuse fra 1952 og 1974. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af korn, græsfrø, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo til korn, plansilo til græsfrø samt korntørreri med varm luft. På gården
er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
H.H.P. ejer og driver også Baggesdamvej 25.
SKIBSTEDBROVEJ 28, "HOLMAGER", SKIBSTEDBRO, 9293 KONGERSLEV, tlf. 98331336.
BJARNE JOHANSEN, minkavler, født d. 11.-4.-1939, søn af Ellen og Karl Johansen,
gift d. 9.-11.-1968 med Dorit Villumsen, medhjælpende hustru, født d. 30.-4.-1948,
datter af Elly og Arthur Villumsen. Parret har børnene: Lone, født d. 20.-4.-1969,
Peter, født d. 13.-7.-1970, Lene, født d. 23.-2.-1972 og Thomas, født d. 2.-2.-1977.
B.J. arbejder som sælger og har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-6.-1970 fra Jens Pedersen.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 8,1 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1914, om- og tilbygget i 1975. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1966 ombygget til pelseri i 1980, 11 minkhaller bygget fra 1970-87, stak
lade fra 1966 tilbygget maskinhus i 1978. Gården drives som minkfarm med en be
stand på 270 tæver, desuden er der 2 ammekøer, 1 ungdyr og 3 slagtekalve af blandet
race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, lagersilo, korntørreri
med kold luft og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården
er ansat 1 medhjælper til pelsning.
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SKIBSTEDBROVEJ 41, SKIBSTED
MARK, 9293 KONGERSLEV, tlf.
98-339281.
HELGA KRISTENSEN, husmand,
født d. 5.-1.-1909, datter af Kir
stine og Villas Villadsen, gift
med Filep Kristensen, født d.
17.-10.-1902, søn af Sine og Per
(Smed) Kristensen. Parre har bør
nene: Egon, født i 1933, Folmer,
født i 1935, Eva, født i 1936,
Birgith, født i 1940, tvillingerne
Aase og Arne, født i 1943 samt
Inger, født i 1948. F.K. døde i 1979.
F.K. overtog gården i 1935, da den blev udstykket som statshusmandsbrug fra "Skib
sted Holmegaard".
Ejendomsskyld 480.000. Areal 7,2 ha., heraf 0,5 ha. eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1935 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt lade begge fra 1935.
SKIBSTEDBROVEJ 43, "HØJ
VANG", SKIBSTED MARK, 9293
KONGERSLEV, tlf. 98-339560.
BODIL ALS, gartner, født d.
26.-12.-1943, datter af Johanne
og Jens Als.
B.A. har været på Beder Gartner
skole og har afsluttet på Landbo
højskolen, hvor hun har været an
sat. Hun overtog gården i for
året 1981 fra Rigmor og Jens
Boumann. Gården er statshus
mandsbrug, som blev udstykket fra "Skibsted Holmegaard".
Ejendomsskyld 360.000. Areal 7,5 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald, garage, hønsehus og lade alle fra 1936 samt maskinhuse fra 1982. Besætnin
gen består af 1 Fjordhest. Planteproduktionens salgsafgrøder er porrer, hvidkål, rød
kål, rosenkål, savoykål, rodpersille, gulerødder, staticer og korn. Der er 2 traktorer, 1
traktorrenser (der findes kun 2 i landet) samt træfyr. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

SKIBSTEDVEJ 9, "SKIBSTEDGAARD", SKIBSTED,
9293 KONGERSLEV, tlf.
98-331981.
GUNNAR SPANGGAARD,
gårdejer, født d. 14.-2.1955, søn af Grethe og Jo
hannes Spanggaard, gift d.
28.-12.-1984 med Annette
Holt, lærer, født d. 11.-7.1959, datter af Else og Ej
ner Holt. Parret har børne
ne: Marianne, født d. 19.10.-1985 og Jens, født d. 11.-11.-1987.
G.S. har været på Malling og Lundbæk Landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-4.1986 fra sin far Johannes Spanggaard.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 85 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er lejet 27,5 ha.
Stuehuset er opført i 1858 og restaureret flere gange senest i 1990. Avlsbygningerne
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består af løsdriftstald fra 1979, svinestald moderniseret i 1960, lade fra 1968,
maskinhus fra 1989, foderhus fra 1979, 2 udendørs køresiloer og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 110 årskøer og 150 ungdyr af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 mal
kestald, stalden er TV-overvåget, plansilo, korntørreri med varm luft og staldvarme
anvendes til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fodermester og 1 fast
medhjælper. Gården drives sammen med Skibstedvej 43 og 44.
SKIBSTEDVEJ 18, "KARENSMIN
DE", SKIBSTED, 9293 KONGER
SLEV, tlf. 98-331515.
FRODE JENSEN THOMSEN, gård
ejer, født d. 13.-11.-1930, søn af
Louise og Carl Jensen Thomsen,
gift d. 18.-11.-1961 med Ingrid
Kjeldsen, køkkenassistent, født d.
16.-1.-1937, datter af Marie og
Marius Kjeldsen. Parret har bør
nene: Mette, født d. 1.-11.-1957
og Lone, født d. 10.-8.-1973.
I.K. er instruktør i Amtsudvalget for 4 H-arbejdet.
F.J.T. er postafløser, han er medlem af Menighedsrådet og i repræsentantskabet for
Slagteriet Vendbo. Han overtog gården d. 1.-8.-1966 fra sin far Carl Jensen Thomsen,
som byggede ejendommen i 1921, da den blev udstykket fra "Skibsted Nørgaard".
Ejendomsskyld 970.000. Areal 22,5 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1921 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald, lade og maskinhus alle fra 1921 samt garage fra 1960. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på 100 stk. årligt, desuden er der 5 ammekøer, 5 ungdyr og
15 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der
er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til høst.
SKIBSTEDVEJ 43 og 44, "SØNDERGAARDEN",
SKIBSTED,
9293 KONGERSLEV.
GUNNAR SPANGGAARD, gård
ejer. Omtales under Skibstedvej
9.
G.S. overtog gården d. 1.-4.-1986
fra sin far Johannes Spanggaard.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
35 ha., heraf 17 ha. som er
tillagt (det er Skibstedvej 44).
Stuehuset er opført i 1900 og re
staureret i 1989. Avlsbygninger
ne består af ko- og svinestald samt lade begge fra 1900. Gården drives sammen med
Skibstedvej 9.
SKIBSTEDVEJ 49, "OTTESMINDE", LYNGBY MARK, 9520
SKØRPING, tlf. 98-339175.
LAURITS ANDERSEN OTTE,
gårdejer, født d. 25.-8.-1926, søn
af Maren og Karl Andersen Otte,
bor sammen med Ruth Sonja Niel
sen, husmor, født d. 1.-3.-1930,
datter af Kartrine og Christian
Christensen.
L.A.O. overtog gården i 1961 fra
sin far Karl Andersen Otte.
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Gården blev oprindeligt bygget af farbroderen Richald Otte, da den blev udstykket
som statshusmandsbrug i 1922.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er frasolgt 10 ha., der er
1,5 ha. med juletræer og 1 ha. eng. Oorden er delvis udlejet.
Stuehuset er opført i 1985. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra 1922 til
bygget i 1960 samt lade fra 1922. Besætningen består af 2 slagtekalve af racen RDM,
der er 4 heste - 3 af racen Odenborger og 1 pony. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
lagersilo og korntørreri med varm luft.

SKIBSTEDVEJ 51, "CHRISTIANSBORG", LYNGBY MARK, 9520 SKØRPING, tlf. 98391103.
KARL CHRISTIANSEN OTTE, plantageejer, født d. 11.-3.-1924, søn af Maren og Karl
Andersen Otte, bor sammen med Anne Margrethe Jensen, garageudlejer, født d. 16.12.-1915, datter af Asker Jensen. Parret har børnene: Niels Asker, Grethe, Bodil,
Verner og Konrad.
H.C.O. har været på Bælum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1963 fra August
Neumann. Gården er udstykket som statshusmandsbrug i 1922.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 7,1 ha., som er tilplantet med juletræer.
Stuehuset er opført i 1922 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt lade begge fra 1922 og maskinhus fra 1956. Der er 1 traktor.

SKINDBJERGLUNDVEJ 5, "SKINDBJERGGAARD", SKINDBJERG,
9520 SKØRPING, tlf. 98-391425.
KRISTIAN HVIID, gårdejer, født
d. 8.-6.-1927, søn af Jensine og
Valdemar Hviid, gift d. 24.-5.-1953
med Marie Smidt, børnehavelærer,
født d. 24.-11.-1922, datter af
Karen og Alexander Smidt. Par
ret har børnene: Karin, født d.
19.- 12.-1953, Torben, født d.
2.-6.- 1955 og Lisbeth, født d.
17.-7.- 1956.
K.H. har været på Vejlby Landbrugsskole og er derefter uddannet agronom på Landbo
højskolen. Han overtog gården d. 1.-7.-1970 fra Jens Eriksen. På gården findes en
fredet kilde kaldet "Blåhøl", desuden er der et stykke naturfredet areal langs
Lindenborg Ä. Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 110 ha., heraf tilkøbt 57 ha., der er 10
ha. skov, eng og lignende. Der er forpagtet 9,5 ha.
Stuehuset er opført i 1830 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1940 ombygget til svinestald i 1979, svinestald fra 1988, lade fra 1930
delvis ombygget til sostald i 1985 og tilbygget i 1990, maskinhuse fra 1975 og 1983
samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der produceres
ca. 1.800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, græsfrø
og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft. På
gården er ansat 1 fast medhjælper.
SKINDBJERGVEJ 19, RISE MARK,
9520 SKØRPING, tlf. 98-396058.
ELISABETH POULSEN, husmor, født d.
10.-11.-1911, datter af Petrea og Sø
ren Christian Sørensen, gift d. 15.-11.-1940
med Magnus Poulsen, født d. 1.-9.-1912,
søn af Marie og Peter Poulsen. Parret
har børnene: Alis, født d. 13.-1.-1942
og Søren Peter, født d. 15.-4.-1945,
død i 1988. M.P. døde i 1972.
M.P. overtog gården i oktober 1939 fra
sin bedstemor Marianne Poulsen. Går-
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Ejendomsskyld 350.000. Areal 8,3 ha., heraf 0,5 ha. eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og ombygget i 1958. Avlsbygningerne består af koog svinestald fra omkr. 1910, lade fra 1958 og maskinhus fra 1960.

SKINDBJERGVEJ 25, GERDING HUSE, 9520 SKØRPING, tlf. 98-396190.
BODIL KJÆR OLSEN, gårdejer, født d. 24.-3.-1948, datter af Marie og Ejgil Jørgen
sen, gift d. 15.-3.-1969 med Tom Vestergaard Olsen, maskinarbejder, født d. 2.-3.1948, søn af Frederike og Thomas Olsen. Parret har børnene: Maja, født d. 9.-7.-1971,
Anja, født d. 12.-9.-1974 og Karina, født d. 2.-3.-1977.
B.K.O. er postarbejder. Hun overtog gården i marts 1978 fra Jørgensen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 8,3 ha., heraf 1 ha. eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af koog svinestald fra omkr. 1900, hønsehus fra 1960 samt staklade og maskinhus fra 1984.
Der er 1 traktor og halmfyr.
SKINDBJERGVEJ 31, GERDING
HUSE, 9520 SKØRPING, tlf. 98396178.
POUL WINTHER, gårdejer, født
d. 9.-7.-1943, søn af Frida og
Henrik Winther, gift d. 7.-11.-1964
med Åse Kragh, hjemmehjælper,
født d. 25.-4.-1943, datter af
Grethe og Sigurd Kragh. Parret
har børnene: Inge Marie, født d.
25.-4.-1965, Gitte, født d. 29.-9.1967 og Steen, født d. 9.-7.-1971.
P.W. arbejder ved et entrepre
nørfirma. Han overtog gården i august 1965 fra Søren Nysum.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 7,7 ha., heraf ca. 1 ha. eng. Der er forpagtet 8,8 ha.,
men p.t. er alt jorden udlejet.
Stuehuset er opført i 1965 efter brand. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald
samt lade begge fra 1931. Der er 1 traktor og halmfyr.
SKOVVEJ 18, "EGEBJERG", EGEBJERG, 9575 TERNDRUP, tlf. 98-335407.
EJLER KRISTIAN NIELSEN, boelsmand, født d. 11.-3.-1911, søn af Anne Marie og
Jelle Vilhelm Nielsen. E.K.N. overtog gården d. 1.-9.-1939 fra Sigurd Nielsen.
Ejendommen er et gammelt skovfogedsted under "Randrup Gods".
Ejendomsskyld 460.000. Areal 11 ha., heraf 5 ha. med fredskov. Stuehuset er opført i
1872. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald samt lade fra 1872 og maskinhus fra
1943. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af jordbær og andre
gartneriprodukter. Der er 3 traktorer og 1 sprinklervandingsanlæg.

SKØRPINGHOLMEVEJ 1, "MØLLEGAARD", SKØRPING HOLME, 9520 SKØRPING, tlf.
98-391523.
SVEND ERIK KRAGH, gårdejer, født d. 16.-11.-1936, søn af Klara og Vagner Kragh,
gift d. 11.-11.-1961 med Else Marie Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 19.-12.1939, datter af Jenny og Marinus Jørgensen. Parret har børnene: Torben, født d. 18.8.-1963, Henrik, født d. 5.-7.-1966 og Dorthe, født d. 1.-11.-1970.
S.E.K. arbejder ved Lindenborg Skovdistrikt og har været i bestyrelsen for Skørping
Andelsmejeri. Han overtog gården d. 1.-8.-1961 fra Oluf Hjelm.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 20,5 ha., der er 14 ha. eng og
bakker. Stuehuset er opført i 1925 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1870 tillbygget flere gange senest i 1978, garage fra 1968, lade
fra 1870 og maskinhus fra 1979. Besætningen består af 10 ammekøer, 6 ungdyr og 5
slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er
2 traktorer, plansilo, korntørreri med varm luft og træfyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
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SKØRPINGHOLMEVEJ 2, "HOLMHØJ", SKØRPING HOLME, 9520 SKØRPING, tlf.
98-391377.
LARS VESTERGAARD KJELDSEN, gårdejer, født d. 10.-1.-1927, søn af Jens Kjeldsen,
gift d. 11.-5.-1957 med Anna Christensen, byrådsmedlem, født d. 10.-12.-1932, datter
af Ingefred og Peder Christensen. Parret har børnene: Flemming, født d. 8.-10.-1958,
Niels, født d. 20.-7.-1960 og Per, født d. 31.-5.-1965.
L.V.K. overtog gården d. 9.-12.-1959 fra Christian Nielsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 9 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1977. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald samt lade alle
fra 1919, ny stald er tilbygget i 1974 og maskinhus fra 1970. Gården drives med en
ægproduktion, der er 3.500 æglæggende høns, det bliver til ca. 80.000 æg årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 1 traktor samt
fodersiloer. Maskinstation bruges til høst.
SKØRPINGVEJ 22, "LUNDSGAARD", 9575 TERNDRUP, tlf.
98-335245.
HENNING MØLLER NIELSEN,
gårdejer, født d. 11.-1.-1940, søn
af Karen Margrethe og Frode
Møller Nielsen, gift d. 26.-12.-1965
med Sonja Gissel, medhjælpende
hustru, født d. 6.-1.-1943, datter
af Erna og Wensel Gissel. Parrer
har børnene: Kirsten, født d. 12.7.-1966, Claus, født d. 19.-9.1971, Anette, født d. 19.-1.-1974 og Lotte, født d. 22.-8.-1978.
H.M.N. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 18.-12.-1974 fra
Hans Kærsgaard Jensen.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 59 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 7 ha. eng. Der er
lejet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1962, maskinhus fra 1982 og gylletank, der er kørelade ovenpå stalden.
Gården drives med en kvægproduktion på 33 årskøer, 45 ungdyr og 17 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 800 stk. årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter, raps og rug. Der er 3 traktorer, lagersilo og korntørre
ri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKØRPINGVEJ 26, "LYKKENS
GAVE", EJSTRUP, 9575 TERN
DRUP, tlf. 98-335888.
RICHARD LARSEN ANDERSEN,
gårdejer, født d. 3.-4.-1911, søn
af Tora og Anders Larsen Ander
sen, gift d. 28.-12.-1947 med
Hilda Emilia Nielsen, husmor,
født d. 15.-7.-1912, datter af
Petrine Karoline og Niels Mikkel
sen Nielsen.
R.L.A. har været på Bælum
Landbrugsskole. Han overtog
gården i 1947 fra sin mor Tora Andersen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 20 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1893. Avlsbygningerne består af kostald, svinestald og lade alle
fra 1893. Der er 1 traktor og træfyr.
SKØRPINGVEJ 31, SIEM, 9575 TERNDRUP, tlf. 98-335125.
HANS ANDERSEN, gårdejer, født d. 28.-8.-1912, søn af Krestine og Jakob Andersen,
gift i 1938 med Lisette Jørgensen, født d. 28.-7.-1917, datter af Ane Kirstine og
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Marinus Jørgensen. Parret har børnene: Inger, født d. 23.-6.-1938 og Jørn, født d.
1.-3.-1944.
H.A. har været sognerådsformand og sognefoged. Han overtog gården i 1938 fra Mar
tine og Anton Thomsen. Ejendomsskyld 950.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 28 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1910 løbende ombygget, lade fra 1952 og maskinhus fra 1973. Besætnin
gen består af 6 årssøer, der produceres ca. 120 slagtesvin årligt, desuden er der 10
ammekøer og 10 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
SKØRPINGVEJ 43, "HELLUM
ØSTERGAARD" HELLUM, 9520
SKØRPING, tlf. 98-398072.
KRISTIAN NIELSEN, gårdejer,
født d. 14.-12.-1932, søn af Ka
ren og Niels Knud Nielsen, gift
d. 10.-10.-1969 med Anni Marie
Alting, køkkenleder, født d. 9.4.-1943, datter af Karoline og
Edvard Alting. Parret har børne
ne: Henrik, født d. 10.-9.-1966,
Lene, født d. 9.-7.-1970 og Kirsten, født d. 28.-2.-1976.
K.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1968 fra sin
mor Karen Nielsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens
eje i 1905.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført i 1800-tallet og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1951 tilbygget i 1974, lade fra 1880, maskinhus fra 1963 og gyl
letank. Besætningen er på 10 moderfår af racen Leicester. Planteproduktionens salgs
afgrøder er hvede, raps og byg til fremavl. Der er 2 traktorer, lagersilo, korntørreri
med varm luft og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKØRPINGVEJ 49, HELLUM,
9520 SKØRPING, tlf. 98-398109.
EVALD KNUDSEN, gårdejer,
født d. 14.-12.-1928, søn af Else
og Anton Knudsen, bor sammen
med Lene Ring Biering, kontor
assistent, født d. 7.-5.-1937,
datter af Krista og Louis Ring
Kristensen.
E.K. har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården i
januar 1960 fra sin far Anton
Knudsen. Nuværende ejer er 5.
generation på gården. Ejendomsskyld 1.020.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der
er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1930 tilbygget i 1970, lade fra 1930, maskinhus fra 1968 og gylletank.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo, korntørreri med varm luft og halmfyr.

SKØRPINGVEJ 51, HELLUM, 9520 SKØRPING, tlf. 98-398008.
MARGRETHE SØE JENSEN, medhjælpende hustru, født d. 9.-2.-1930, datter af Stine
og Kresten Rask Kristensen, gift d. 14.-4.-1952 med Hardy Søe Jensen, født d. 6.1.-1927, søn af Marie og Richard Søe Jensen. Parret har børnene: Else, født d. 23.7.-1954, Birgitte, født d. 11.-2.-1959 og Jens, født d. 11.-1.-1961.
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Lundby Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 18.-3.-1952 fra
Niels Jensen. Margrethe S. Jen
sen overtog gården ved mandens
død i 1987, sønnen Jens har købt
2/3 af ejendommen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
35 ha., heraf tilkøbt 18 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og
løbende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af kostald fra 1960,
ændret til svinestald i 1989, lade
fra omkr. 1912, maskinhus fra 1976 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo, korntørreri med varm luft og halmfyr.

SKØRPINGVEJ 54, "VESTERGAARD", SIEM, 9575 TERNDRUP, tlf. 98-335191.
PETER ANDERSEN, gårdejer, født d. 23.-6.-1919, søn af Kirstine og Anders Andersen,
gift d. 30.-3.-1947 med Marie Dam, husmor, født d. 4.-8.-1923, datter af Agnes og
Alfred Dam. Parret har børnene: Anders Erik, født d. 10.-7.-1947 og Poul, født d.
20.-12.-1953.
P.A. har været medlem af Sognerådet i St. Brøndum Kommune. Han overtog gården i
november 1947 fra sine forældre Kirstine og Anders Andersen. Nuværende ejer er 3.
generation på gården, som kom i slægtens eje omkr. 1900.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1902 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
og lade begge fra 1967 samt maskinhus fra 1985. Besætningen består af 10 ammekøer,
12 ungdyr og 5 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
ærter og raps. Der er 2 traktorer, lagersilo og korntørreri med varm luft. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.
SKØRPINGVEJ 62, "ØSTERGAARD", THORUP, 9520 SKØRPING, tlf. 98-398025.
AKSEL OLSEN, gårdejer, født d. 1.-8.-1955, søn af Karen og Olav Olsen, gift d. 25.5.-1984 med Ninna Christensen, korrespondent, født d. 2.-2.-1954, datter af Grethe og
Edgar Christensen. Parret har sønnen Steffen, født d. 15.-11.-1987.
A.O. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1978 fra
sin far Olav Olsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 69 ha., heraf tilkøbt 23 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1927 ændret til svinestald i 1973, svinestalde fra 1978, 1982 og 1986, lader fra
1904 og 1986, maskinhus fra 1957 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion
på 150 årssøer, der sælges ca. 1.500 smågrise årligt, og der produceres ca. 1.600
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, lagersilo, plansilo, korntørreri med varm luft og halmfyr. På
gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKØRPINGVEJ 86, HELLUM, 9520 SKØRPING, tlf. 98-398065.
ARNE HOLT, gårdejer, født d. 29.-7.-1928, søn af Anna og Anders Holt, gift d. 10.10.-1954 med Dagny Bach, husmor, født d. 29.-9.-1931, datter af Asta og Jens Bach.
Parret har datteren Bente, født d. 26.-4.-1955.
A.H. arbejder som pedel på Børnehjemmet i Rebild og er uddannet landvæsenselev fra
Klarupgaard. Han overtog gården i november 1957 fra sin far Anders Holt.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 3 ha. skov. Jorden er
udlejet.
Stuehuset er af ældre dato men løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
ændret til fyrrum i 1979, svinestald, lade og maskinhus. Der er 1 traktor og halmfyr.
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SKØRPINGVEJ 108, "NØRVANG",
ASP, 9520 SKØRPING, tlf. 98398046.
CARL NIELSEN, gårdejer, født
d. 6.-9.-1910, søn af Anne og Ni
els Peter Nielsen, gift d. 27.-3.1935 med Anne Marie Andersen,
husmor, født d. 2.-12.-1916, dat
ter af Petrea og Niels Andersen.
Parret har børnene: Villy, født d.
8.-3.-1934, Ida, født d. 29.-4.1935, Lilly, født d. 16.-5.-1936
og Grethe, født d. 5.-8.-1949.
C.N. overtog gården d. 24.-11.-1944 fra sin far Niels Peter Nielsen, som frikøbte ejen
dommen fra "Lindenborg" i 1921. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha.
Stuehuset er opført i 1857 og restaureret i 1960. Avlsbygningerne består af ko- og svi
nestald fra 1929 ombygget i 1962, svinestald restaureret i 1950, lade fra 1929 samt
maskinhuse fra 1954 og 1970. Besætningen består af 8 årssøer, der produceres ca. 150
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg og hvede. Der er 3
traktorer, plansilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til høst.
SMIDIE BYVEJ 18, SMIDIE, 9574
BÆLUM, tlf. 98-337216.
JENS BØRGE JEPPESEN, gård
ejer, født d. 13.-4.-1918, søn af
Marie og Jørgen Jeppesen, gift i
juni 1946 med Karen Mikkelsen
Nielsen, født d.'23.-12.-1924,
datter af Elna og Niels Mikkel
sen Nielsen. Parret har børnene:
Marie, født d. 22.-7.-1949 og
Niels Jørgen, født d. 23.-7.-1953.
K.M. døde i 1989.
J.B.J. har været på Kærhave
Landbrugsskole. Han overtog gården i efteråret 1944 fra sin far Jørgen Jeppesen. Nu
værende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 700.000. Areal 20,4 ha.
Stuehuset er opført i 1859 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald,
svinestald og lade alle fra 1859 samt hønsehus fra 1955. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor. Maskinstation bru
ges til en del af markarbejdet.
SMIDIEVEJ 4, "SØNDER KORSGAARD", 9574 BÆLUM, tlf. 98337117.
KNUD BRØNDUM, gårdejer, født
d. 13.-5.-1931, søn af Lilly Emilia og Lars Brøndum, gift d. 3.6.-1955 med Nielsine Nielsen,
medhjælpende hustru, født d. 2.8.-1931, datter af Krestine Petra
og Ejler Marinus Nielsen. Parret
har børnene: Ejler, født d. 1.10.- 1955, Lilly, født d. 17.-8.1957, Christian, født d. 9.-5.1962 og Leif, født d. 7.-11.-1963. N.N. har været på St. Restrup Husmandsskole.
K.B. overtog gården d. 1.-3.-1960 fra Marie og Kjær Dybro Jørgensen.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 16 ha. eng. Der er
forpagtet 110 ha.
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bygningerne består af kostald fra 1965, ungdyrstald fra 1966, lade fra 1975, maskinhu
se fra 1980 og 1982 samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 70 års
køer, 120 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der ca. 200
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4
traktorer, 2 mejetærskere, 1 skårlægger, 1 finsnitter, 1 rendegraver, 1 roetankmaskine, 1 rundballepresser, lagersilo og halmfyr. På gården er ansat 1 fast fodermester og
2 medhjælpere. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SMIDIEVEJ 9, "SMEDEGAARD",
BÆLUM UDFLYTTER, 9574 BÆLUM, tlf. 98-337217.
LITHA WULFF, gårdejer, født d.
30.-10.-1934, datter af Theodora
og Ansgar Skyum, gift i 1962
med Niels Zinck Wulff, ingeniør,
født d. 19.-1.-1935, søn af Elsine
og Carl Wulff. Parret har børne
ne: Lise, født d. 10.-5.-1963 og
Per, født d. 25.-5.-1968.
L.W. er husassistent på et ple
jehjem. Hun overtog gården d. 1.-1.-1988 fra sin mor Theodora Skyum. Nuværende
ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje i 1894.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 28 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1875 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1928 og lade fra 1924.

SMIDIEVEJ 11, "HAELGAARDEN", BÆLUM UDFLYTTER,
9574 BÆLUM, tlf. 98-337157.
SØREN CHRISTIANSEN, gårdejer,
født d. 21.-10.-1929, søn af Ma
rie og Christian Christiansen,
gift d. 9.-1.-1966 med Ellen Sondrup Andersen, medhjælpende
hustru, født d. 9.-1.-1938, datter
af Klara og Frede Sondrup An
dersen. Parret har børnene: Hel
le, født d. 29.- 12.-1962, Chri
stian, født d. 2.-9.-1966 og Jens, født d. 23.-1.-1972.
S.C. overtog gården i januar 1965 fra sin far Christian Christiansen.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 39,5 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er genopført efter brand i 1888 og løbende restaureret. Avlsbygningerne
består af kostald og maskinhus begge fra 1964, svinestald fra 1876 og lade fra 1888.
Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 35 ungdyr og 13 slagtekalve af
racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede og byg. Der er 3 trak
torer, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

SMIDIEVEJ 14, "NØRREVANG", DRAGSGAARDSMARK, 9574 BÆLUM.
SØREN CHRISTIAN RIISE, gårdejer, født d. 16.-3.-1919, søn af Anna og Peter Riise,
gift d. 17-.6.-1967 med Marna Kåstrup Muller, husmor, født d. 3.-11.-1929, datter af
Kirstine og Peter Kåstrup Muller. Parret har datteren Kirsten, født d. 14.-7.-1968.
S.C.R. har været på Bælum Landbrugsskole, han har været medlem af kommunalbesty
relsen i Skørping Kommune, været i bestyrelsen for D.L.K. i Hadsund og Aalborg,
været i repræsentantskabet for Aalborg Landboforening og Nordjydske Kreaturslagteri
er. Han overtog gården i januar 1957 fra sin far Peter Riise, som byggede
ejendommen i 1914, da den blev udstykket fra "Dragsgaard".
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
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1915 og løbende restaureret.
Avlsbygningerne består af kostald
fra 1915 moderniseret i 1957, svinesstald og lade begge fra 1915
samt maskinhuse fra 1971 og
1979. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående
af hvede, byg og raps. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, lager
silo og korntørreri med varm
luft.

SMIDIEVEJ 15, "SMIDIE HOLMGAARD", SMIDIE, 9574 BÆLUM, tlf. 98-337610.
CARL HENRIK HJORTH, gårdejer, født d. 24.-6.-1957, søn af Ane Lise og Jens Chri
stian Hjorth, bor sammen med Helle Gundersen, stud, mere., født d. 2.-4.-1967, datter
af Merete og Leif Gundersen.
C.H.H. er uddannet agrarøkonom fra Næsgaard Agerbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-7.-1987 fra Søren Nissen. Gården er fra 1980-1990 samlet af ialt 5 ejendomme.
Ejendomsskyld 2.470.000. Areal 108 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 38 ha. eng, 6 ha.
skov hvoraf de 4,5 ha. er beplantet med juletræer, og der er yderligere 7 ha. marginal
jord. Der er forpagtet 63 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kostald,
svinestald og lade alle fra 1877. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af korn, raps, ærter, frøgræs, juletræer og pyntegrønt. Der er driftfællesskab
med maskiner med broderen på "Dragsgaard". Der er brændefyr på gården.
SMIDIEVEJ 22, "BROGAARDEN", SMIDIE, 9574 BÆLUM.
NIELS og JENS CHRISTIAN HJORTH, gårdejere. Omtales under Dragsgaardsvej 6-10.
Brødrene overtog gården i 1951 fra deres far Kjeld B. Hjorth, som købte gården i
1944. Ejendomsskyld 1.590.000. Areal 44 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1916. Avlsbygningerne består af kostald fra 1955, 2 ældre
svinestalde, lade fra 1890 og halmlade fra 1970. Der er plansilo og korntørreri med
varm luft. Gården drives sammen med Dragsgaardsvej 6-10.
SOLBJERGVEJ 25, "BAVNSBO", SOLBJERG, 9574 BÆLUM, tlf. 98-337047.
SØREN ANDERSEN, gårdejer, født d. 27.-8.-1948, søn af Erna og Børge Andersen,
gift d. 18.-7.-1970 med Hanne Larsen, zoneterapeut, født d. 19.-7.-1950, datter af
Oda og Jens Agner Larsen. Parret har børnene: Michael, født d. 23.-8.-1969 og Mari
anne, født d. 30.-3.-1974.
S.A. er gravermedhjælper ved Hadsund Kirke. Han overtog gården d. 12.-8.-1985 fra
Karl Sigurd Larsen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 22 ha., der er frasolgt 4 ha., der er 1 ha. plantage. Der
er udlejet 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret omkr. 1978. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1933 ændret til hestestald i 1987, svinestald fra 1966 ændret til ferielejlig
heder i 1987, lade fra 1933 og maskinhus fra 1978. Besætningen består af 6 køre- og
rideheste. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med varm luft. Rideklubben
Bavnsbo driver riderskole fra ejendommen.
SOLBJERGVEJ 30, "BÆLUMGAARD", 9574 BÆLUM, tlf. 98-337006.
ASGER GRAM PEDERSEN, gårdejer, født d. 13.-8.-1928, søn af Karen og
sen, gift d. 5.-2.-1977 med Ellen Margrethe Vogensen, husmor, født d.
datter af Elisa og Emil Vogensen.
A.G.P. overtog gården d. 2.-2.-1953 fra Hans Thomsen. Oprindeligt blev
købt sammen med faderen, som blev købt ud i 1965.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 94 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 16
plantage samt 25 ha. eng. Der er lejet 18 ha.

Jens Peder
10.-6.-1932,

ejendommen
ha. skov og
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get i 1928 og løbende restaure
ret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1915, løsdriftstald
fra 1979, hestestald fra 1938
ændret til maskinhus og garage i
1976, der er lade fra 1865. Be
sætningen består af 20 ammekøer, 10 ungdyr og 15 slagtekalve
af racen Hereford. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter,
raps og korn. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker, plansilo, korntør
reri med varm luft og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SOLBJERGVEJ 33, "NØRREGAARD", SOLBJERG, 9574 BÆLUM, tlf. 98-337014.
VEJBY JAKOBSEN, gårdejer,
født d. 30.-12.-1937, søn af An
ne og Knud Thomas Jakobsen,
gift d. 13.-4.-1963 med Elly An
dersen, køkkenleder, født d.
10.-3.-1939, datter af Jensine og
Alfred Andersen. Parret har bør
nene: Allan, født d. 31.-1.-1969,
Vita, født d. 23.-11.-1970 og
Anne, født d. 4.- 4.-1976.
V.J. overtog gården d. 1.-3.-1967 fra Alfred Jensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 49,5 ha., heraf tilkøbt 34,5 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af koog svinestald ændret og tilbygget i 1972, lade fra 1939, maskinhus fra 1982 og gylle
tank. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres ca. 500 slag
tesvin årligt, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter
og raps. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bru
ges til en del af markarbejdet.
STENDALSVEJ 1, "REBILD SØNDERGAARD", REBILD, 9520
SKØRPING, tlf. 98-391851.
KNUD CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 3.-11.-1937, søn af Ingefred og Peder Christenesen, gift
d. 30.-5.-1991 med Emmy Søren
sen, medhjælpende hustru, født
d. 18.- 8.-1940, datter af Mar
grethe og Jens Sørensen. Parret
har datteren Kirsten, født d.
4.-12.-1978.
K.C. har været på Lundbæk
Landbrugsskole og været formand for Skørping Mejeri. Han overtog gården d.
15.-4.-1966 fra sin far Peder Chritensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 36 ha., heraf 12 ha. fredet eng. Der er forpagtet 18
ha. Stuehuset er opført i 1939 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko
stald fra 1936, lade fra 1923, maskinhuse fra 1923 og 1952 samt udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, lagersilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
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STENDALSVE3 15, "BRODSØHUS",
REBILD SKOVHUS, 9520 SKØR
PING.
3ENS G. HYLDGAARD, gårdejer,
født d. 28.-7.-1953, søn af Signe
og Niels Dreimann Hyldgaard.
3.G.H. overtog gården i septem
ber 1990 fra sin faster Karoline
Hyldgaard. Nuværende ejer er 4.
generation på gården.
Ejendomsskyld 260.000. Areal 5
ha.
Stuehuset er opført i 1925 og
løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald samt lade fra 1925
og maskinhus fra 1934. 3.G.H. ejer og driver også Brodsøvej 11.
STUBBERH03VE3 2, "HØGSMIN
DE", SDR HEDEGAARDE, 9520
SKØRPING, tlf. 98-339140.
BØRGE LAUERSEN, gårdejer,
født d. 3.-1.-1944, søn af 3ohanne og Emild Lauersen, gift d. 7.3.-1970 med Ruth 3ensen, med
hjælpende hustru, født d. 21.-4.1948, datter af Anne og Anders
3ensen. Parret har datteren
May- Britt, født d. 1.-1.-1985.
B.L. overtog gården d. 11.-3.-1970
fra sin svigerfar Anders 3ensen.
Ejendomsskyld 1.060.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er genopført efter brand i 1928 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne be
står af kostald, svinestald og lade alle fra 1929 og genopført efter brand samt maskin
hus fra 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer, 42 ungdyr og 13
slagtekalve af racen SDM, desuden er der 10 årssøer, og der produceres ca. 200 slag
tesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo og korntørreri med varm
luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

STUBBERH03VE3 3, "ASLUND",
SDR. HEDEGAARDE, 9520 SKØR
PING, tlf. 98-339451.
3ENS SKAARUP, gårdejer, født
d. 11.-3.-1954, søn af Olga og
Sigurd Skaarup, gift d. 28.-10.1978 med Hanne Skaarup, med
hjælpende hustru, født d. 24.-3.1947, datter af Esther og Hugo
Skaarup. Parret har børnene: Mar
tin, født d. 24.-2.-1977, Henning,
født d. 23.-1.-1980 og Søren,
født d. 15.-4.-1982.
3.S. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 1.-4.-1977
fra 3akob Søndergaard.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 45 ha., heraf 3 ha. eng. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1954. Avlsbygningerne består af kostald fra 1976, ældre lade
tilbygget maskin- og foderhus i 1980, der er gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 54 årskøer, 80 ungdyr og 27 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1
moderfår med lam af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og malt
byg. Der er 2 traktorer, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.
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VESTERGAARD", THORUP, 9520
SKØRPING, tlf. 98-398009.
MORTEN LARSEN ANDERSEN,
gårdejer, født d. 21.-3.-1949, søn
af Anna og Marius Andersen, gift
d. 19.-10.-1974 med Birgith Niel
sen, medhjælpende hustru, født
d. 9.-5.-1952, datter af Poula og
Karl Nielsen. Parret har sønnen
Per, født d. 19.-3.-1975.
M.L.A. overtog gården d. l.-l.1978 fra sin far Marius Andersen.
Ejendomsskyld 1.790.000. Areal 30 ha., heraf 2 ha. mose. Der er lejet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og restaureret flere gange senest i 1978. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1965, kostald fra 1905 ændret til svinestald i 1966, hestestald
fra 1930 ændret til sostald i 1978, fyrrum fra 1987, lade fra 1905, maskinhus fra
1981, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 32 års
køer, 45 ungdyr og 16 slagtekalve af racerne Jersey og RDM, desuden er der 15 års
søer, der produceres ca. 300 slagtesvin årligt, der er 3 moderfår af racen Leicester.
Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm luft og
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SVANFOLKVEJ 25, "SVANHOLMSGAARD", SVANFOLK, 9293 KONGERSLEV.
HANS JENSEN, gårdejer. Omtales under Aalborgvej 53.
H.J. overtog gården i januar 1982 fra sin morbror Rytter Rosenbeck. Nuværende ejer
er 8. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 50 ha., heraf 5,5 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført i 1884 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald, lade, maskinhus og hestestald alle fra 1916. Der er plansilo, korntørreri
med varm og kold luft samt halmfyr. H.J. ejer og driver også Aalborgvej 53.
SVANFOLKVEJ 35, "HALSMOSEGAARD", SVANFOLK, 9293
KONGERSLEV, tlf. 98-331365.
KNUD AMSTRUP PEDERSEN,
gårdejer, født d. 5.-5.-1962, søn
af Iris og Niels Lund Pedersen.
K.A.P. har været på Lundbæk
Landbrugsskole 2 gange og været
i bestyrelsen for Landbo Ungdom.
Han overtog gården d. 31.-12.1990 fra Villy Bach.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal
53 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 10 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret. Der er 1 aftægtsbolig fra 1913.
Avlsbygningerne består af kostald fra 1913 tilbygget i 1954, svinestald fra 1913 og
foderhus fra 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 100 ungdyr og
30 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med kold
luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
SVANHOLMSMINDEVEJ 21, RANDRUP MARK, 9293 KONGERSLEV, tlf. 98-331540.
SVEND E. CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 11.-7.-1947, søn af Agnes og Harry Chri
stensen, gift d. 27.-11.-1971 med Ellen Marie Jensen, medhjælpende hustru, født d.
4.-4.-1952, datter af Klara og Alfred Jensen. Parret har børnene: Allan, født d. 13.6.-1971, Heidi, født d. 21.-2.-1974, og Mette, født d. 8.-5.-1986.
S.E.C. overtog gården d. 15.-2.-1971 fra Leo Andersen.
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Ejendomsskyld 690.000. Areal 14
ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er
3,5 ha. eng. Derudover er der
lejet 2 ha.
Svanholmsmindevej 21's stuehus
er opført omkring 1932 og tilbyg
get i 1988. Avlsbygningerne be
står af svinestald fra 1932, som
er tilbygget i 1972, 1975 og
1978, værksted og garage fra
1975, lade fra 1980 og maskinhus
fra 1986. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 2.200
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1
slamsuger, 1 udmugningsanlæg, automatisk tørfodringsanlæg, plansilo og varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
S.E.C. ejer og driver desuden Svanfolkvej 8, i Sejlflod Kommune.

SVANHOLMSMINDEVEJ 25, "DALGAARD", SVANFOLK BAKKER,
9293 KONGERSLEV, tlf. 98331440.
SØREN JUELLUND, født d. 28.11.-1943, søn af Emmy Juellund
og Karl H. Andersen, gift d.
4.-6.-1988 med Vibeke Mølvig,
født d. 21.-12.-1956, datter af
Jytte og Hans Mølvig. S.J. har
børnene: Lars, født d. 17.-9.1966, Niels, født d. 8.-7.-1968
og Dorte, født d. 8.-8.-1970.
S.J. er uddannet slagter, han er formand for Fjordhesteavlen i Danmark, i Lands
udvalget for Hesteavlens Forretningsudvalg. Han overtog gården i marts 1979 fra
Synneøve Reimann.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 42,2 ha., heraf 2,5 ha. skov og 8 ha. bakker udlagt
med græs.
Stuehuset er opført i 1904 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1935, hestestald ombygget i 1972, ældre lade ombygget til løsdriftstald i 1991 og
ældre maskinhus. Besætningen består af 15 ammekøer med opdræt af racerne Hereford og Simmentaler samt en del blandet race, der 30 ungdyr af racen SDM, desuden
er der 30 Fjordheste, det er en avlsbesætning, hvorfra der udstilles på dyrskuer og
ungskuer, der er ialt 7 avlshingste. Der er 1 traktor, lagersilo og træfyr. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.
SVANHOLMSMINDEVEJ 31, "SVANHOLMSMINDE",
SVANFOLK,
9293 KONGERSLEV, tlf. 98-332021.
HENRIK SIMONI, gårdejer, født
d. 23.-7.-1958, søn af Ingrid og
Jens H. Simoni, bor sammen med
Charlotte Rytter, butikselev,
født d. 26.-10.-1968, datter af
Inger og Martin Rytter. Parret
har sønnen Anders Christian,
født d. 11.-7.-1990.
H.S. har været på Vejlby Land
brugsskole. Han overtog gården i

november 1983 fra Børge Fynbo.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 71,5 ha., heraf 10 ha. eng. Der er forpagtet 40 ha.
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består af svinestalde fra 1918 og 1948 begge ombygget efter brand i 1956, ny svine
stald fra 1973 ombygget i 1987, lade fra 1946, maskinhus fra 1978 og gylletank. Går
den drives med en slagtesvineproduktion på 7.000 stk. årligt, desuden er der 5 heste
af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, frøgræs
og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummiged, tårnsilo, korntørreri med
varm luft og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1
fast medhjælper.
SYRENVEJ 7, "MYREHØJGAARD", GL SKØRPING, 9520 SKØRPING, tlf. 98-391376.
GUNNAR CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 1.-2.-1939, søn af Erna og Peter Christen
sen, gift d. 7.-10.-1978 med Gudrun Berthelsen, husmor, født d. 5.-6.-1936, datter af
Maren og Marinus Berthelsen.
G.C. overtog gården i 1965 fra sin mor Erna Christensen. Nuværende ejer er 4. ge
neration på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 36,4 ha., heraf 6 ha. skov og 9 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1948 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt lade begge fra 1948 og genopført efter brand samt maskinhus fra
1978. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 35 ungdyr og 12 slagte
kalve af racen SDM, desuden produceres der 150 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

SYRENVEJ 8, "BAUNEHØJGAARD", GL. SKØRPING, 9520
SKØRPING, tlf. 98-391378.
OTHEA HANSEN, gårdejer, født
d. 18.-4.-1912, datter af Ane
Katerine og Jens Christian Jen
sen. O.H. har børnene: Søren,
født d. 11.-11.-1934, Harry, født
d. 26.-3.-1936, Esther, født d.
14.-6.-1937, Jens, født d. 11.-4.1947 og Lisa, født d. 14.-10.1948.

O.H. overtog gården i 1931 fra Kristoffer Hansen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 22 ha., der er frasolgt 5 ha., der er 4 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1886 og restaureret flere gange senest i 1973. Avlsbygningerne
består af kvægstald, svinestald og lade, staldene er opført efter brand i 1948. Gården
drives med en kvægproduktion på 12 årskøer, 10 ungdyr og 8 slagtekalve af racen
SDM, desuden produceres der ca. 200 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 2 plansiloer
og korntørreri med kold luft. Sønnen Jens er fodermester på gården. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
SØTOFTEN 5, BLENSTRUP,
9520 SKØRPING, tlf. 98-339289.
OLE WINTHER, gårdejer, født d.
30.-9.-1950, søn af Agnethe og
Jørgen Winther, gift d. 6.-5.-1978
med Ruth Bødker, sygeplejerske,
født d. 27.-11.-1953, datter af
Edith og Viggo Bødker. Parret
har børnene: Søren, født d. 24.1.-1978 og Helene, født d. 29.9.-1981.
O.W. er falckredder. Han over
tog gården i august 1984 fra Karen Margrethe Petersen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 15,2 ha., heraf 2 ha. eng. Der er lejet 3 ha.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af ko-
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stald fra 1960, ældre lade ombygget omkr. 1960 og maskinhus fra 1910. Besætningen
består af 4 ammekøer, 2 ungdyr og 2 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduk 
tionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, lagersilo, korntørreri
med varm luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TIRSDALSVEJ 1, "VESTERGAARD", HELLUM, 9520 SKØR
PING, tlf. 98-398126.
KRISTIAN BACH, gårdejer, født
d. 13.-3.-1946, søn af Helene og
Arne Bach, gift d. 4.-2.-1980
med Bente Nielsen, pædagogmed
hjælper, født d. 8.-3.-1948, dat
ter af Ingeborg og Christian Niel
sen. Parret har sønnen Mikael,
født d. 29.-12.-1972.
K.B. overtog gården i januar
1972 fra sin far Arne Bach.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er lejet 7,5 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avslbygningerne består af kostald
fra 1975, løsdriftstald til ungdyr fra 1990, svinestald fra 1978, lade fra 1900, maskin
hus fra 1970, foderhus fra 1976 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
30 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der 650
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
TISTEDVEJ 16, V. KORUP, 9575 TERNDRUP.
POUL KJÆR LAUERSEN, gårdejer. Omtales under Tistedvej 18.
P.K.L. overtog gården i september 1971 fra Marius Sørensen.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 9,5 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af stald
og lade fra omkr. 1900 samt hønsehus og garage fra 1935. Gården drives sammen med
Tistedvej 18.

TISTEDVEJ 18, V. KORUP, 9575 TERNDRUP, tlf. 98-335169.
POUL KJÆR LAUERSEN, gårdejer, født d. 17.-3.-1940, søn af Emmy og Chresten
Kjær Lauersen.
P.K.L. overtog gården d. 1.-1.-1977 fra sin far Chresten Kjær Lauersen, som købte
gården i 1949. Ejendomsskyld 680.000. Areal 16 ha., heraf 4 ha. eng og plantage.
Stuehuset er opført i 1906 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostalde
fra 1930 og 1976, lade fra 1910, foderhus fra 1985 samt maskinhuse fra 1981 og 1986.
Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 35 ungdyr og 12 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er jordbær, hvidkål og kinakål. Der er 3
traktorer, 1 sprinklervandingsanlæg, 1 vandingsmaskine, 1 etkornssåmaskine, 1 plante
maskine, 1 fræser, 2 lagersiloer og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet. Gården drives sammen med Tistedvej 16.
TISTEDVEJ 20, V. KORUP, 9575 TERNDRUP.
KNUD FREDE PETERSEN, født d. 3.-8.-1934, søn af Petra og Poulus Petersen, gift d.
31.-3.-1956 med Inger Lise Larsen, rengøringsassistent, født d. 7.-8.-1937, datter af
Ragna og Evald Larsen. Parret har børnene: John, født d. 5.-7.-1956, Finn, født d.
9.-10.-1959 og Jørn, født d. 14.-11.-1963.
K.F.P. overtog gården d. 1.-4.-1956 fra Ejner Nielsen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Der er lejet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
kalvestald fra 1920, garage fra 1981 og staklade fra 1962. Besætningen er på 40
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1
traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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SKIBSTED, 9293 KONGERSLEV,
tlf. 98-331152.
OLUF CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 9.-6.-1944, søn af Mari
anne og Harald Christensen, gift
d. 8.-5.-1971 med Tove Østergaard
Nielsen, medhjælpende hustru,
født d. 9.-6.-1946, datter af
Kamma og Kristian Østergaard
Nielsen. Parret har børnene: Eddi
Kenneth, født d. 18.-9.-1969 og
Henriette, født d. 18.-4.-1973.
O.C. har været i bestyrelsen for Nørresundby Slagteri. Han overtog gården i januar
1972 fra sin far Harald Christensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som
kom i familiens eje i 1914.
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 39 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko
stald fra 1943 ændret til svinestald i 1968 og nyrenoveret i 1985, svinestalde fra 1970,
1974 og 1976, drægtighedsstald fra 1951, fare- og drægtighedsstald fra 1972, lade fra
1870, maskinhus fra 1961 og 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på
380 årssøer, der produceres ca. 5.400 slagtesvin årligt, og resten sælges som torve
grise. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, 2 gas
tætte siloer og kulfyr. På gården er ansat 4 faste medhjælpere. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

TRINNERUPVEJ 2, V. KORUP, 9575 TERNDRUP, tlf. 98-335942.
VAGN AAGE LUND, tømrer, født d. 15.-4.-1953, søn af Hilda og Niels B. Lund, gift
d. 2.-4.-1983 med Laila Knudsen Lybech, teknisk assistent, født d. 28.-7.-1959, datter
af Conny og Egon Lybech. Parret har børnene: Rune, født d. 5.-2.-1984 og Tanja, født
d. 29.-2.-1988.
V.AA.L. arbejder som tømrer. Han overtog gården d. 1.-10.-1985 fra Laila Knudsen's
bedstemor Kirsten Knudsen. Gården har været i familiens eje siden 1938.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 12 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført i 1942 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1945, hestestald ca. 100 år gammel og lade fra 1940 tilbygget i 1945.
Besætningen består af 1 ungkreatur af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer, plansilo, korntørreri med varm luft samt
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TRINNERUPVEJ 7, KORUP SKOVHUSE, 9575 TERNDRUP, tlf. 98-589109.
NIELS RIISBERG, entreprenør, født i august 1943, søn af Aase og Leo Riisberg, gift
d. 2.-4.-1965 med Kirsten Smit, adjunkt, født d. 28.-1.-1944, datter af Margrethe og
Børge Smit. Parret har børnene: Ulla, født d. 20.-9.-1966, Peter, født d. 11.-4.-1974,
Hans, født d. 4.-1.-1976 og Maja, født d. 1.-9.-1985.
N.R. driver entreprenørvirksomheden "Niels Riisberg A/S". Han overtog gården fra
Bundgaard.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 9,5 ha., som er tilplantet med juletræer.
Der er 2 stuehuse - 1 ældre, som er restaureret i 1972, og et nyt fra 1984. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1974. Besætningen består af 1 hest af racen Welsh og 5
moderfår af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder er juletræer og pynte
grynt. Der er træfyr på gården.

TRINNERUPVEJ 9, KORUP SKOVHUSE, 9575 TERNDRUP, tlf. 98-589063.
HENNING GADE PEDERSEN, skovarbejder, født d. 7.-4.-1959, søn af Anna Martha og
Verner Gade Pedersen, gift d. 20.-3.-1982 med Kate Liselotte Christensen, teknisk
assistent, født d. 29.-4.-1961, datter af Mona og Bent Arne Christensen. Parret har
børnene: Anders, født d. 22.-2.-1983 og Asker, født d. 20.-5.-1985.
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Lovnkær Skovdistrikt. Han over
tog gården i august 1984 fra sin
far Verner Gade Pedersen. Nuvæ
rende ejer er 3. generation på
gården, som kom i familiens eje
i 1947.
Ejendomsskyld 310.000. Areal 5,5
ha., heraf 4 ha. skov og eng,
skoven er med juletræskultur.
Stuehuset er ca. 150 år gammelt
og restaureret i 1975. Avlsbyg
ningerne består af ældre ko- og
svinestald anvendes nu til heste- og fårestald. Besætningen består af 1 hest. Der er 1
traktor og træfyr.

TRINNERUPVEJ 22, V. KORUP,
9575 TERNDRUP, tlf. 98-589082.
JENS JØRGEN CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 2.-10.-1929, søn
af Helene og Karl Christensen,
gift d . 15.-8.-1953 med Dorthea
Olesen, husmor, født d. 10.-4.1932, datter af Marie og Niels
Søgaard Olesen. Parret har dat
teren Bente, født d. 4.-12.-1953.
J.J.C. har været på Lundbæk
Landbrugsskole, han har været
kredsformand i Helium Herred
Husmandsforening og auktionsholder på Landboauktionen i Aalborg og Hadsund. Han
overtog gården d. 15.-9.-1953 fra Henry Larsen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 3 ha. skov og 4 ha.
eng. Stuehuset er opført i 1932 og tilbygget i 1965. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1932 ændret til løsdriftstald i 1980, lade fra 1932 og maskinhus fra
1983. Besætningen består af 12 ammekøer, 14 ungdyr og 6 slagtekalve af racen Simm
entaler, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og spisekar
tofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med kold luft.
TRINNERUPVEJ 25, "TVEDEHØJGAARD", V. KORUP, 9575 TERNDRUP, tlf. 98589049.
BØRGE CHRISTENSEN, buschauffør, født d. 18.-5.-1937, søn af Ingrid og Henry Chri
stensen, gift d. 11.-8.-1963 med Karen Margrethe Christensen, husassistent, født d.
13.-2.-1939, datter af Anne og Niels Christensen. Parret har børnene: Birgit, født d.
24.-9.-1959, Bent, født d. 20.-11.-1964, Bente, født d. 23.-7.-1965, Ove, født d. 30.3.-1968 og Karina, født d. 8.-1.-1974.
B.C. overtog gården i juni 1976 fra sin mor Ingrid Christensen, forældrene overtog
gården i 1933.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 23 ha., heraf 7 ha. skov. Markjorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1931 og tilbygget i 1976. Avlsbygningerne består af garage fra
1989, vognport fra 1943 ændret til beboelse for sommerudlejning, der er lade fra
1956. Der er 1 traktor og halmfyr.
TRINNERUPVEJ 26, V. KORUP, 9576 TERNDRUP, tlf. 98-589048.
SVEND LYBECH, gårdejer, født d. 29.-7.-1962, søn af Elna og Villy Lybech.
S.L. er uddannet landbrugsmaskinmekaniker og er traktorfører på Terndrup Maskin
station. Han overtog gården d. 1.-11.-1985 fra sin far Villy Lybech. Nuværende ejer er
4. generation på gården.
Areal 16,5 ha., heraf 6,5 ha. skov og mose, skoven er delvis beplantet med juletræer.
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ført i 1956. Avlsbygningerne be
står af ko- og svinestald tilbyg
get omkr. 1960, hestestald og ga
rage, lade fra 1946 og ældre ma
skinhus. Gården drives udelukken
de med planteproduktion beståen
de af korn, raps og ærter. Der er
1 traktor og halmfyr. Maskinsta
tion bruges til en del af mark
arbejdet.

TROLDBAKKEVE3 3, DOLLEUP MARK, 9520 SKØRPING.
HANNE GREGERSEN, sygehjælper, født d. 16.-4.-1955, datter af Martha og Svend
Sørensen, gift d. 27.-8.-1977 med Henning Gregersen, chauffør, født d. 20.-11.-1947,
søn af Nora og Niels Gregersen. Parret har børnene: Anja, født d. 10.-2.-1979 og
Gitte, født d. 19.-4.-1986.
H.G. overtog gården d. 11.-11.-1982 fra sin far Svend Sørensen.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 10 ha., heraf 1,5 ha. skov og 0,5 ha. eng. Markjorden er
udlejet. Stuehuset er opført omkr. 1900 og moderniseret i 1970. Avlsbygningerne be
står af ko- og svinestald samt lade begge fra 1900. Der er 1 traktor på gården.
TROLDBAKKEVEJ 9, DOLLERUP
MARK, 9520 SKØRPING, tlf.
98- 339225.
SVEND AAGE CHRISTENSEN,
salgskonsulent, født d. 3.-3.-1933,
søn af Ada og Aage M. Christen
sen, gift d. 3.-4.-1963 med Karin
Nielsen, husmor, født d. 9.-9.1939, datter af Thora og Frits
Nielsen. Parret har børnene:
Lars, født d. 8.-12.-1969 og Sti
ne, født d. 8.-4.-1971.
S.AA.C. er salgskonsulent for et
elektronikfirma og er medlem af Menighedrådet for Gerding-Blenstrup Sogn. Han over
tog gården i sommeren 1973 fra Aage Andersen, det er et statshusmandsbrug, som
blev udstykket fra Dollerupgaardene i 1928.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 1 ha. skov og 2 ha.
eng. Stuehuset er opført i 1928 og ombygget fra 1975-82. Avlsbygninerne består af
svinestald fra 1928 tilbygget i 1950 og ændret til fårestald og løsdriftsstald til
kødkvæg i 1980, der er lade fra 1950. Besætningen består af 3 ammekøer, 2 ungdyr og
3 slagtekalve af racen Hereford, desuden er der 20 moderfår af racen Shropshire og 3
Islandske heste. Der drives økologisk landbrug, og planteproduktionens salgsafgrøder er
byg. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TUSTRUPVE3 2, "TUSTRUP", TUSTRUP, 9520 SKØRPING.
FLEMMING H3ORTH, gårdejer,
født d. 20.-7.-1932, søn af Marie
og Knud Hjorth, gift d. 25.-11.1960 med Bente Nymann, husmor,
født d. 18.-6.-1940, datter af
Ingeborg og Erik Nymann. Parret
har børnene: Lene, født d. 11.1.-1963 og Erik, født d. 9.-4.1965.
F.H. har været på Ladelund
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Landbrugsskole, han er uddannet ved militæret og hjemsendt som løjtnant af reserven
og har været formand for Nordjyllands Frøavlerforening. Han overtog gården d. 1.-4.1971 fra sin far Knud Hjorth. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som kom i
familiens eje i 1818. Til ejendommen hører en gammel vandmølle med turbine, den er
stadig intakt til elværk (jævnstrøm), og der er en gammel fedegård, hvor der før i
tiden blev opfedet ca. 600 stude.
Ejendomsskyld 7.500.000. Areal 265 ha., heraf 45 ha. skov, sø og mose samt 10 ha.
have, hegn, vej og lignende.
Stuehuset er opført i 1825, restaureret og ombygget i 1888 og 1975. Avlsbygningerne
nedbrændte d. 1.-4.-1971, så udbygningerne består af lader fra 1954 og 1971 samt
maskinhus fra 1987. Desuden er der 6 selvstændige boliger, som udlejes. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter, raps og frøgræs. Der er 7
traktorer, 2 mejetærskere, plansilo og gennemløbstørreri med selvtømmende siloer.
F.H. ejer og driver også Bienstrupvej 20 og Ny Tustrupvej 18.
TVORUPHØJEVEJ 1, "LYNGBJERGBO", 9574 BÆLUM, tlf.
98-337113.
ELIS VAMMEN, gårdejer, født d.
18.-12.-1928, søn af Margrethe
og Hans Vammen, gift d. 10.-7.1954 med Anne Knudsen Jensen,
sygehjælper, født d. 6.-4.-1928,
datter af Olga og Niels Knudsen
Jensen. Parret har børnene: Jyt
te, født d. 2.-5.-1952, Jens, født
d. 7.-5.-1955 og Bente, født d.
28.-3.-1964.
E.V. overtog gården i april 1955 fra Jakob Larsen. Gården blev udstykket fra
Præstegaarden. Ejendomsskyld 680.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 1,5
ha. eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1919, restaureret og ombygget i 1972. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald samt lade alle fra 1919 og ombygget til andet formål.

TVORUPHØJEVEJ 10, "KORSGAARD", LYNGBY, 9520 SKØR
PING, tlf. 98-339172.
BERNHARD DAM JENSEN, gård
ejer, født d. 15.-3.-1944, søn af
Kirsten og Christian Jensen, gift
d. 26.-5.-1973 med Else Bonderup, defektrice, født d. 11.-9.-1946,
datter af Metha og Arnold Bonderup.
B.D.J. har været på Vejlby Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-5.-1973 fra Knud Petersen.
Ejendomsskyld 3.040.000. Areal 77 ha., heraf tilkøbt 40 ha., der er frasolgt 5,5 ha.
eng. Der er lejet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1882 og restaureret i 1984 og 85. Avlsbygningerne består af ko
stald fra 1929 ændret til farestald i 1976, goldsostald ombygget i 1976, slagtesvinestald fra 1975, ungsvinestald fra 1979, lade fra 1882 tilbygget i 1979, maskinhuse fra
1966 og 1986, klimastald fra 1988, halmfyrshus fra 1982 og gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 140 årssøer, der produceres ca. 2.800 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og frøgræs. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm luft samt halmfyr. På gården er ansat 1
fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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HØJGAARD", TVORUP, 9520
SKØRPING,
tlf. 98-337292.
KRISTIAN HANSEN, gårdejer,
født d. 14.-8.-1941, søn af Betty
Margrethe og Ejnar Gustav Han
sen, gift d. 13.-3.-1982 med Lis
beth Jakobsen, dagplejer, født d.
12.-5.-1950, datter af Tove og
Jens Christian Møller Jakobsen.
Parret har børnene: Pia, født d.
9.-3.-1972, Kim, født d. 20.-6.-

1974 og Jens Christian, født d. 19.-9.-1983.
K.H. er specialarbejder og har været på Vejlby Landbrugsskole 2 gange. Han overtog
gården i oktober 1985 fra sin far Ejnar Gustav Hansen, som købte gården i 1957.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 22,3 ha., heraf 1,6 ha. skov. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1947. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra omkr.
1880, maskinhus og hønsehus fra omkr. 1920 samt lade fra 1947. Der er 2 traktorer og
halmfyr.
TVORUPHØJEVEJ 16, "BØJBJEGGAARD", LYNGBY, 9520 SKØRPING.
MOGENS SCHOU ANDERSEN, gårdejer. Omtales under Aalborgvej 46.
M.S.A. overtog gården d. 1.-2.-1982 fra Svend Porsborg.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og ombygget i 1985. Avlsbygningerne består af 2
svinestalde ombygget i 1982, lade ombygget til svinestald i 1989, foderhus fra 1989 og
gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.000 stk. årligt. M.S.A. ejer
og driver også Aalborgvej 46.
UDFLYTTERVEJ 8, "ØSTERGAARDEN", LL BRØNDUM, 9574 BÆLUM, tlf. 98-337032.
LUDVIG SØRENSEN, gårdejer, født d. 29.-1.-1947, søn af Ella og Søren Sørensen.
L.S. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i januar 1980 fra sin
far Søren Sørensen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 41 ha., heraf 3 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald,
svinestald og lade alle fra 1890, svinestalden er ombygget i 1955, der er maskinhus
fra 1982. Besætningen består af 10 ammekøer, 8 ungdyr og 5 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der er 3 trak
torer, plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

UDFLYTTERVEJ 10, "PETERSMINDE", LL BRØNDUM, 9574 BÆ
LUM, tlf. 98-337142.
POUL BERTHELSEN, gårdejer,
født d. 1.-1.-1946, søn af Marie
og Poul Berthelsen.
P.B. er maskinfører ved Pindstrup
Mosebrug. Han overtog gården d.
1.-1.-1990 fra sin far Poul Ber
thelsen, som overtog gården i
1936.
Ejendomsskyld 650.000. Areal
17,1 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald, hestestald, garage og værksted samt lade alle fra 1939 og genopført efter
brand. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, hvede og
byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft.
P.B. ejer og driver også Udflyttervej 12.
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DUM, 9574 BÆLUM.
POUL BERTHELSEN, gårdejer.
Omtales under Udflytter 10.
P.B. overtog gården i foråret
1978 fra Karl Johansen.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 8,1
ha.
Stuehuset er opført i 1930 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne består af ko- og svinestald
med lade fra 1930 og hønsehus
fra 1957. Der er kornsilo og
korntørreri med varm luft. P.B. ejer og driver også Udflyttervej 10.

VESTER KORUPVEJ 3, HEDEHU
SE, 9575 TERNDRUP, tlf. 98335281.
NIELS HANSEN, landmand, født
d. 21.-9.-1921, søn af Anne og
Hans Peter Hansen, gift d. 24.1.-1959 med Inger Winther Ma
thiasen, husmor, født d. 29.-7.1934, datter af Agnes og Peter
Mathiasen. Parret har børnene:
Per, født d. 23.-9.-1956, Hans,
født d. 25.-5.-1959 og Anders,
født d. 11.-12.-1963.
N.H. overtog gården i marts 1960 fra sin far Hans Peter Hansen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 21,5 ha., heraf 3,5 ha. plantage og hede og 2 ha. eng.
Der er lejet 4 ha.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og tilbygget flere gange senest i 1970. Avlsbyg
ningerne består af ko- og svinestald fra 1924 ombygget til svinestald i 1978, slagtesvinestald ca. 150 år gammel og moderniseret i 1976 samt lade fra 1916. Besætningen
er på 12 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgøder er raps, ærter og korn. Der er 1 traktor, plansilo, korntørreri med kold luft
og træfyr. Maskinstation bruges til høst.
VESTER KORUPVEJ 25, "CHRIST1NESMINDE", V. KORUP, 9575 TERNDRUP, tlf.
98-335766.
KIRSTEN NØRGAARD, gårdejer, født d. 30.-9.-1936, datter af Gudrun og Christian
Hansen, gift d. 26.-9.-1968 med Christian Nørgaard, forhenværende falkredder, født d.
6.-9.-1928, søn af Anna og Peder Nørgaard. Parret har datteren Birgit, født d. 26.12.-1959. K.N. overtog gården d. 1.-8.-1979 fra Torben Jensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 33 ha., heraf 8 ha. fredskov.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1968. Avlsbygningerne består af svi
nestald fra 1932 ombygget til hestestald i 1981, lade ombygget til hestestald i 1981
og maskinhus fra 1987. Besætningen består af 3 avlshopper med opdræt af racen Ol
denborger krydset med Fuldblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps,
industrikartofler og frøgræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri
med kold luft og halmfyr.

VESTER KORUPVEJ 45, "KORUP NØRREGAARD", KORUP, 9560 HADSUND, tlf.
98-589168.
NIELS JENSEN, gårdejer, født d. 1.-6.-1952, søn af Grethe og Johannes Jensen, gift d.
3.-6.-1978 med Ellen Jakobsen, sygeplejerske, født d. 31.-1.-1954, datter af Krista og
Thorvald Jakobsen. Parret har børnene: Lise, født d. 7.-8.-1979, Annie, født d.
25.-8.-1982 og Rune, født d. 20.-4.-1986.
N.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i foråret 1979 fra
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sin far Johannes Jensen. Gården har været i familiens eje gennem flere generationer.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 44 ha., heraf 14 ha. gammel grusgrav og plantage.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1955, svinestald og lade begge fra 1900 og genopført efter brand. Besæt
ningen består af 25 ammekøer, 20 ungdyr og 12 slagtekalve af blandet race. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer, halvpart i
mejetærsker, plansilo og korntørreri med kold luft.
VESTER KORUPVEJ 50, "KORUP VESTERGAARD", KORUP, 9560 HADSUND, tlf.
98-589069.
SVEND AAGE PEDERSEN, gårdejer, født d. 15.-9.-1929, søn af Lise og Michael Pe
dersen.
S.AA.P. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1960 fra
sin far Michael Pedersen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 45 ha., heraf 4 ha. skov med juletræer og pyntegrønt
samt 8 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1900 moderniseret i 1962-63, svinestald fra 1924 ombygget i 1950, lade fra 1958
genopført efter brand samt maskinhuse fra 1935 og 1967. Besætningen består af 7
årssøer, der produceres ca. 140 slagtesvin årligt, desuden er der 9 ammekøer, 10 ung
dyr og 10 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
korn. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VESTER KORUPVEJ 51, "BÆKGAARDEN", KORUP, 9560 HAD
SUND, tlf. 98589068.
ERNA BAISGAARD, gårdejer,
født d. 30.-5.-1932, datter af
Valborg og Chresten Vittrup Sø
rensen, gift i 1951 med Aage
Baisgaard, født d. 14.-12.-1923,
søn af Karoline og Søren Bais
gaard. Parret har børnene: Tove,
født d. 30.-10.-1949, Karsten,
født d. 15.-6.-1953 og Kurt, født
d. 15.-8.-1960.

A.B. døde i 1981.
A.B. havde været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården i maj 1954 fra Anders
Andersen. Ejendomsskyld 950.000. Areal 24 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kostald ombygget i 1958, svinestald ombygget i 1961, lade og maskinhus fra 1958. Der
er 1 traktor. Desuden er der en grusgrav på ejendommen.

VESTER KORUPVEJ 54, KORUP,
9560 HADSUND, tlf. 98-589103.
NIELS LETH, gårdejer, født d.
26.-10.-1925, søn af Anne og
Søren Leth.
N.L. overtog gården d. 1.-1.-1960
fra sin far Søren Leth. Nuværen
de ejer er 3. generation på går
den, som kom i familiens eje i
1905.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 10
ha., heraf 4 ha. eng. Der er
lejet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og restaureret flere gange senest i 1972. Avlsbygningerne
består af ko- og svinestald fra 1870 ombygget 1963-64, lade fra 1870 og maskinhus
fra 1935. Besætningen består af 7 årssøer, der sælges ca. 70 smågrise og 70 slagtesvin
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årligt, desuden er der 4 ammekøer, 5 ungdyr og 10 slagtekalve af blandet race. Plante
produktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med
kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

WIFFERTSHOLMVEJ 8, "LØVBAKSGAARD", SOLBJERG, 9574
BÆLUM, tlf. 98-338503.
OSKAR NIELSEN, gårdejer, født
d. 28.-10.-1926, søn af Johanne
og Laurids Nielsen, gift d. 25.9.-1955 med Inger Krestine Mad
sen, medhælpende hustru, født d.
9.-7.-1922, datter af Johanne og
Niels Christian Madsen. Parret
har børnene: Grethe, født d. 10.1.-1944 og Svend, født d. 19.-11.1945.
O.N. overtog gården i 1969 fra Villy Vittrup. Gården er O.N.'s barndomshjem.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 10 ha., der er frasolgt 12 ha., og der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1962 og tilbygget i 1979. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt lade begge fra 1900 og maskinhus fra 1980. Besætningen består af 6
Haflingerheste og 150 høns. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 trak
torer og træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

WIFFERTSHOLMVEJ 31, "BAKKELY", SOLBJERG, 9574 BÆLUM,
tlf. 98-337300.
KARL MARIUS ANDERSEN,
chauffør, født d. 7.-9.-1919, søn
af Grethe og Anders Peter An
dersen, gift d. 16.-5.-1948 med
Stine Jensen, født d. 22.-1.-1922,
datter af Marie og Niels Jensen.
Parret har børnene: Lis, født d.
16.-11.-1948, Jytte, født d. 15.1.-1952, Erik, født d. 8.-9.-1956
og Rita, født d. 23.-2.-1958.
S.J. døde i 1983. K.M.A. overtog gården d. 20.-11.-1952 fra Anders Christensen.
Ejendomsskyld 325.000. Areal 0,5 ha., der er frasolgt 5,5 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald og lade alle ca. 125 år gamle og løbende
restaureret.
WIFFERTSHOLMVEJ 32, "BUNDGAARD", SOLBJERG, 9574 BÆLUM, tlf. 98-337032.
KRISTIAN SØRENSEN, gårdejer, født d. 2.-5.-1920, søn af Kirsten og Michael Søren
sen, gift d. 10.-12.-1948 med Signe Baisgaard, husmor, født d. 23.-7.-1926, datter af
Karoline og Søren Baisgaard. Parret har børnene: Søren, født d. 3.-9.-1948, Karen,
født d. 3.-12.-1950, Anne Lise, født d. 20.-8.-1952 og Ingrid Marie, født d. 16.-9.1957. K.S. overtog gården d. 10.-11.-1948 fra Anders Andersen.
Ejendomsskyld 1.080.000. Areal 19,3 ha., der er frasolgt 16,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og restaureret i 1955. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1965 og 1972, lade fra 1880 og maskinhus fra 1960. Gården drives med en
svineproduktion på 15 årssøer, der produceres ca. 250. slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor, plansilo, korntørreri med kold luft
og træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ØRNEBJERGVEJ 2, "VIBORGGAARD", REBILD, 9520 SKØRPING, tlf. 98-391159.
ERIK og BØRGE ANDERSEN, gårdejere. E.A. er født d. 20.-6.-1925 og B.A. er født d.
14.-10.-1920, begge sønner af Petra og Peder Christian Andersen.
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Erik og Børge Andersen overtog
gården i foråret 1960 fra deres
mor Petra Andersen. Nuværende
ejere er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 980.000. Areal
27,5 ha., heraf tilkøbt 3 ha. eng,
der er ialt 3,5 ha. eng, og der er
en naturfredning på en del af
marken. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne består af kostald ombygget
flere gange senest i 1973, svine
stald fra 1960, staklade fra 1970, lade fra 1912, maskinhus fra 1977 og gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 5 årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin
årligt, der er 15 ammekøer, 14 ungdyr og 8 slagtekalve af racerne Limousine og Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm luft. Maskintation bruges til en del af
markarbejdet.

ØRNEBJERGVEJ 10, "KODHØJGAARD", REBILD, 9520 SKØR
PING, tlf. 98-392290.
BERNT BUNDGAARD, gårdejer,
født d. 16.-8.-1960, søn af Kir
sten og Niels Bundgaard, gift d.
7.-9.-1985 med Elsebeth Jørgen
sen, rengøringsassistent, født d.
27.-4.-1963, datter af Doris og
Niels Jørgensen. Parret har bør
nene: Karsten, født d. 9.-6.-1983
og Henrik, født d. 12.-9.-1984.
B.B. er depotarbejder ved mili
tæret og har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 1.4.-1985 fra sine forældre Kirsten og Niels Bundgaard. Nuværende ejer er 3. generation
på gården, som kom i familiens eje i 1908, da bedstefaderen byggede den.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 44 ha., heraf 9 ha. eng. Der er lejet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald,
svinestald og lade alle fra 1908, svinestalden er oprindeligt stuehus, der er maskinhus
fra 1950. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af frøgræs, korn,
ærter og raps. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med varm luft.
ØRNEBJERGVEJ 14, "BUNDGAARDEN", SØMUNDINGEN, 9520
SKØRPING,
tlf.
98-391204.
PER, POUL, MOURITS og EJNER
BUNDGAARD, gårdejere. Brødre
ne er sønner af Ellen og Jacob
Bundgaard.
Per, født d. 6.-3.-1918, og Poul,
født d. 27.-2.-1920, bor på ejen
dommen, Per har været på Tune
Landbrugsskole. Brødrene overtog
gården i 1955 fra deres forældre
Ellen og Jacob Bundgaard.
Ejendomsskyld 1.010.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 20 ha. eng. Jorden
er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1958, svinestald fra 1961, garage og foderrum fra 1880 ombygget i 1.958, så der
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tank. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, kornlager, korntørreri med varm luft
og træfyr.
ØSTERBYGADE 14, "ROSENVANG", BLENSTRUP, 9520 SKØRPING, tlf. 98-339024.
HENRIK HENRIKSEN, gårdejer, født d. 5.-3.-1944, søn af Helga og Peter Henriksen,
gift d. 6.-8.-1976 med Anne Møller Jacobsen, børnehavelærer, født d. 5.-12.-1948,
datter af Hansine og Møller Jacobsen. Parret har børnene: Peter, født d. 7.-1.-1980 og
Maria, født d. 23.-11.-1984.
H.H. har været på Haslev Landbrugsskole, han er i skolebestyrelsen i Blenstrup og i
bestyrelsen for SDM for Nordjylland. Han overtog gården d. 31.-12.-1972 fra sin far
Peter Henriksen, som købt gården i 1930.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 44 ha., heraf 10 ha. eng. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1882 og restaureret i 1979-80. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1950 restaureret i 1976, ungdyrstald fra 1977, lade ombygget i 1988, maskinhus
fra 1978 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer og 60 ung
dyr af racen SDM, det er en avlsbysætning, hvorfra der sælges avlsdyr, bl.a. kvier til
eksport. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 vandings
maskine, plansilo, korntørreri med varm luft og halmfyr. På gården er ansat 1 fast
medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ØSTER KORUPVEJ 3, "DALKÆ
RET", KORUP, 9560 HADSUND,
tlf. 98-589110.
KAY ANDRÉ SMIDT, speditør,
født d. 22.-2.-1930, søn af Asta
og Frederik Berthelsen Smidt,
gift d. 29.-6.-1957 med Linda
Bengta Gotthormsen, damefrisør,
født d. 17.-9.-1931, datter Hele
ne Marie Fröchtegott Asmustochter
og Andreas Gotthormsen. Parret
har sønnen Bo André, født d.
28.-8.-1960.
K.A.S. overtog gården i juli 1971 fra sin far Frederik Berthelsen Smidt. Gården har
været i familiens eje siden 1898, da den blev bygget af tipoldefaderen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 17,5 ha., heraf 4,5 ha. skov og 2,5 ha. juletræer og pyn
tegrønt. Stuehuset er opført i 1898 og tilbygget i 1947. Avlsbygningerne består af koog svinestald fra 1898 tilbygget i 1930 og lade fra 1940. Besætningen består af 2
heste. Der er 2 traktorer.
ØSTER KORUPVEJ 21, "HØJGAARD", KORUP, 9560 HAD
SUND, tlf. 98-589062.
KELD H. PETERSEN, gårdejer,
født d. 13.-12.-1925, søn af Ing
rid og Ejner Petersen, gift d.
13.-11.-1949 med Signe Hougaard
Sørensen, husmor, født d. 24.-2.1927, datter af Ane Kirstine og
Valdemar Sørensen. Parret har
børnene: Jane, født d. 18.-2.-1955
og Jes, født d. 7.-11.-1956.
K.H.P. har været på Malling
Landbrugsskole. Han overtog gården i februar 1957 fra Harry Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.025.000. Areal 38 ha., heraf 4 ha. eng og 4 ha. plantage og gammel
grusgrav.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald, lade og hestestald alle fra 1928, da de blev genopført efter brand,
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der er maskinhus fra 1965. Besætningen er på 18 ammekøer, 8 ungdyr og 10 slagte
kalve af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, korntørreri med kold luft og
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ÅVEJ 5, "VESTERGAARD", ASKILDRUP, 9520 SKØRPING, tlf. 98339054.
GREGERS THOMSEN, gårdejer,
født d. 26.-6.-1922, søn af Ane
Petrea og Marinus Thomsen, gift
d. 22.-10.-1955 med Annelise Jen
sen, medhjælpende hustru, født
d. 26.-7.-1926, datter af Petra
og Niels Jensen. Parret har bør
nene: Jens, født d. 30.-5.-1958
og Jørn, født d. 16.-8.-1962.
G.T. overtog gården d. 31.-12.-1969 fra Matinus Christensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 33 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt hestestald begge fra 1932 og maskinhus fra 1989. Gården drives med
en kvægproduktion på 7 årskøer, 10 ungdyr og 3 slagtekalve af racen Jersey, desuden
er der 2 årssøer, der produceres ca. 40 slagtesvin årligt, og der er 1 Fjordhest. Plante
produktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.
AALBORGVEJ 16, "STIDSAGERGAARD", 9575 TERNDRUP, tlf.
98-335417.
POUL ELI GULDBÆK, gårdejer,
født d. 12.-12.-1948, søn af Inga
og Jens Guldbæk, gift d. 22.-10.1977 med Karen Birgith Mikkel
sen, beskæftigelsesvejleder, født
d. 8.-12.-1946, datter af Edith
og Anders Peter Mikkelsen. Par
ret har børnene: Anita, født d.
5.-9.-1965, Lone, født d. 7.-2.1969 og Krestina, født d. 4.-5.1980. P.E.G. overtog gården d. 1.-9.-1977 fra sin mor Inga Guldbæk.
Ejendomsskyld 4.000.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 1,5 ha. hede og
skov. Der er lejet 3 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1934 ombygget i 1978, svinestald fra 1934 ombygget til kostald i 1978,
hønsehus og lade begge fra 1934, laden er ombygget til kostald i 1978, foderhus fra
1978, maskinhuse fra 1979 og 1988 samt 2 gylletanke. Gården drives med en kvægpro
duktion på 90 årskøer og 100 ungdyr af racen SDM, desuden er der 3 ammekøer med
opdræt af racen Hereford, der er 4 heste - 1 Welsh og 3 Shetlandsponyer, der er 20
moderfår af racen Leicester. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 lastbil, 1 rundballepresser, 1 combisåmaskine, plansilo, korn
tørreri med varm luft og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Desuden er
der 200 angorakaniner, de er i 10 farver, og der sælges en del avlsdyr til eksport. Man
har en skoledreng til hjælp.

AALBORGVEJ 20, 9575 TERNDRUP, tlf. 98-335238.
ASGER HOLMGAARD NIELSEN, smed, født d. 13.-7.-1958, søn af Gerda og Holger
Nielsen, gift d. 8.-8.-1987 med Ninna F. Nielsen, sygeplejerske, født d. 22.-2.-1961,
datter af Birthe og Niels Nielsen. Parret har sønnen Rune, født d. 15.-3.-1988.
A.H.N. overtog gården d. 1.-12.-1984 fra Anna Marie Pedersen.
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Ejendomsskyld 490.000. Areal 4,5 ha. Der er lejet 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade begge fra 1928 samt garage. Besætningen består af 4 moderfår af racen Lei
cester. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 1 traktor og
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
AALBORGVEJ 24, 9575 TERNDRUP, tlf. 98-335864.
KELD CHRISTENSEN, vægter, født d. 20.-7.-1947, søn af Dagmar og Valdemar Chri
stensen, gift d. 19.-3.-1971 med Britta Hvidberg Christensen, rengøringsassistent, født
d. 1.-7.-1950, datter af Karen og Hugo Hvidberg Christensen. Parret har børnene:
Anne-Marie, født d. 30.-9.-1969, Tim, født d. 4.-8.-1971, død i 1977 og Søren, født d.
4.-8.-1981.
K.C. er uddannet tømrer. Han overtog gården i oktober 1983 fra sine forældre Dag
mar og Valdemar Christensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i
familiens eje i 1886.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 3,5 ha., heraf 1 ha. eng. Oorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt lade begge fra 1886. Der er 1 traktor.
AALBORGVEJ 27, "HOVGAARDEN", 9575 TERNDRUP, tlf. 98335822.
PER GULDBÆK, gårdejer, født
d. 9.-11.-1942, søn af Anna og
Henry Guldbæk, gift d. 2.-9.-1966
med Tove Andersen, medhjælpen
de hustru, født d. 11.-5.-1948,
datter af Ellen og Svend Ander
sen. Parret har børnene: Helle,
født d. 23.-7.-1965, tvillingerne
Morten og Klaus, født d. 2.-10.1966, Lotte, født d. 10.-11.-1968

og Peter, født d. 9.-4.-1970.
P.G. driver Terndrup Maskinstation. Han overtog gården i 1975 fra sin mor Anna
Guldbæk. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.790.000. Areal 37 ha., heraf 5 ha. eng og 2 ha. plantage og mose.
Der er lejet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1904, svinestald ombygget til lager og garage i 1980, lade ombygget til kornlager i
1970, maskinhus fra 1960 tilbygget i 1975 og 1985 samt maskinhuse fra 1980 og 1985.
Besætningen består af 5 ammekøer med opdræt af blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, ærter, raps og frøgræs. På maskinstationen er der 12 traktorer,
5 mejetærskere, 1 gummiged, 2 rendegravere, 4 finsnittere, 3 skårlæggere, 2 selvkøren
de skårlæggere, 2 slamsugere, div. roeoptagermaskiner, 3 rund- og bigballepressere,
lager- og plansilo til korn samt korntørreri med varm luft. Der er ansat 8 faste med
hjælpere samt nødvendigt deltidsmandskab.
AALBORGVEJ 32, "BAKKEGAARDEN", 9575 TERNDRUP, tlf. 98335155.
JØRN GULDBÆK, minkfarmer,
født d. 28.-3.-1939, søn af Anna
og Henry Guldbæk, gift d. 9.-6.1962 med Inger Kragh, medhjæl
pende hustru, født d. 26.-1.-1942,
datter af Klara og Vagner
Kragh. Parret har børnene: Git
te, født d. 4.-9.-1963, Lene, født
d. 13.-2.-1968 og Jane, født d.
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25.-4.-1977. J.G. overtog gården d. 1.-4.-1962 fra Anders Søgaard.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 11,7 ha. Der er lejet 4,5 ha.
Stuehuset er opført i 1954. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra 1954
ombygget til pelseri og tørreri i 1982, 6 minkhaller fra 1968-85, maskinhus fra 1972
og gylletank. Gården drives som minkfarm med en bestand på 850 tæver. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 1 traktor og savsmuldsfyr. På
gården er ansat 12 mand til pelsning. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
AALBORGVEJ 42, LYNGBY, 9520 SKØRPING, tlf. 98-339181.
KRISTIAN FINN POULSEN, gårdejer, født d. 5.-11.-1949, søn af Gerda og Vagner Poul
sen. K.F.P. er ansat på en fjerkræfarm og har været på Bygholm Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-1.-1988 fra sin far Vagner Poulsen. Nuværende ejer er 7. gene
ration på gården, som kom i familiens eje i 1774.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 49,5 ha., heraf 9 ha. eng og 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1691 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1930 ændret til svinestald i 1976, svinestalde fra 1930 og 1966, lade fra 1900 og
maskinhus fra 1977. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der produ
ceres ca. 350 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise, desuden er der 2 ponyer.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede, raps og byg. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, lagersilo, plansilo, korntørreri med varm luft og halmfyr.
AALBORGVEJ 46, "LYNGBYGAARD", LYNGBY, 9520 SKØRPING, tlf. 98-339219.
MOGENS SCHOU ANDERSEN, gårdejer, født d. 29.-3.-1945, søn af Sigrid og Jens
Schou Andersen, gift d. 25.-9.-1966 med Lis Østergaard Christensen, medhjælpende hu
stru, født d. 25.-9.-1945, datter af Anna og Chresten Østergaard Christensen. Parret
har børnene: Lars, født d. 14.-3.-1967, Anne, født d. 23.-8.-1971 og Mads, født d. 5.5.-1983. M.S.A. er uddannet murer, han er i bestyrelsen for Aalborg Landboforening
og medlem af Menighesrådet i Lyngby Sogn. Han overtog gården d. 1.-3.-1967 fra sin
svigerfar Chresten Østergaard Christensen. Nuværende ejer er 3. generation på går
den, som kom i slægtens eje i 1918.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha.
Stuehuset er opført i 1919 og ombygget i 1975. Avlsbygningerne består af kostald fra
1954 ombygget i 1980, svinestald fra 1875 ombygget i 1971, farestald fra 1971 ombyg
get i 1984, slagtesvinestald fra 1975 ombygget i 1985, fravænningsstald fra 1977, lade
fra 1900 tilbygget i 1978, maskinhus fra 1980 og 2 gylletanke. Gården drives med en
svineproduktion på 300 årssøer, der produceres ca. 3.000 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
gastæt kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. På gården er ansat
1 fast fodermester og 1 medhjælper. Gården drives sammen med Tvoruphøjvej 16.
AALBORGVEJ 48, "KROGDALSGAARD", LYNGBY, 9520 SKØR
PING, tlf. 98-339156.
EJNER HOLT, gårdejer, født d.
1.-7.-1922, søn af Anna og Peder
Holt, gift d. 19.-1.-1947, med
Else Jensen, husmor, født d. 13.1.-1927, datter af Dorthea og
Oskar Jensen. Parret har datte
ren Annette, født d. 11.-7.-1959.
E.H. har været på Vejlby Land
brugsskole. Han overtog gården i
juli 1956 fra sin far Peder Holt.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 22 ha., der er frasolgt 5,5 ha., der er 2,5 ha. eng. Der
er udlejet 13,8 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1952, svinestald og lade begge fra 1870 og maskinhus fra 1950. Besætningen er på
6 årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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RE, 9520 SKØRPING, tlf. 98339168 og 98-339564.
JAKOB BENT og THOMAS JUUL
KRISTENSEN, gårdejere.
J.B.K. er født d. 17.-11.-1931,
T.J.K. er født d. 7.-2.-1917, beg
ge er sønner af Kristine og Kre
sten Kristensen. J.B.K. er gift d.
19.-8.-1987 med Carazon Redonda, rengøringsassistent, født d.
21.-2.-1941, datter af Isabel Registrado og Nicolas Redonda, Filippinerne. T.J.K. er gift i december 1946 med Gerda
Jensen, husmor, født d. 20.-8.-1924, datter af Agnethe og Jens Peter Jensen. Parret
har børnene: Kirsten, født d. 4.-7.-1948 og Jørn, født d. 3.-3.-1954.
J.B.K. har været på Lundbæk Landbrugsskole, og T.J.K. har været på Malling Land
brugsskole. Brødrene overtog gården i foråret 1964 fra deres far Kresten Kristensen,
som købte den i 1912.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 35 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1900 ombygget i 1965, svinest-ald fra 1871, lade fra 1900 og maskinhus fra 1985.
Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 30 ungdyr og 12 slagtekalve af
racen SDM, der produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

AALBORGVEJ 51, "BAIHØJGAARD", DOLLERUP, 9520
SKØRPING, tlf. 98-339047.
JØRGEN WAMMEN, gårdejer,
født d. 5.-10.-1929, søn af Ellen
og Kresten Wammen, gift d. 3.5.-1958 med Cecilie Otte, med
hjælpende hustru, født d. 25.2.-1934, datter af Astrid og Jo
han Otte. Parret har børnene:
Jens, født d. 2.-4.-1959, Keld,
født d. 3.-4.-1962, Arne, født d.
15.-4.-1965 og Morten, født d. 23.-2.-1973. J.W. overtog gården d. 1.-6.-1965 fra sin
far Kresten Wammen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 29 ha., der er 7,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1886 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1886 renoveret i 1960, svinestald fra 1886 anvendes til kalvestald efter en ændring
i 1960 og lade fra 1886. Gården drives med en kvægproduktion på 17 årskøer, 25 ung
dyr og 9 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg,
ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm
luft. En søn hjælper til på gården.
AALBORGVEJ 52, "KRASTRUP SØGAARD", LYNGBY, 9520 SKØRPING.
LARS SCHOU ANDERSEN, gårdejer, født d. 14.-3.-1967, søn af Lis og Mogens Schou
Andersen. L.S.A. er i lære som slagter og har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-11.-1987 fra Kirsten Christensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 40 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og ombygget i 1989. Avlsbygningerne består af kostald
og lade begge fra 1964 samt svinestald fra 1880. Der er maskinfællesskab sammen
med faderen.
AALBORGVEJ 53, "KRITGAARD", DOLLERUP, 9520 SKØRPING, tlf. 98-339072.
HANS JENSEN, landmand, født d. 22.-5.-1952, søn af Karen Margrethe og Aage Jen-
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Ellen og Rene Svendsen.
H.J. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i december 1977 fra
sin far Aage Jensen. Ejendomsskyld 870.000. Areal 14 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1952 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt lade og maskinhus alle fra 1960. Besætningen er på 5 årssøer, der pro
duceres ca. 60 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og
ærter. Der er 2 traktorer, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet. H.J. ejer og driver også Svanfolkvej 25.
AALBORGVEJ 54, "ORMHOLT",
LYNGBY UDFLYTTERE, 9520
SKØRPING, tlf. 98-339074.
SØREN SIMONSEN, landmand,
født d. 15.-11.-1934, søn af Ag
nes og Martin Simonsen, gift d.
1.-7.-1962 med Grete Nielsen,
husmor, født d. 3.-5.-1943, dat
ter af Karen Margrethe Nielsen.
Parret har børnene: Leif, født d.
3.-11.-1962, Benny, født d. 27.3.-1965, Karsten, født d. 30.-11.1967 og Jette, født 29.-5.-1971.
S.S. arbejder på Nordkraft i Aalborg. Han overtog gården d. 1.-3.-1970 fra Hans Jør
gen Sørensen. Ejendomsskyld 450.000. Areal 5 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er genopført efter brand i 1959 og tilbygget i 1974. Avlsbygningerne består
af svinestald og lade begge genopført efter brand i 1959, garage fra 1976 og maskin
hus fra 1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der
er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
AALBORGVEJ 62, "DOLLERUPGAARD", DOLLERUP, 9520
SKØRPING, tlf. 98-339018.
VERNER JENSEN, landmand,
født d. 9.-7.-1953, søn af Rosa
og Magnus Jensen, gift d. 25.-5.1985 med Margith Dahlgaard,
gartner, født d. 20.-2.-1956, dat
ter af Stinne og Johannes Dahl
gaard. Parret har børnene: Ras
mus, født d. 10.-11.-1986 og Ca
milla, født d. 18.-11.-1988.
V.J. overtog gården d. 6.-5.-1975 fra sin far Magnus Jensen.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 33,4 ha., heraf 4,5 ha. eng og 1,5 ha. skov. Stuehuset
er opført i 1981. Avlsbygningerne består af kostald fra 1962, svinestald, lade og ma
skinhus alle fra 1957. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 100 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er vinterbyg, hvede, raps og træer til salg i plante
skoler. Der er 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

AALBORGVEJ 66, "STIDSBJERG", DOLLERUP, 9520 SKØRPING, tlf. 98-339319.
KURT GULDHAMMER RASMUSSEN, husmand, født d. 11.-4.-1941, søn af Oline og
Leo Guldhammer Rasmussen, gift d. 5.-9.-1959 med Margith Jensen, rengøringsassi
stent, født d. 1.-10.-1941, datter af Klara og Alfred Jacob Jensen. Parret har bør
nene: Gitte, født d. 16.-8.-1958, Bruno, født d. 1.-2.-1960 og død i 1979, Dorte, født
d. 7.-5.-1961, Brian, født d. 8.-2.-1963 og Esben, født d. 13.-10.-1964.
K.G.R. er specialarbejder indenfor jern og metal. Han overtog gården i 1969 fra Al
fred Jacob Jensen, som byggede ejendommen som statshusmandsbrug i 1939.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 7 ha., heraf 1 ha. eng.
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"Stridsbjerg"s stuehus er opført i
1939 og løbende restaureret.
Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald fra 1939 delvis ændret
til hestestald, og der er lade fra
1939.
Besætningen består af 6 heste og
6 ungheste af racerne DSP og Ol
denborger. Der er 1 traktor, plan
silo og korntørreri med kold luft.
Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
AALBORGVEJ 70, "SOLVANG",
DOLLERUP MARK, 9520 SKØR
PING, tlf. 98-339305.
PREBEN LAUESEN, statshus
mand, født d. 15.-5.-1937, søn af
Herdis og Jens Peter Lauesen,
gift d. 17.-5.-1959 med Anni Kir
stine Sørensen, hjemmehjælper,
født d. 10.-8.-1938, datter af
Else Marie og Niels Kr. Søren
sen. Parret har børnene: Søren
Kristian, født d. 31.-1.-1957,
tvillingerne Karna og Inge, født
d. 23.-4.-1960 og John, født d. 19.-11.-1965. P.L. arbejder ved Aalborg Amts Miljøkon
tor og har været i bestyrelsen for Helium Herreds Husmandsforening. Han overtog går
den i april 1959 fra sin far Jens Peter Lauesen, som byggede gården som statshus
mandsbrug i 1939.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 7 ha. eng. Jorden er
delvis udlejet. Stuehuset er opført i 1939, restaureret og ombygget i 1969. Avlsbygnin
gerne består af ko- og svinestald fra 1939 tilbygget i 1965 samt lade fra 1939. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

AALBORGVEJ 76, "KORSDAL"
("Stutteri Korsdal"), LINDENBORG
MARK, 9520 SKØRPING, tlf. 98339061.
NIELS PETER ANDERSEN, stut
teriejer, født d. 19.-10.-1912, søn
af Sørine og Anders Andersen,
gift d. 3.-11.-1936 med Nanny
Mortensen, medhjælpende hustru,
født d. 1.-8.-1912, datter af Mar
tine og Jakob Mortensen. Parret
har børnene: Leif, født d. 6.-1.1939, Jytte, født d. 29.-11.-1940, Keld, født d. 4.-3.-1946 og Bente, født d. 27.-10.1948. N.P.A. overtog gården d. 26.-8.-1944 fra Kristian Korup.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 4,5 ha. eng. Der er
lejet 4,5 ha. eng.
Stuehuset er over 100 år gammelt og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald fra 1927, hestestald med bokse fra 1984, ridehal fra 1986, lade og
maskinhus fra 1970. Besætningen består af 5 ammekøer med opdræt af racen Hereford, desuden er der 6 følhopper og 6 hingste af racen Dansk Varmblod, der er en del
opdræt, endvidere er der 4 moderfår og 2 væddere af racen Texel. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor, kornsilo og korntørreri med varm luft. På
gården er ansat 1 deltidsmedhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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BARBARASKVEJ 12, "ELMEGAARDEN", 9382 TYLSTRUP, tlf. 98-265140.
NIELS JENSEN, gårdejer, født d. 31.-1.-1960, søn af Bodil og Erik Jensen, bor
sammen med Rita Larsen, plejehjemsassistent, født d. 13.-2.-1959, datter af Bente
Larsen og Svend Nielsen. Parret har sønnen Andreas, født d. 10.-6.-1990.
N.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-10.-1982
fra sin far Erik Jensen, nuværende ejer er 5. generation på gården, som altid har væ
ret i familiens eje. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 1,1 ha.
Stuehuset er opført 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1988, ungdyrstald
og lade, begge fra 1978, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 38
årskøerog 34 ungdyr, slagtekalvene sælges, af racen SDM. Der er 1 traktor. Maskin
station bruges til høst.

BARBARASKVEJ 15, BARBARASK,
9382 TYLSTRUP, tlf. 98-265014.
SVEND ERIK JENSEN, husmand,
født d. 24.-9.-1918, søn af Petrea og Anders Jensen, gift d. 5.-3.1949 med Edith Terkelsen, født
d. 25.-6.-1919, datter af Peter
Terkelsen. Parret har børnene:
Rita, født d. 11.-8.-1950, Anders
Peter, født d. 29.-1.-1953 og Gre
the, født d. 13.-1.-1956.
S.E.J. har været medlem af sognerådet. Han overtog gården d. 19.-4.-1948 fra Per Eriksen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 22,1 ha., der er tilkøbt 10 ha. og frasolgt 0,8 ha. Jorden
er bortlejet.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret 1972, udbygningerne består af kvægstald fra
1970, svinestald samt en lade fra 1950. Gårdens besætning er på 4 årssøer og der pro
duceres ca. 75 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1
traktor og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
BARBARASKVEJ 33, "ENGBÆK", BARBARASK,
9382 TYLSTRUP, tlf. 98- 265031.
OVE CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 21.-1.1943, søn af Johanne Christensen, gift d. 20.6.-1969 med Inger Marie Thomsen, født d.
21.- 6.-1948, datter af Aksel Thomsen. Parret
har børnene: Jens, født d. 8.-6.-1969 og Lene,
født d. 5.-11.-1971.
O.C. overtog gården d. 1.-8.-1978 fra Chr. Sø
rensen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 22,4 ha., heraf
tilkøbt 13 ha., og der er lejet 15 ha.
Stuehuset er nybygget i 1979, udbygningerne består af kvægstald fra 1900 og maskin
hus 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 15 årskøer, 19 ungdyr og 13
slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 5 årssøer og ca. 80 slagtesvin.
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Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede og raps. Der er 1 traktor, der
bruges lidt maskinstation.
BARBARASKVEJ 34, "GODTHAAB", BARBARASK, 9382 TYL
STRUP, tlf. 98-265081.
VALDEMAR MICHELSEN, land
mand, født d. 12.-5.-1920, søn af
Chresten Michelsen, gift d. 23.1.-1949 med Gertrud Hedegaard,
født d. 4.-4.-1923, datter af Ma
thias Hedegaard. Parret har søn
nen Jørn, født d. 11.-6.-1955.
V.M. overtog gården d. 3.-12.1948 fra Marius Jensen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 1,3 ha. og frasolgt 1,3 ha.
Stuehuset er opført i 1903 og restaureret 1977. Udbygningerne består af kvægstald
opført 1960, lade 1903 og maskinhus 1951. Gårdens besætning er på 11 ungdyr af ra
cerne RDM og Jersey, der er 5 årssøer, der produceres ca. 80 slagtesvin årligt, samt
2 Nordbagger og 2 føl. Der er 1 traktor og plansilo. Lidt maskinstation bruges.
BREDHOLTVEJ 75, "BREDHOLT", AJSTRUP, 9380 VEST
BJERG, tlf. 98-261010.
KARL ISAK KROGSGAARD,
gårdejer, født d. 29.-8.-1941, søn
af Inger og Martin Emil Krogsgaard, gift d. 20.-8.-1977 med
Anne Margrethe Sølgaard Christi
ansen, faglærer, født d. 26.-10.1950, datter af Sofie og Verner
Egon Christiansen. Parret har
børnene: Martin, født d. 9.-3.1979 og Maria, født d. 19.-7.-1984. K.I.K. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-8.-1971 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.380.000. Areal 42 ha., heraf 8 ha. eng. Desuden er der lejet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1840 og restaureret flere gange. Udbygningene består af kvæg
stald opført i 1939 efter brand, ungdyrstalden fra 1939 er restaureret i 1973, lade
opført 1939 og desuden er der maskinhus og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 40 årskøer, 30 ungdyr og 30 slagtekalve af racerne SDM, RDM samt
krydsninger. Der er 2 traktorer, tårnsilo og varm lufts tørreri. Der er 2 skoledrenge
til hjælp og der bruges lidt maskinstation.
BREDHOLTVEJ 86, "SORGENFRI", ØSTER AJSTRUP, 9380 VESTBJERG, tlf. 98261003.
CHRISTIAN JØRGEN LARSEN, gårdejer, født d. 18.-4.-1943, søn af Inger Larsen.
C.J.L. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-6.-1989 fra sin
mor og dennes bror, Anthon Larsen, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 21,4 ha.
Stuehuset er opført 1870 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald opført 1966 og der er lade samt staklade. Gården drives med en kvægproduktion
på 16 årskøer, 17 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, 2 tårn
siloer og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BRÅDALVEJ 35, "ENGKILDEGAARD", VISSE, 9210 ÅLBORG SØ, tlf. 98-323073.
JØRN CHRISTIAN MADSEN, gårdejer, født d. 1.-5.-1955, søn af Maren og Jens Ejler
Madsen, gift i 1983 med Merete Winther Svendsen, bankassistent, født d. 23.-3.-1959,
datter af Sonja og Frede Svendsen. Parret har børnene: Christian, født d. 27.-4.-1984
og Jens, født d. 2.-2.-1988.
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1.-7.-1989 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 72 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 3 ha. skov. Desuden
er der forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1882 og restaureret flere gange, fodermesterbolig opført 1972.
Udbygningerne består af kvægstalde opført 1979 og 1982, samt lade, maskinhus og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 66 årskøer, 50 ungdyr og 85
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøderne er ærter, raps og korn.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varm og kold korntørreri. På gården
er der ansat 1 fodermester og der bruges maskinstation til lidt af markarbejdet.

EGESTEDVEJ 14, 9430 VADUM,
tlf. 98-271118.
KARL AAGE ANDERSEN, gård
ejer, født d. 22.-5.-1944, søn af
Frida Marie Andersen, gift d.
28.-8.-1966 med Anni Nielsen, bu
tiksassistent, født d. 6.-6.-1946,
datter af Marie og Anthon Niels
en. Parret har børnene: Susanne,
født d. 12.-12.-1966, Flemming,
født d. 16.-1.-1968 og Lars, født
d. 30.-12.-1970.
K.AA.L. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 30.-12.-1971
fra Holger Tjell.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 25 ha. Der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er restaureret i 1977, udbygningerne består af 3 svinestalde, lade og maskin
hus. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer og der produceres ca. 1.300
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og frøgræs. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
EGESTED VEJ 21, 0. HALNE HE
DE, 9430 VADUM, tlf. 98-271161.
HANS JØRGEN PEDERSEN,
gårdejer, født d. 31.-1.-1941, søn
af Kristence og Henning Peder
sen, gift d. 17.-11.-1962 med
Ellen Larsen, født d. 20.-11.-1943,
datter af Mette og Lars Larsen.
Parret har børnene: Gitte, født
d. 19.-3.-1962, Jette, født d.
23.-3.-1963, Keld, født d. 29.-6.1964 og Bente, født d. 12.-10.1966. H.J.P. overtog gården d. 11.-12.-1965 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 6 ha. og der er frasolgt 4,4 ha.
Desuden er der lejet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1926, tilbygget og restaureret senest i 1976. Udbygningerne
består af kvægstalde opført 1900 og 1973, lade 1924 og maskinhus 1979. Gården drives
som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 15 årskøer, 20 ungdyr og 8 slagte
kalve af racen SDM, svineproduktionen består af 4 årssøer og der produceres ca. 60
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og rug. Der er 2 traktorer
og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til presning.

ELKÆRVEJ 55, "TOPPEGAARD", SULSTED, 9380 VESTBJERG, tlf. 98-261253.
ANDERS CHRISTIAN NØHR JENSEN, gårdejer, født d. 15.-2.-1939, søn af Søren Nøhr
Jensen, gift d. 26.-11.-1976 med Hanne Rasmussen, født d. 5.-11.-1954, datter af
Svend Aage Rasmussen. Parret har børnene: Pia, født d. 29.-8.-1973, Søren, født d.
1.-4.-1975, Svend, født d. 22.-11.-1978 og Eva, født d. 17.-6.-1985.
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Anders Christian Nøhr 3ensen overtog gården d. 12.-6.-1965 fra Finn Simonsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 21,8 ha., heraf 2,2 ha. eng. Der er lejet 7,7 ha.
"Toppegaard"s stuehus er bygget i 1964. Udbygningerne består af kvægstald fra 1964,
svinestald, lade og maskinhus. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægpro
duktion på 23 årskøer og 22 ungdyr af racen SDM, svineproduktionen er på 20 årssøer,
der sælges ca. 300 smågrise årligt. Der er 3 traktorer, 1 roeoptager, plansilo og varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt markarbejedet.
ENDELSTEDVE3 7, "VESTER
GÅRD", 9440 ÅBYBRO, tlf.98269042.
FRODE VESTERGAARD, gårdej
er, født d. 25.-5.-1946, søn af
Jens Vestergaard, gift d. 2.-2.1973 med Lis Hansen, født d.
3.-10.-1950, datter af Marie og
Karlo Hansen. Parret har børne
ne: Sanne, født d. 7.-3.-1974 og
Allan, født d. 9.-12.-1975.
F.V. overtog gården i 1978 fra
sin far. Gården har været i slægtens eje siden år 1700. Ejendomsskyld 2.900.000. Areal
101 ha., heraf tilkøbt 55 ha., der er 30 ha. eng. Desuden er der lejet 3 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, lade, maskinhus, foderhus og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 70 ungdyr og 20 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og frøgræs. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 rendegraver, plansilo samt varm og
kold lufts tørreri. F.V. ejer og driver også Ålborgvej 246.

ENDELSTEDVE3 30, "VESTERVANG", 9440 ÅBYBRO, tlf. 98-268022.
3ENS CALLESEN, gårdejer, født d. 29.-6.-1919, søn af Niels Callesen.
3.C. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra Kristine
Callesen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 9,9 ha., der er 1,1 ha. skov og
5,5 ha. eng. Derudover er der lejet 5,5 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, lade, maskinhus og gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 10 årssøer og der produceres ca. 150 slagtesvin. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, tårnsilo,
varm lufts tørreri og staldvarmeanlæg til stuehuset. Maskinstation bruges til gylle.

ESPELUNDEN 1, "MELLEGAARD", GRINDSTED, 9310 VODSKOV, tlf. 98-286426.
ARNE SANDAGER 3ENSEN OG MORTEN 3ENSEN, gårdejere, omtales under Espe
lunden 7.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret 1988, udbygningerne består af kvægstald fra
1930 samt maskinhus og lade. Gården drives med en ammekobesætning på 14 ammekøer og 11 ungdyr af racen Hereford. Der er plansilo og korntørreri. Gården drives
sammen med Espelunden 7.
ESPELUNDEN
7,
"NØRREGAARD", GRINDSTED, 9310
VODSKOV, tlf. 98286426.
ARNE SANDAGER 3ENSEN OG
MORTEN 3ENSEN, gårdejere.
A.S.3. er født d. 10.-4.-1957, søn
af Bente og Morten 3ensen, bor
sammen med Mary Andersen,
født d. 30.-6.-1962, datter af
Vibeke og Orla Anderder. Parret
har børnene: Kim, født d.
23.-1.-1984 og Allis, født d.
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2.-8.-1989.
A.S.3. og M.3. overtog gården d. 1.-9.-1986 fra Marius Ravn.
Gårdene Espelunden 1 og 7 har en samlet ejendomsskyld på 2.700.000. Areal 77 ha.,
heraf 1,5 ha. skov og eng. Derudover er der forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret 1986. Udbygningerne består af svinestald, la
de og maskinhus. Gårdens besætning er på 150 slagtesvin. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn, raps, ærter og kartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, varm og
kold lufts tørreri samt fastbrændselsfyr. Gården drives sammen med Espelunden 1.
ESPELUNDEN 55, "BAKKEN", 9310 VODSKOV, tlf. 98-286071.
KARL KRISTIAN POULSEN, gårdejer, født d. 3.-1.-1934, søn af Stinne og Harald
Poulsen, gift d. 4.-6.-1960 med Grete Pedersen, omsorgsassistent, født d. 5.-9.-1935,
datter af Alma og Christian Pedersen. Parret har børnene: Per, født d. 5.-3.-1961,
3ohn, født d. 24.-2.-1964 og Mikael, født d. 18.-7.-1969.
K.K.P. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1966
fra sin far.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 24 ha., der er frasolgt 1,5 ha.
Derudover er der lejet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1980. Udbygningerne består af kvægstald fra 1967, lade 1980,
maskinhus og gylletank. Gården drives med en ammekobesætning på 20 ammekøer, 10
ungdyr og 30 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts tørreri og
halmfyr. Der bruges lidt maskinstation.

ESSENDRUPVE3 5, "OPPELSTRUP ØSTERGAARD", OPPELSTRUP, 9260 GISTRUP.
OLE SKÅRH03, gårdejer, omtales under Oppelstrupvej 85.
O.S. overtog gården d. 1.-8.-1978 fra Emil Nielsen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 16 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, 4 svinestalde og lade. Den drives med en
svineproduktion på 300 årssøer, der sælges ca. 3.000 smågrise årligt. Der er 1 tårnsilo
og kold lufts tørreri. Der er ansat 2 medhjælpere på gården, som drives sammen med
"Skårhøjgård", Oppelstrupvej 85.
ESSENDRUPVE3 25, "HYLLESTEDGAARD", OPPELSTRUP,
9260 GISTRUP, tlf. 98-333265.
GREGERS 3ENSEN, gårdejer,
født i 1949, søn af Dagny og
Søren Møller 3ensen.
G.3. har været på Lundbæk Land
brugsskole, han er i kredsledelsen
for DLG, Østhimmerland. Han
overtog gården i 1977 fra sin
mor, nuværende ejer er 3. gene
ration.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal
58 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 5 ha. skov og 3 ha. eng. Derudover er der
forpagtet 16 ha.
Stuehuset er restaureret i 1974. Udbygningerne består af 3 kvægstalde, 2 lader,
maskinhus, foderhus og gylletank samt indendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 63 årskøer, 70 ungdyr og 40 siagteskalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, 2 korntørrerier med kold og varm luft. Der er 1 medhjælper og der
bruges maskinstation. Gården drives sammen med "Gunderup Vestergård", Gunderupvej
29, hvis areal er på 35 ha., 20 % ejes af G.3. og resten af broderen 3ørgen 3ensen.
FAURHOLTVE3 10, "FAURHOLT", LYNGDRUP, 9320 H3ALLERUP, tlf. 98-282484.
KAREN BASTHOLM OG KNUD KRISTENSEN, gårdejere.
K.K. er født d. 16.-3.-1951, søn af Gustav Kristensen, gift d. 24.-3.-1974 med Karen

-522-

Bastholm, husholdningslærer, født d. 2.-7.-1955, datter af Isak Bastholm. Parret har
børnene: Anders, født d. 6.-6.-1986 og Peter, født d. 6.-6.-1987.
K.K. har været på Bygholm Landbrugsskole. Parret overtog gården i marts 1983 fra
Isak Bastholm.
Ejendomsskyld 4.500.000. Areal 90 ha., heraf 13 ha. eng. Derudover er der lejet 110
ha.
Stuehuset er opført i 1918 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af 4
svinestalde, lade fra 1889, maskinhus samt 2 gylletanke. Gården drives med en
svineproduktion på 270 årssøer, der sælges ca. 4.500 smågrise og 300 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er græsfrø. Der er 2 traktorer, 2 mejetærskere, 1
markvandingsanlæg, 3 plansiloer, 3 korntørrerier med varm og kold luft samt halmfyr.
På gården er 2 faste medhjælpere og der bruges lidt maskinstation.
FAURHOLTVEJ 15, "NY FAURHOLT", LYNGDRUP, 9320 HJALLERUP, tlf.
98-281317.
HARLEY JAKOBSEN, husmand, født d. 8.-9.-1922, søn af Nicoline og Jakob Jakobsen,
gift d. 4.-6.-1950 med Annelise Sørensen, født d. 20.-7.-1924, datter af Louise og
Kristian Sørensen. Parret har børnene: Kurt, født d. 22.-12.-1953 og Anette, født d.
26.-9.-1958.
H.J. overtog gården d. 1.-5.-1950 fra Vestergaard Pedersen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 22,3 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 1 ha. mose.
Derudover er der forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret 1975. Udbygningerne består af kvægstald
opført 1939, 2 svinestalde fra 1953 og 1969, lader 1939 og 1953 samt mskinhuse 1951
og 1959. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og
ærter. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 2 tårnsiloer og varm lufts tørreri.

FAURHOLTVEJ 17, LYNGDRUP,
9320 HJALLERUP, tlf. 98-281318.
NIELS JENSEN, landmand, født
d. 27.-10.-1913, søn af Nielsine
og Otto Jensen, Ørum.
N.J. har sønnen Svend Erik, født
d. 17.-4.-1939.
N.J. byggede gården i 1939.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 8,9
ha., der er bortforpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1939. Ud
bygningerne består af kostald,
hestestald og lade fra 1939 og
desuden er der maskinhus. Gårdens besætning er på 8 ungdyr af racen SDM, samt 2
årssøer og der produceres c. 35 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor.
FERSLEV BYVEJ 52, FERSLEV,
9230 SVENSTRUP, tlf. 98-382301.
CHRESTEN LUNDSGAARD, gård
ejer, født d. 1.-1.-1922, søn af
Petrea og Peder Lundsgaard,
gift i 1956 med Gunvor Peder
sen. Parret har børnene: Lisbeth
født i 1957 og Bente født 1963.
C.L. har været på Korint Land
brugsskole. Han overtog gården i
1971 fra sin mor Petrea Lunds
gaard.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
53 ha., heraf 5 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af 2
kvægstalde, svinestald og gylletank fra 1963, 2 lader fra 1900 og 1979 samt 2
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maskinhuse fra 1979. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn, raps og æter. Der er 2 traktorer, 1 tårnsilo, 1 plansilo samt et tørrreri med
varm og kold luft. Der bruges maskinstation til høst.
FERSLEV BYVEJ 53, "LUNDSGAARDEN", FERSLEV, 9230
SVENSTRUP, tlf. 98-381222.
KJELD BUUS, gårdejer, født d.
17.-2.-1931, søn af Anna og Poul
Buus, gift d. 9.-11.-1963 med
Kirsten Hansen, født d. 3.-9.1939, datter af Hedevig og Niels
Hansen. Parret har sønnen Niels
Henrik, født d. 18.-4.-1966.
K.B. har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-1.-1963 fra Mary Nielsen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt ialt 13 ha., der er 4,4 ha. skov og
16,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1850 og restaureret i 1974. Udbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1940, maskin- og foderhus fra 1979 samt gylletank fra 1975. Gården drives
med kvægproduktion på 60 årskøer, 50 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer og et varm og kold
lufts tørreri. Der er 1 fodermester på gården og maskinstation bruges af og til.
FERSLEVVEJ 15, "FINDELSTRUPGAARD", 9230 SVENDSTRUP, tlf. 98-381080.
BENT BACH, gårdejer, født d. 3.-5.-1941, søn af Arnold Bach.
B.B. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1973 fra sin far
Arnold Bach.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 97 ha., heraf tilkøbt 33 ha., og der er lejet 16,5 ha.
græsningseng.
Gården består af stuehus samt fodermesterbolig, kvægstald, kviestald, løsdritsstald, 2
lader, maskinhus, foderhus med fodertanke, 2 køresiloer, og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 100 årskøer, 125 ungdyr og 100 slagtekalve af racen SDM.
Der er 4 traktorer, markvandingsanlæg, og plansilo med kold lufts tørreri. På gården
er der ansat 1 fast medhjælper samt 1 fodermester.
FERSLEVVEJ 30, "FINNELSTUPGAARD", FERSLEV, 9230 SVEND
STRUP, tlf. 98-381541.
GUNNAR PEDESEN, gårdejer,
født d. 8.-10.-1923, søn af Thora
og Peder Pedersen, gift d.
14.-9.- 1952 med Erna Pedersen,
født d. 6.-10.-1929, datter af
Karen og Charles Pedersen. Par
ret har børnene: Karen Margrete, født d. 29.-9.-1954, tvillinger
ne Birgit Marie og Lisbet Caten,
født d. 26.-7.-1958 og Morten,
født d. 21.-9.-1965. G.P. overtog gården d. 19.-9.-1964 fra Inga Kristensen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Desuden er der forpagtet
10 ha.
Ejendommen har 2 stuehuse, hvoraf det ene er opført omkr. 1850 og restaureret flere
gange, det andet er beliggende Skovhusvej 21 og opført i 1915. Udbygningerne består
af kvægstald, svinestald og lade alle fra 1965. Desuden er der maskinhus fra 1978,
køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 60 ungdyr
og 42 slagtekalve af racen SDM. Desuden er der 8 årssøer ,der produceres ca. 150
slagtesvin, og der er 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn. Der er 4
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traktorer, 1 kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælpe og 1
skoledreng til hjælp. Der bruges maskinstation til høst. Gården drives sammen med
Ferslevvej 24, som har 23 ha. og en ejendomsværdi på 740.000.

FJELLERAD BYGADE 1, FJELLERAD, 9260 GISTRUP, tlf. 98-333068.
LEO SØRENSEN, gårdejer, født d. 6.-9.-1934, søn af Johan Marius Sørensen.
L.S. overtog gården i 1969 fra sin far Johan Marius Sørensen.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 14,8 ha., der er lejet 6,9 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, lade og maskinhus. Gården drives med
en kvægproduktion på 14 årskøer, 20 ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn. Der er 2 traktorer, 1 plansilo med kold lufts
tørreri. Der bruges lidt maskinstation.
FJELLERAD BYGADE 6, "MOSAGER GAARD", 9260 GISTRUP, tlf. 98-333531.
KURT SØNDERGAARD, ingeniør, født d. 12.-12.-1942, søn af Johanne og Jens Søndergaard, gift d. 26.-7.-1969 med Inger Jensen, teknisk assistent, født d. 8.-9.-1947,
datter af Kirstina og Aage Jensen. Parret har børnene: Gitte, født 19.-5.-1972, Lene,
født 10.-5.-1975, Flemming, født d. 21.-7.-1979, Michael, født d. 11.-11.-1985 og
Susanne, født d. 24.-4.-1987.
K.S. er ingeniør ved Fa. Enggaard, Svendstrup. Han har været på Haslev Landbrugssko
le. Desuden er han medlem af menighedsrådet og formand for skolebestyrelsen. Han
overtog gården i 1977 fra Jørgen Damsgaard.
Ejendomsskyld 1.260.000. Areal 13,3 ha., heraf 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1860 og er restaureret flere gange. Udbygningerne består af
svinestald, lade, maskinhus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 60
årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise og der produceres 100 slagtesvin åligt. Desuden
er der 1 hest og 2 ponyer. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps og ærter.
Der er 3 traktorer, mejetæsker, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Der
bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

FJELLERAD BYGADE 10, "NØRVANG", FJELLERAD, 9260 GISTRUP.
ARNE MARTHINUS HOVALT, gårdejer, født d. 11.-12.-1941, søn af Ane Marie og
Lauits Hovalt.
A.M.H. overtog gården d. 1.-4.-1978 fra Aage Knudsen.Ejendomsskyld 450.000. Areal
7,8 ha., heraf 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald og lade. Planteproduktionens salgafgrøder er korn og raps. Der bruges
jævnligt maskinstation.
FLAMSTEDVEJ 41, "HADILSGAARD", HAALS, 9260 GISTRUP,
tlf. 98-333072.
EVALD LARS SKAARUP, gårdej
er, født d. 22.-7.-1944, søn af
Olga og Sigurd Skaarup , gift d.
10.-4.-1968 med Kirsten Dorthea
Mortensen, født d. 12.-11.-1943,
datter af Signe og Gunnar Mor
tensen. Parret har børnene: Ben
te, født d. 10.-9.-1968, Hanne,
født d. 31.-7.-1971 og Jette født
d. 17.-12.-1975. E.L.S. har været
på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1972 fra sin far Sigurd
Skaarup. Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 61 ha., heraf 8 ha. skov. Gårdens bygninger
består af stuehus, 3 kvægstalde, maskinhus, gastæt silo og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 70 årskøer, 75 ungdyr og 75 slagtekalve af racen SDM.
Desuden er der 10 ammekøer, af racerne Simmentaler og SDM. Der er 3 traktorer,
mejetærsker, markvandingsanlæg og brændefyr. Der bruges jævnligt maskinstation.
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FLAMSTEDVEJ 61, "HOLMGAARDEN", HAALS, 9260 GISTRUP,
tlf. 98-333016.
SØREN BONDERUP, gårdejer,
født i 1911, søn af Jens Bonde
rup, gift i 1946 med AAse Marie
Vedsted, født d. 7.-6.-1923, dat
ter af C.O. Vedsted. Parret har
børnene: Ellen Cecilie, født d.
26.-8.-1948, Ane, født d. 31.-12.1953 samt tvillingerne Karen og
Dorte født d. 7.-7.-1962.
S.B. overtog gården i 1944 fra
sin far Jens Bonderup. Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 73 ha., heraf tilkøbt 9 ha. eng.
3orden er bortforpagtet.
Gårdens bygningerne består af stuehus, fodermesterhus, kvægstald, svinestald, lade og
maskinhus. Der er 2 traktorer og 1 plansilo.

FLØDALVEJ 25, "FLØDALSGAARD", 9230 SVENSTRUP.
GREGERS SØREN WINTHER, gårdejer.
G.S.W. overtog gården d. 1. juni 1967 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 42 ha, der er frasolgt 37 ha og 4
ha. eng og skov. Der er forpagtet 43 ha.
Stuehuset er opført 1846 og restaureret 1978. Avlsbygningerne består af kostald,
svinestald og lade, alle fra 1935, kostald og staklade fra 1973 og maskinhus fra 1962.
Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af korn, raps, frøgræs
og ærter. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo og varm luft tørreri. G.S.W. ejer
og driver desuden Fredenslundvej 25, Skørping og Ærtebjergvej 2, Ålborg.
G.S.W. er bosat "Fredenslund", Fredenslundvej 35, 9574 Bælum.
FÆRGESTEDVEJ 1, "AAGAARD", 9530 STØVRING, tlf. 98-384315.
HENRY HOLM HANSEN, gårdejer, født d. 11.-2.-1950, søn af Ebba og Hans Holm
Hansen, gift d. 7.-5.-1977 med Inge Nielsen, født d. 2.-2.-1955, datte af Esther og
Erik Nielsen. Parret har børnene: Jenny, født d. 23.-8.-1979, Minna, født d.
13.-4.-1982 og Britta, født d. 27.-2.-1986.
H.H.H. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog første halvdel af gården d.
31.-12.-1975 og resten i 1980 fra sin far Hans Holm Hansen.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 88 ha., heraf tilkøbt 52 ha., der er 6 ha. eng. Desuden
er der lejet 10 ha., heraf er 8 ha. eng.
Stuehuset er restaureret i 1986. Gårdens udbygninger består af 3 kvægstalde fra 1980
og 1988, lade samt foderhus fra 1980, maskinhus fra 1988 og 2 gylletanke. Gården
drives med en kvægproduktion på 68 årskøer, 70 ungdyr og 200 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, rug, ærter og raps. Der er 3
traktorer, mejetærsker, markvandingsanlæg og varm og kold lufts tørreri. Der er ansat
en fast medhjælper, og der bruges lidt maskinstation.

GAMMEL LYNGDRUPVEJ 15,
"VESTERGAARD", LYNGDRUP,
9310 VODSKOV, tlf. 98-281478.
POUL SONNE JENSEN, gårdej
er, født d. 1.-5.-1946, søn af
Inger og Christian Julian Jensen,
gift i 1970 med Helene Chistine
Hermansenn, børnehavepædagog,
født d. 31.-5.-1947, datter af
Marie og Asmus Hermansenn.
Parret har børnene: Charlotte,
født d. 20.-12.-1971 og Birgitte,
født d. 28.-7.-1975.
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P.S.J. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1985 fra Ib
Stevenhoved.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 130 ha., heraf 3 ha. skov og 8 ha. eng. Der er
forpagtet 170 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og restaureret fra 1987-1989, desuden er der en medarbej
derbolig fra 1940. Gårdens udbygninger består af 2 lader fra 1877 og 1968. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, frø, ærter, raps og
industrikartofler. Der er 4 traktorer, mejetærsker, markvandingsanlæg, rendegraver, 2
plansiloer og varm lufts tørreri. Der er 2 faste medarbejdere ansat og gården drives
sammen med "Østergaard" Gavsholtvej 100. På denne gård står der en besætning på
60 malkekøer med opdræt.
GRAVERHUSVEJ 5, "STORGAARD", LANGHOLT, 9310 VODSKOV, tlf. 98-256464.
CHRISTIAN SKINDBJERG, gårdejer, født d. 5.-8.-1892, søn af Johannes Skindbjerg
Christensen, gift d. 27.-9.-1914 med Sofie Engelsted, født i 1890, datter af Niels
Engelsted. Parret har børnene: Niels Henry, født i 1915, Ketty, født i 1917, Anne,
født i 1919, Ellen, født i 1922, Hilda, født i 1928 og Erik, født i 1930.
C.S. overtog gården i 1917 fra Anders Peter Sørensen.
Areal 45 ha., heraf 5 ha. eng.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, svinestald, lade og maskinhus. Gården
drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 6 årskøer, 16 ungdyr og 5
slagtekalve af racen SDM. Svinepoduktionen er på 15 årssøer, der sælges ca. 150
smågrise og 150 slagtesvin. Desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder
er katofler, korn og raps. Der er 3 traktorer, mejetærsker og et kold lufts tørrreri.
Sønnen Erik og datteren Anne hjælper faderen, og der bruges lidt maskinstation.

GRAVERHUSVEJ 44, "NORD
MARK", SKANDERBORG, 9310
VODSKOV, tlf. 98-256497.
JOHANNES KROGSGAARD, gård
ejer, født d. 1.-2.-1931, søn af
Inger og Martin Krogsgaarrd, gift
d. 26.-10.-1957 med Marie Svend
sen, gymnastiklærer, født d. 18.9.-1933, datter af Kristine og
Svend Svendsen. Parrret har bør
nene: Bente, født d. 30.-11.-1961
og Bjarne, født d. 3.-6.-1970.
J.K. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1957 fra sin svigerfar Svend Svendsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der 3,3 ha. mose. Der er
lejet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret flere gange. Gårdens udbygninger består af
kvægstald fra 1935, som er tilbygget i 1962 og 1971, laden er delvis fra 1935 og
resten er fra 1972. Desuden er der 2 maskinhuse fra 1970 og 1973. Gården drives med
en kvægproduktion på 41 årskøer, 36 ungdyr og 12 slagtekalve, og der er 3 heste. Der
er 4 traktorer, tårnsilo og et varm lufts tørreri. Der er 1 skoledreng til hjælp, og der
bruges maskinstation.

GRAVERHUSVEJ 74, "LANGHOLT HOVEDGÅRD", KJÆR HERRED, 9310 VODSKOV,
tlf. 98-256410.
MALTHE og NIELS AHLMANN, godsejere, tvillinger, født d. 26.-11.-1947, sønner af
Jørgen Ahlmann. N.A. blev gift i 1974 med Karen Schrøder, cand. mag., født d.
7.-2.-1951, datter af Oskar Schrøder. Parret har børnene: Mette, født d. 2.-7.-1977,
Kristine, født d. 5.-9.-1980 og Nis Peter, født d. 17.-4.-1985.
M.A. har været på Næsgaard Landbrugsskole, N.A. er uddannet cand agro. Brødrene
overtog gården i maj 1975 fra deres far Jørgen Ahlmann. Nuværende ejere er 5.
generation.
Ejendomsskyld 12.800.000. Areal 440.000 ha., heraf 50 ha. skov.

"Langholt Hovedgaard"s hovedbyg
ning er opført i 1660 og restau
reret i 1920, da der blev bygget
1. sal og tårn. Udbygningerne
består af 4 svinestalde, hvoraf
en fra 1880 er blevet renoveret i
1990, en fra 1935 er renoveret i
1978, hvor også 2 nye blev byg
get. Der er 4 lader, heraf 2 fra
1960 og 2 fra 1978, maskinhus
samt foderhus fra 1978, og 2
gylletanke. Gården drives med en
svineproduktion på 200 årssøer,
der sælges ca. 1900 smågrise og der produceres 2000 slagtesvin årligt. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er korn, frøgræs, ærter, raps og kartofler. Der er 6 traktorer, 2
mejetærskere, 1 nedgravet markvandingsanlæg, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr.
Der er 2 faste medhjælpere samt 1 fodermester, og der bruges maskinstation til
halmpresning og kartoffeloptagning.

GRAVSHOLTVEJ 25, "HEDE
GAARD", LANGHOLT, 9310
VODSKOV, tlf. 98-256590.
ELLLIS JUUL JENSEN, gårdejer,
født d. 11.-8.-1931, søn af Em
ma og Elius Jensen, gift d.
11.-2.- 1960 med Jytte Vester
gaard, husmor, født d. 5.-2.-1934,
datter af Jenny og Jens Vester
gaard. Parret har børnene: Mads,
født d. 2.-1.-1963 og Peter, født
d. 7.-7.-1966.
E.J.J. er lokal brandmand. Han
overtog gården d. 6.-4.-1970 fra Ellen og Charles Vestergaard.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 3,4 ha., der er 1,8 ha. skov og
1,5 ha. mose.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret senest i 1978. Udbygningerne består af
kvægstald og lade fra 1929, samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
40 årskøer, 28 ungdyr og 36 slagtekalve af racen Jersey. Der er 3 traktorer,
mejetærsker og varm lufts tørreri. Der bruges delvis maskinstation.

GRAVSHOLTVEJ 31, "HEDEGAARD", LANGHOLT, 9310 VODSKOV, tlf. 98-256446.
CHRISTIAN KRAGELUND PEDERSEN, gårdejer, født d. 15.-8.-1957, søn af Birthe og
Aage Pedersen, gift d. 17.-5.-1986 med Helle Sørensen, butiksassistent, født d.
3.-1.-1961, datter af Ingrid og Jens Richard Sørensen. Parret har børnene: Rasmus,
født d. 9.-10.-1986 og Maria, født d. 29.-11.-1989.
C.K.P. har været på Lundbæk Landbrugsskole, og er i repræsentantskabet for M.D.
Foods. Han overtog gården d. 1.-8.-1985 fra sin far Aage Pedersen, nuværende ejer er
4. generation.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 6 ha. sø og 4 ha.
skov. Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1907. Udbygningerne består af kvægstald fra 1940, som senere
er renoveret og moderniseret i 1970 og 1972, svinestald fra 1962 og lade fra 1940.
Gården drives med en kvægproduktion på 77 årskøer, 120 ungdyr og 35 slagtekalve af
racen SDM. Der er en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres 150 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 4 traktorer, tårnsilo og varm
lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælper og der bruges delvis maskinstation.
GRAVSHOLTVEJ 34, HEDEGAARD", LANGHOLT, 9310 VODSKOV, tlf. 98-256435.
SIMON CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 6.-3.-1965, søn af Kresta og Børge Christi-
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Lundbæk og Try Landbrugsskoler.
Han overtog gården d. 1.-6.-1989
fra sin far Børge Christiansen,
nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
38 ha., heraf 0,5 ha. sø, 1 ha.
mose og 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1979. Ud
bygningerne består af kvægstald
fra 1965, lade fra 1979, maskin
hus og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 36
årskøer, 44 ungdyr og 30 slagtekalve. Der er 3 traktorer, tårnsilo og varm lufts
tørreri. Der bruges maskinstation til høst og græsensilering.

GRAVSHOLTVEJ 40, "PETERS
BORG", LANGHOLT, 9310 VOD
SKOV, tlf. 98-256503.
KRISTIAN GAARN SVENDSEN,
gårdejer, født d. 19.-6.-1933, søn
af Elga og Hans Gaarn Svendsen,
gift d. 1.-4.-1956 med Anna Mar
grethe Sørensen, seminarielærer,
født d. 12.-4.-1935, datter af
Thyra og Niel Peter Sørensen.
Parret har børnene: Birgitte,
født d. 3.-5.-1957 og Hans, født
d. 19.-1.-1959.
K.G.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 19.-2.-1956 fra
Karl Christensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 33,5 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1882 og restaureret i 1989. Udbygningerne består af svinestald
fra 1951, den er renoveret i 1982, og maskinhus fra 1983. Gården drives med en
svineproduktion på 120 årssøer, der sælges ca. 2400 smågrise årligt. Der er 3
traktorer, mejetærsker, lagersilo til korn, varm lufts tørreri og halmfyr.

GRAVSHOLTVE3 53, "SØNDERHOLT", 9310 VODSKOV, tlf. 98286197.
MOGENS BRIX NIELSEN, vogn
mand, født d. 9.-11.-1941, søn af
Sinne og Elgaard Brix Nielsen,
gift d. 25.-3.-1964 med Ingrid
Kristensen, født d. 17.-11.-1942,
datter af Anna og Karl Kristen
sen. Parret har børnene: Frank,
født d. 16.-9.-1964 og Dorthe,
født d. 24.-5.-1968.
M.B.N. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1964 fra Harald Eriksen.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 8 ha., heraf 4,8 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1971. Udbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade alle
fra 1986, samt maskinhus fra 1976. Gårdens besætning er på 8 ammekøer, 14 ungdyr
og 8 slagtekalve af racen Herford. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er
traktor og varm lufts tørreri. Der bruges delvis maskinstation. M.B.N. ejer og driver
også Gravsholtvej 55, som har 7 ha. jord.
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GRAVSHOLTVEJ 57, "GRANLY",
GRAVSHOLT, 9310 VODSKOV,
tlf. 98-286187.
KARSTEN MARIENDAL CHRIST
ENSEN, gårdejer, født d. 23.-6.1956, søn af Bodil og Orla Chri
stensen.
K.M.C. overtog gården d. 15.8.-1988 fra sin far Orla Christ
ensen.
Areal 45 ha., heraf tilkøbt 22
ha., der er 1,7 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1930 og
restaureret i 1978. Udbygningerne består af 2 svinestalde fra 1977 og 1979, lade fra
1976, maskinhus fra 1973 og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 80
årssøer, der sælges ca. 200 smågrise og 1000 slagtesvin årligt. Desuden er der 10
ammekøer, 10 ungdyr og 10 slagtekalve, det er krydsningsdyr mellem Herford og SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, mejetærsker,
markvandingsanlæg, tårnsilo og halmfyr.

GRAVSHOLTVEJ 65, "MØGELMOSEMINDE", GRAVSHOLT,
9310 VODSKOV, tlf. 98-286231.
LEIF MARIENDAL CHRISTENSEN,
operatør, født d. 15.-10.-1964,
søn af Bodil og Orla Christen
sen.
L.M.C. overtog gården d. 1.-9.1986 fra Karsten Mariendal Chri
stensen.
Ejendomsskyld 520.000.
Stuehuset er opført i 1916 og
restaureret i 1983. Udbygninger
ne består af kvægstald og lade.
Desuden er der halmfyr.

restaureret i 1972.
desuden er der lade
og der produceres
ærter og raps. Der

GRAVSHOLTVEJ 71, "KLITGAARD", 9310 VODSKOV, tlf.
98-286170.
ANDERS MØLLER BERTELSEN,
gårdejer, født d. 15.-4.-1923, søn
af Laurits Nielsen Bertelsen.
A.M.B. har været på Kærhave
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-11.-1961 fra sin far
Laurits Nielsen Bertelsen.
Ejendomsskyld 910.000. Areal
25,8 ha., heraf tilkøbt 6,3 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og
Udbygningerne består af kvægstald, som er ombygget i 1979,
og maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 6 årssøer,
100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
er traktor og tårnsilo. Der bruges delvis maskinstation.

GULTENTORPVEJ 70, "PEDERSTRUP", FERSLEV, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98314567.
LARS LARSEN, gårdejer, født d. 22.-6.-1928, søn af Johanne og Ejnar Larsen, gift d.
18.-10.-1955 med Esther Flou, født d. 5.-1.- 1931, datter af Marie og Marinus Flou.
Parret har børnene: Claus, født d. 12.-10.-1956 og Annemarie, født d. 4.-7.-1964.
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Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1955 fra Frederik Frederik
sen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
45 ha., heraf 1,5 ha. skov og 1,5
ha. eng. Der er forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og
restaureret flere gange. Udbyg
ningerne består af 2 svinestalde
fra 1976, lade fra 1889, bruges
til kornopbevaring, 2 maskinhuse
fra 1967 og 1987. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på ca. 600 stk. årligt, desuden er der en hest. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, plansilo, varm
og kold lufts tørreri og halmfyr. Der bruges maskinstation.

GULTENTORPVEJ 81, "LILLE
PEDERSTRUP", NØVLING, 9230
SVENSTRUP, tlf. 98-314643.
FINN NISS LARSEN, gårdejer,
født d. 28.-11.-1954, søn af Ella
og Svend Aage Larsen.
F.N.L. har været Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 24.-1.-1987 fra sin far Svend
Aage Larsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
34,6 ha., heraf 2 ha. skov. Der
er forpagtet 11 ha. Stuehuset er
opført i 1916 og restaureret i 1975. Udbygningerne består af kvægstald fra 1961,
svinestald fra 1971, lade fra 1935, maskinhus fra 1975, foderhus fra 1966 og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer og 35 ungdyr af racen SDM.
Svineproduktionen er på 20 årssøer, der producerer ca. 400 slagtesvin årligt. Der er 3
traktorer, mejetærsker, rendegraver, kornsilo og varm og kold lufts tørreri. Der er 2
faste medhjælpere, der bruges jævnligt maskinstation. Gården drives sammen med
Rævedalsvej 90.
GULTENTORPVEJ 100, NØV
LING, 9230 SVENSTRUP, tlf.
98-315685.
ELSE BIRGITTE FROMBERG,
født d. 6.-12.-1941, datter af
Asta og Jens Christensen, gift i
1962 med Frank Fromberg, ben
zinforhandler, født d. 4.-2.-1937,
søn og Martha og Jens Fromberg.
Parret har børnene: Kristian,
født d. 5.-2.- 1966 og Dorte,
født d. 23.-2.- 1974.
E.B.F. overtog gården d. 15.-2.1988 fra Aage Nielsen. Ejendomsskyld 540.000. Areal 13,3 ha., heraf 0,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret i 1988. Udbygningerne består af svinestald
fra 1928 og lade fra 1914. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af korn. Der er traktor, og der bruges maskinstation til markarbejdet.

GULTENTORPVEJ 101, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98-314587.
SVEND AAGE FREDERIKSEN, gårdejer, født d. 16.-7.-1927, søn af Helga og Martinus
Frederiksen, gift i 1952 med Ketty Christensen, gartnerimedhjælper, født d. 16.-11.-

1930, datter af Sinne og Karl
Christensen. Parret har børnene:
Birgit, født d. 30.-12.- 1955,
Aase, født d. 1.-2.-1959 og Mo
na, født d. 6.-3.-1963.
S.AA.F. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1952 fra Ejnar Nielsen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 6,6
ha. Jorden er udlejet til Lille
Pederstrup.
Stuehuset er opført i 1900 og
restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvægstald fra 1955 og lade fra 1915. Der er traktor.

GULTENTORPVEJ 107, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98-314882.
VILLY HARLEV JENSEN, landmand, født d. 29.-1.-1940, søn af Helga Nicolajsen, gift
d. 8.-6.-1968 med Erna Magrete Jensen, født d. 28.-10.-1940, datter af Mary og
Kristian Jensen. Parret har børnene: Elsebeth, født d. 10.-4.-1971, Poul Kristian, født
d. 5.-5.-1975.
V.H.J. er kredsformand for Nordøsthimmerlands Husmandsforening. Han er i besty
relsen for Aalborg Vikarordning, han er voldgiftsmand, han er i Repræsentantskabet
for Slagteriet SundbyWenbo, og han er kontaktperson til skoler, der ønsker land
brugsspil. Han overtog gården d. 1.-2.-1968 fra Søren Vittrup Pedersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 8 ha. Der er forpagtet 22,5 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret i 1979. Udbygningerne består af 3
svinestalde bygget i 1973, 1 lade, 2 maskinhuse fra 1970 og 1984, 1 foderhus med
blandingsanlæg fra 1975 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 40
årssøer, der sælges ca. 600 smågrise og 125 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er roer og raps. Der er 3 traktorer, mejetærsker, kornsilo, varm og kold
lufts tørreri samt halmfyr.
GULTENTORPVEJ 112, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98-314507.
HELGA NICOLAJSEN, gårdejer, født d. 18.-12.-1915, datter af Anders Peter Jensen,
gift i 1968 med Kristian Nicolajsen, født d. 8.-6.-1899, søn af Cresten Nicolajsen.
H.N. overtog gården i 1940 fra svigerfaderen Cresten Nicolajsen.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 21,2 ha., heraf 3,8 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret senest i 1977. Udbygningerne består af
kvægstald, lade og maskinhus.

GULTENTORPVEJ 125, MYR
EN, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98333235.
VIGGO HVARREGAARD, hus
mand, født d. 7.-10.-1926, søn af
Stinne og Martin Otto Hvarregaard, gift d. 13.-1.-1954 med
Esther Sørensen, født d. 24.-3.1931, datter af Nielsine og Sør
en Jensen Sørensen. Parret har
børnene: Søren, født d. 18.-10.1956, Kjeld, født d. 21.-8.-1958
og Helle, født d. 30.-6.-1963.
V.H. er anlægsgartner hos Thomsens Planteskole, og han har været elev på Statens
Forsøgsstation i Luneborg. Han byggede gården i 1957 på jord udstykket fra gården
Myren.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 10,5 ha., jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1957. Udbygningerne består af kvægstald og lade fra 1957 samt
maskinhus fra 1960.
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KARL AAGE PEDERSEN, gårdej
er, født d. 15.-4.-1952, søn af
Johanne og Ove Pedersen, gift d.
24.-7.-1982 med Kirsten Marie
Raal, kontorassistent, født d. 5.2.-1960, datter af Anna og Gun
nar Raal. Parret har børnene:
Niels Jon, født d. 5.-10.-1981 og
Line Maria, født d. 10.-5.- 1989.
K.AA.P. arbejder på Akafa, og
han har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 10.-6.-1985 fra
Holger Justesen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 10 ha.
Stuehuset og udbygningen, som består af kvægstald, er begge opført i 1957. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og korn. Der er
traktor og mejetærsker. K.AA.P. driver lidt maskinstaion.
GUNDERUPVEJ 287, "STENSTUEGÅRD", MJELS, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98-384059.
OVE HJORTH HENRIKSEN, gårdejer, født d. 25.-10.-1945, søn af Helge og Peter
Henriksen, gift d. 22.-8.-1970 med Bente Jensen, sygeplejerske, født d. 8.-6.-1946,
datter af Ester og Kresten Jensen. Parret har børnene: Marianne, født d. 4.-4.-1973,
Charlotte, født d. 30.-4.-1976, Peter, født d. 17.-4.-1979 og Jette, født d. 23.-6.-1981.
O.H.H. er reserveofficer (major) ved Jydske Telegrafregiment, og har været på
Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1971 fra Niels Carstens.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 40 ha., heraf 2,2 ha. hede og 2,2 ha. eng. Der er lejet
11 ha.
Stuehuset er opført i 1898 og senere moderniseret. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1830, som er ombygget senest i 1973, kalvestald, lade, gylletank samt 2 udendørs
køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 35 ungdyr og 15
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3
traktorer, 2 kornsiloer og varm lufts tørreri. Der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet, der er en skoledreng til hjælp.

HADSUND LANDEVEJ 440, "LUNDBYGAARD", 9260 GISTRUP.
JØRGEN W. MAARUP, godsejer, født d. 1.-8.-1925.
J.W.M. købte gården i 1984 af Richard Stenild.
Ejendomsskyld 3.800.000. Areal 118 ha., heraf 9 ha. skov.
Alle bygningerne er lejet ud til Dansk Hørindustri A/S i Karup. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, raps, ærter, spindhør og frøgræs. Der foregår en forarbejdning
af spindhør. Der er anlæg til spindhør.

HALSVEJ 87, "LILLE ENGHOLM",
HORSENS ENGE, 9310 VODSKOV,
tlf. 98-293257.
JENS PETER PEDERSEN, gård
ejer, født d. 21.-11.-1925, søn af
Johanne og Jens Pedersen, gift
d. 24.-5.-1953 med Rigmor Ja
kobsen, født d. 8.-9.-1928, dat
ter af Dagmar og Ole Jakobsen.
Parret har datteren Hanne, født
d. 8.- 4.-1962.
J.P.P. har været på Vinding Hus
mandsskole. Han overtog gården
d. 1.-4.-1952 fra sin mor Johanne Pedersen. Nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 16,9 ha., heraf tilkøbt 4 ha.

"Lille Engholm"s stuehus er opført i 1913 og restaureret i 1976. Udbygningerne består
af kvægstald og lade fra 1965, svinestald fra 1936 og maskinhus fra 1960. Gården
drives med en svineproduktion på 6 årssøer, der produceres ca. slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer og kornsilo. Der
bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

HEDEAGEREN 5, "MYHREN",
9230 SVENSTRUP, tlf. 98-384204.
JØRGEN ERIK PEDERSEN, gård
ejer, født d. 27.-4.-1939, søn af
Anna og Harald Pedersen, gift d.
23.-10.-1965 med Lis Kragh Jellesen, født d. 17.-7.-1942, datter
af Anna og Laugo Jellesen. Par
ret har børnene: Bodil, født d.
1.-7.-1967 og Gitte, født d. 30.8.-1971.
J.E.P. er medlem af Svineproduk
tionsudvalget for Aalborg amts
Landboforening, han er i bestyrelsen på slagteriet Wenbo, i bestyrelsen for S.F.K. og i
kredsbestyrelsen for DLG. Han overtog gården d. 1.-8.-1970 fra Karl Frandsen.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 105 ha., heraf tilkøbt 86 ha. Der er forpagtet 45 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Udbygningerne består af 6 svinestalde bygget fra 1974 til
1980, desuden er der lade, 2 gylletanke og gastæt silo. Gården drives med en svine
produktion på 195 årssøer, der produceres ca. 4.000 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, ærter og frøgræs. Der er 3 traktorer, mejetærsker og
kold lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælper.
HEDETOFTEN 8, "NYGAARD",
9430 VADUM, tlf. 98-271 144.
OTTO PEDERSEN, gårdejer,
født d. 5.-4.-1922, søn af Erik
Pedersen.
O.P. overtog gården d. 12.-10.1955 fra Knud Pedersen.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 23
ha., heraf tilkøbt 5 ha., der 0,5
ha. i vildmosen.
Bygningerne består af stuehus,
kvægstald, svinestald, lade og
maskinhus. Gården drives som
alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 12 årskøer, 6 ungdyr og 10 slagtekalve af
racen RDM. Svineproduktionen er på 7 årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, mejetærsker,
roeoptager, halmpresser, 2 plansiloer, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme
til opvarmning af stuehuset. Der bruges delvis maskinstation.
HEJBÆKVEJ 14, "LANGERSMINDE", SKOVMARKEN, 9382 TYLSTRUP, tlf. 98-262115.
KAI LANGE, landmand, født d. 3.-5.-1945, søn af Ejler Lange, gift d. 20.-3.-1971 med
Kirsten Svendsen, kontorfunktionær, født d. 18.-12.-1949, datter af Else og Ludvig
Svendsen. Parret har børnene: Jan, født d. 24.-12.-1972 og Kim, født d. 15.-7.-1976.
K.L. overtog gården d. 1.-12.-1979 fra sin far Ejler Lange, han er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 36 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Udbygningerne består af kvægstald fra 1980, svinestald fra
1984, 2 lader fra 1976 og 1980, der er udendørs køresilo og 2 gylletanke. Gården
drives med en kvægproduktion på 58 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM. Desuden er
der en slagtesvineproduktion på ca. 700 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der er 4 traktorer, mejetærsker og kornsilo. Der er 1 fast medhjælper, og
der bruges delvis maskinstation.
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STRUP, tlf. 98-180647.
HOLTE KRAGKÆR og NIELS
KRAGKÆR, gårdejere. H.K. er
født d. 19.-4.-1915, søn af Peter
Kragkær, gift d. 21.-6.-1946 med
Erna Thuen, født d. 28.-6.-1918,
datter af Niels Thuen. Parret har
børnene: Inger, født d. 4.-5.-1949,
Niels, født d. 15.-5.-1956 og Pe
ter, født d. 9.-6.-1957.
H.K. overtog gården d. 22.-11.1946 fra Nanna Larsen. Sønnen Niels overtog halvpart i gården d. 31.-12.-1978.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er lejet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade alle fra 1915, foderlade fra 1984, 3 indendørs køresiloer
og 1 gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 33 årskøer, 50 ungdyr og 22
slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 4 årssøer, og der produceres ca. 60
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg og foderkorn. Der er 4
traktorer, plansilo, tårnsilo og varm og kold lufts tørreri. Der bruges maskinstation.
HOBROVEJ 946, "GRANLY", ANNERUP, 9530 STØVRING.
VIGGO HANSEN, gårdejer omta
les under Voldsted bygade 34.
V.H. overtog gården d. 8.-3.-1979
fra sin far Niels F. Hansen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 8
ha., der er frasolgt 1 ha. og der
er 1 ha. eng. Stuehuset er opført
i 1912. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1912 og lade fra
1950. Gården drives sammen
med Voldsted Bygade 34.
HØJRIMMENVEJ 1, "NYGAARD",
9310 VODSKOV, tlf. 98-293526.
HENNING OLESEN, gårdejer,
født d. 29.-10.-1935, søn af Else
og Johannes Olesen, gift d.
24.-10.- 1959 med Ingelise Næs
by, husassistent, født d. 27.-1.-1938,
datter af Amalie og Valdemar
Næsby. Parret har børnene: Hel
le, født d. 17.-12.-1960, Carsten,
født d. 12.-10.-1962 og Lars,
født d. 21.-2.-1968.
H.O. er i Repræsentantskabet for
Aalborg Landboforening og for
Slagteriselskabet Wenbo, han er i kredsledelsen for DLG Vendsyssel/Han Herred. Han
overtog gården d. 1.-4.-1966 fra sin far Johannes Olesen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 2 ha. mose og eng.
Der er lejet 6. ha.
Stuehuset er opført i 1976. Udbygningerne består af 4 svinestalde fra 1931, 1965, 1974
og 1982, lade fra 1931 og 2 maskinhuse fra 1931 og 1985. Gården drives med en
svineproduktion på 66 årssøer, der produceres ca. 1.300 slagtesvin årligt. Planteproduk 
tionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, mejetærsker, plansilo og
varm og kold lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælper, og der bruges lidt maskinstation.
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HØJRIMMENVEJ 12, "KROGDALSTVED", 9310 VODSKOV,
tlf. 98-293073.
NIELS JEPPESEN, gårdejer, født
d. 30.-3.-1922, søn af Jane og
Anthon Jeppesen, gift d. 9.-3.1952 med Ruth Jørna Rasmussen,
født d. 27.-11.-1928, datter af
Margrete Rasmussen.
N.J. overtog gården d. 1.-8.-1958
fra sin far Anthon Jeppesen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal
16,5 ha. Der er bortforpagtet
7,2 ha. Stuehuset er opført i 1942 og restaureret i 1989. Udbygningerne består af
kvægstald, lade og maskinhus alle fra 1960. Der er traktor og halmfyr.

HÅLS BYGADE 8, HÅLS, 9260
GISTRUP, tlf. 98-333502.
SØREN FRANDSEN, gårdejer,
født d. 8.-5.-1949, søn af Ester
og Kristian Frandsen, gift d.
19.- 5.-1979 med Annett Jensen,
født d. 27.-12.-1957, datter af
Ruth og Svend Jensen. Parret
har sønnen Heide, født d.
9.-10.-1979.
S.F. har været på Lundbæk Land
brugsskole, han er i repræsentant
skabet for Wenbo Slagteri. Han
overtog gården d. 1.-9.-1984 fra sin far Kristian Frandsen, han er 6. generation.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 53 ha., heraf 2 ha. skov. Der er forpagtet 24 ha.
Stuehuset er opført i 1869 og restaureret over flere gange. Udbygningerne består af 4
svinestalde fra 1917, 1973, 1980 og 1986, lade fra 1917, maskinhus fra 1984 og 2
gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 135 årssøer, der produceres ca.
2.600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3
traktorer, mejetærsker, plansilo, kold og varm lufts tørreri samt halmfyr. Der er
deltidsmedhjælp til høst.

KAMMERHERREVEJ 10, TO
STRUP, 9240 NIBE, tlf. 98341397.
ANDERS SØNDERGAARD, system
planlægger, født d. 15.-2.-1953,
søn af Marie og A. Jensen Søndergaard, gift d. 17.-10.-1981
med Anni Ullits Sørensen, system
analytiker, født d. 10.-7.-1956,
datter og Mary og Ejnar Ullits
Sørensen. Parret har børnene:
Anna-Katrine, født d. 28.-4.-1982,
Henriette, født d. 8.-5.-1985 og
Anders Kristian, født d. 15.-9.-1987.
A.S. er medlem af menighedsrådet i Sønderholm sogn. Han overtog gården d.
1.-9.-1981 fra Marie Berg.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 12,5 ha. Der er lejet 22 ha.
Stuehuset er restaureret over flere gange. Udbygningerne består af kvægstald, lade og
maskinhus. Gården drives med en besætning på 24 ammekøer af racen Pollede
Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er traktor,
mejetærsker, markvandingsanlæg, minidoser, plansilo, samt kold og varm luftstørreri.
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KAMMERHERREVEJ 20, TO
STRUP MARK, 9240 NIBE, tlf.
98-341039.
HANS RASK JENSEN, husmand,
født d. 21.-3.-1935, søn af Anna
og Bendix Jensen.
H.R.J. har været på St. Restrup
Husmandsskole. Han overtog går
den d. 1.-11.-1959 fra Henning
Laustsen.
Ejendomsskyld 910.000. Areal
13,2 ha. Der er lejet 8,8 ha.
Stuehuset er opført i 1971, des
uden er der et lille stuehus fra 1963. Udbygningerne består af kvægstald, lade og
maskinhus. Gården drives med en besætning på 42 ammekøer og 29 slagtekalve af
racen Angus. Der er traktor, og der bruges jævnligt maskinstation.
KLARUPVEJ 2B, "KÆRAGER",
9270 KLARUP, tlf. 98-318156.
JØRGEN
HOLM-PETERSEN,
gårdejer, født d. 5.-4.-1940, søn
af Edith og Axel Holm-Petersen,
gift d. 27.-6.-1964 med Tove Pe
dersen, folkeskolelærer, født d.
14.-1.-1941, datter af Mary og
Johannes Pedersen. Parret har
børnene: Morten, født d. 15.-10.1969 og Dorthe, født d. 24.-10.1971.
J.H.P. har været på Vejlby
Landbrugsskole, han er formand for Nordjyllands Frøavlerforening og medlem af
Planteavlsudvalget. Han overtog gården i 1972 fra Jens Holm-Petersen m.fl. Gården
har været i slægtens eje siden 1907.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 91 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er forpagtet 39 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret senest i 1975. Udbygningerne består af lade
fra 1880 og maskinhus fra 1985. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn, frø, raps og ærter. Der er 4 traktorer, mejetærsker, selvlavet
dræningsmaskine, varm lufts tørreri og halmfyr. Der er 1 halvtids medhjælper, og der
bruges maskinstation til skårlægning og halmpresning.

KORSBROVEJ 40, "KORSBROEN", 9380 VESTBJERG, tlf. 98-261038.
JENS OLE MØLLER, husmand, født d. 20.-12.-1942, søn af Anita og Peter Møller, gift
d. 1.-6.-1968 med Kirsten Thomsen, lærer, født d. 31.-10.-1944, datter af Gudrun og
Jens Thomsen. Parret har børnene: Peter, født d. 13.-11.-1969 og Anita, født d.
4.-2.-1973.
J.O.M. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han er kredsformand i Kjærherreds
Familiebrug. Han overtog gården d. 1.-7.-1968 fra sin mor Anita Møller, nuværende
ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er restaureret i 1971-72. Udbygningerne består af kvægstald fra 1976 og
lade fra 1977, samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 30
ungdyr og 12 slagtekalve af racen Jersey. Der er 2 traktorer, der bruges delvis
maskinstation.
KRAGEVEJ 10, "ROMDRUPHØJGAARD", 9270 KLARUP, tlf. 98-318132.
OTTO TOFT, gårdejer, født d. 1.-4.-1931, søn af Laurits Toft.
O.T. er tekstilarbejder, han har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården
d. 10.-10.-1958 fra Niels Christian Nielsen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 20,4 ha. Jorden er bortforpagtet.
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"Romdruphøjgaard"s stuehus er opført i 1907 og restaureret i 1986. Udbygningerne
består af kvægstald, svinestald, lade og maskinhus alle fra 1907.
KUSKGÅRDSVEJ 49, "LILLE VESTERGAARD", SULSTED, 9380
VESTBJERG, tlf. 98-262139.
NIELS JØRGEN POULSEN, land
mand, født d. 28.-5.-1944, søn af
Alfred Poulsen, gift d. l.-ll.1968 med Else Katrine Thomsen,
omsorgsassistent, født d. 12.-12.1947, datter af Henrik Thomsen.
Parret har børnene: Thorkild,
født d. 22.-5.-1971, Henrik, født
d. 22.-6.-1972, Thomas, født d.
21.- 2.-1974 og Peter, født d.
10.-6.- 1977.
N J.P. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1968
fra Henning Jensen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 11,3 ha., heraf 0,5 ha. skov i Hammer Bakker.
Stuehuset er restaureret i 1978. Udbygningerne består af kvægstald, lade og maskin
hus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der
er traktor, varm lufts tørreri og halmfyr. Der bruges maskinstation til høst.

KYVSGÅRDVEJ 12, "OVERGAARD", LANGHOLT, 9310
VODSKOV, tlf. 98-256532.
JØRGEN GAARN SVENDSEN,
gårdejer, født d. 8.-4.-1937, søn
af Hans Gaarn Svendsen, gift d.
9.-4.-1960 med Helene Munch,
født d. 6.-2.-1938, datter af Tho
mas Munch. Parret har børnene:
Richard, født d. 11.-9.-1960, Car
sten, født d. 4.-4.-1963 og Flem
ming, født d. 8.-3.-1967.
J.G.S. har været på Lundbæk
Landbrugsskole, han er domsmand og overtog gården d. 1.-4.-1960 fra Vilhelm Jensen.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 41,3 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., der er 1 ha. skov. Der
er lejet 13,8 ha.
Stuehuset er opført i 1885 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1967, svinestald fra 1951, lade fra 1990, foderhus fra 1988 og maskinhus
fra 1971. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 35 ungdyr og 30
slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 150 slagtesvin årligt. Planteprodu
ktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 2 traktorer, varm og kold lufts
tørreri, og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der bruges lidt
maskinstation.
KYVSGÅRDVEJ 31, "KYVSGAARD", 9310 VODSKOV, tlf. 98-256494.
PETER og INGEMANN SUDERGAARD, gårdejere. I.S. er født d. 28.-1.-1927, søn af
Elisabeth og Jens Peter Sudergaard, gift d. 18.-11.-1947 med Kirsten Bagge Torp, født
d. 28.-1.-1931, datter af Katrine og Peter Torp. Parret har børnene: Torben, født d.
2.-11.-1947, Leif, født d. 20.-6.-1950, Gert, født d. 6.-10.-1952, Jette, født d.
3.-11.-1958, Lene, født d. 24.-12.-1961 og Peter, født d. 15.-10.-1966.
I.S. er i repræsentantskabet for E.S.V. Far og søn overtog gården i fælleskab d.
20.-4.-1987 fra Axel Andersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er forpagtet 22,5 ha.
Stuehuset er opført i 1892 og restaureret i 1989. Udbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1989, maskinhus fra 1940 og gylletank. Gården drives med en kvægpro
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duktion på 60 årskøer, 70 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er kartofler, korn og ærter. Der er 3 traktorer, der bruges en del
maskinstation. "Kyvsgaard" drives sammen med Gravsholtvej 79.
KÆRAGERHOLMVEJ 30, "SKOMAGERGAARDEN", GL. VRAA
MOSE, 9382 TYLSTRUP, tlf.
98-262094.
JENS JØRGEN CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 14.-3.-1929, søn
af Albert Christensen, gift d.
28.-2.-1955 med Anne Johanne
Damgaard, hjemmehjælper, født
d. 21.-4.-1934, datter af Johanne
Damgaard. Parret har børnene:
Svend, født i 1957, Allis Marie,
født i 1959, Hanne, født i 1962,

Kent, født i 1969 og Ayoe, født i 1971.
J.J.C. har været instruktør ved civilforsvaret, og han har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården 1.-2.-1955 fra Johannes Mortensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1975. Udbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1979, maskinhus fra 1958 og der er udendørs køresilo. Besætningen er på 3
årssøer, der sælges ca. 50 smågrise og produceres 37 slagtesvin årligt. Der er 3
traktorer, varm lufts tørreri og halmfyr.

LANGBROKROVEJ 60, "LANGBROKRO", 9310 VODSKOV, tlf.
98-293032.
SØREN SØRENSEN, gårdejer,
født d. 23.-5.-1943, søn af Mar
grethe og Jens Sørensen, gift d.
24.-6.- 1972 med Karin Basso
Larsen, børnehaveleder, født d.
7.-1.- 1945, datter af Elly og
Ejnar Basso Larsen. Parret har
børnene: Ninna, født d. 28.-3.-1974,
Michael, født d. 3.-7.-1976 og
Henrik, født d. 19.-11.-1983.
S.S. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1972 fra sin far
Jens Sørensen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som var kongelig priviligeret kro fra begyndelsen af 1800 til midten af 1800, 2. generations sidste krovært
var kun 17 år gammel.
Ejendomsskyld 2.380.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er frasolgt 0,6 ha.
Der er forpagtet 56 ha.
Stuehuset er opført i 1925. Udbygningerne består af sostald, goldsostald, kornlager,
maskinhus og gastæt silo. Gården drives udelykkende med planteproduktion bestående
af korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, mejetærsker, plansilo, gennemløbssilo,
halmfyr og andele i vindmøllelaug. Der bruges husbondafløser i spidsbelastninger. S.S.
ejer og driver også Rærupvej 40.
LILLE DALLVEJ 48, "DALLGAARD", LILLE DALL, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98-380089.
POUL JENSEN, specialarbejder, født d. 22.-2.-1938, søn af Else og Johannes Jensen,
gift i 1959 med Gerda Krista Knudsen, født d. 30.-3.-1942, datter af Elly og Anker
Knudsen. Parret har børnene: Hanne, født d. 29.-12.-1958 og Per, født d. 13.-12.-1960.
P.J. overtog gården d. 1.-11.-1986 fra Hans Jensen.
Areal 15 ha., der er frasolgt 2,5 ha., og der er 0,5 ha. eng. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald, fårestald, lade og maskinhus. Gården drives med en slagtekalveproduktion
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Limousine, 25 får, 200 høns og 30 gæs. "Dallgaard"s planteproduktionens salgsafgrøder
er kartofler, grønsager samt æg. Der er 1 traktor, plansilo, tårnsilo, varm og kold
lufts tørreri og stoka fyr. Der bruges maskinstation til lidt af markarbejdet.

LILLE DALLVEJ 50, "FALSGAARD", DALL, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98-381290.
FREDERIK BØDKER FREDERIKSEN, landmand, født d. 9.-10.-1945, søn af Kristian
Frederiksen, gift d. 20.-10.-1978 med Mette Damkjær, cand agro, født d. 27.-9.-1954,
datter af Børge Damkjær. Parret har børnene: Kirsten, født d. 7.-6.-1980 og Kristian,
født d. 3.-5.-1984.
Begge ægtefæller er lærere på Lundbæk Landbrugsskole. F.B.F. har været på Lundbæk
Landbrugsskole og har været på Minnesota State University U.S.A. Han overtog gården
i 1971 fra sin far Kristian Frederiksen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 130 ha., heraf tilkøbt 100 ha., der er 4 ha. skov. Der
er forpagtet 100 ha.
Stuehuset er opført i 1980. Udbygningerne består af kvægstald fra 1989, lade og
foderhus fra 1984, maskinhus fra 1987, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården
driveds som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 85 årskøer, 240 ungdyr og 25
slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 50 årssøer, der produceres ca.
1.200 slagtesvin årligt, desuden er der 20 ammekøer og 20 slagtekalve alle kryds
ninger. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 6 traktorer,
mejetærsker, markvandingsanlæg, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og
halmfyr. På gården er der 1 fast medhjælper, og der bruges lidt maskinstation.

LILLE DALLVEJ 60, LILLE
DALL, 9230 SVENSTRUP, tlf.
98-381537.
ASGER BROHUS, gårdejer, født
d. 4.-1.-1916, søn af Jens Brohus,
gift d. 23.-6.-1940 med Gerda
Bov'e, født d. 26.-7.-1913, datter
af Herman Bov'e. Parret har bør
nene: Henning, født d. 15.-5.1941, Kirsten, født d. 19.- 7.1942, Aage, født d. 16.-8.-1943,
Edit, født d. 2.- 8.-1945 og Lis,
født d. 24.-9.-1950. A.B. overtog gården i 1940 fra Johan Thomsen.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 12,5 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret i 1962-64. Udbygningerne består af kvæg
stald, garage og lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn og raps. Der er 1 traktor, såmaskine, gødningsspreder, tårnsilo og varm lufts
tørreri. Der bruges maskinstation til høst og sprøjtning.
LILLE DALLVEJ 67, LILLE DALL, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98-381430.
HARRY HANSEN, gårdejer, født d. 26.-4.-1918, søn af Trine og Hans Peter Hansen,
gift i 1941 med Agnes Aastrup, født d. 12.-5.-1918, datter af Kristine og Kristian
Aastrup. Parret har børnene: Gunnar, født d. 6.-7.-1939, Alice, født d. 23.-3.-1942,
Else, født d. 11.-9.-1944 og Niels, født d. 24.-5.-1946.
H.H. overtog gården d. 13.-5.-1951 fra Jakob Hansen, nuværende ejer er 2. generation.
Areal 14 ha. Jorden er udlejet.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, svinestald, lade og maskinhus. Der er 2
traktorer, plansilo og kold lufts tørreri.

LILLE VOLSTRUPVEJ 35, "MØLGAARD", GODTHAAB, 9230
SVENSTRUP, tlf.
98-389084.
KARL MØLGAARD, gårdejer, født d. 11.-3.-1933, søn af Kristine og Jens Mølgaard
Christensen, gift d. 26.-12.-1961 med Ruth Ellen Olesen, hjemmehjælper, født d.
2.-11.-1941, datter af Ellen og Christian Olesen. Parret har børnene: Allan, født d.
8.-9.-1961, Laila, født d. 8.-2.- 1963, Jette, født d. 15.-3.-1964 og Kim, født d.
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18.-10.-1967.
Karl Mølgaard har været på Lund
bæk Landbrugsskole, han er med
lem af meninghedsrådet og for
mand for Godthaab Vindmøllelaug. Han overtog gården d. 1.1.-1962 fra sin far Jens Mølgaard
Christensen, nuværende ejer er
3. generation.
Ejendomsskyld 1.030.000. Areal
30 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der
er frasolgt 1 ha. Der er forpagtet 12 ha. af Aalborg Kommune.
Stuehuset er opført i 1941 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1962, maskinhus fra 1931, der er indrettet lade og maskinhus ovenpå
stalden i 1962. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 20 ungdyr og 60
slagtekalve af racen RDM. Besætningen udstilles på ungskuer og dyrskuer. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer og tårnsilo. Maskin
station bruges til høst.

LILLE VOLSTRUPVEJ 43, GODTHAAB, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98-389074.
NIELS THOMSEN, landmand, født d. 30.-4.-1921, søn af Petrine og Thomas Thomsen.
N.T. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i 1951 fra Jens Mark.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 10,1 ha.
Stuehuset er opført 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade, begge fra 1961
og maskinhus fra 1971. Gården drives med en kvægproduktion på 1 ammeko, 1 ungdyr
og 1 slagtekalv af racen RDM, desuden er der ca. 8 årssøer og 125 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og kold lufts tørreri.
Maskinstationbruges til høst.

LILLE VOLSTRUPVEJ 45, GODTHAAB, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98-389075.
EGON og EBBA DYHR, gårdejere. E.D. er født d. 19.-3.-1953, søn af Anna og Laurids
Dyhr, gift d. 29.-1.-1977 med Ebba Christensen, kontorassistent, født d. 17.-9.-1951,
datter af Helga og Lars Christensen. Parret har børnene: Kim, født d. 15.-11.-1976 og
Jesper, født d. 31.-7.-1981.
E.D. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Ægteparret overtog gården 12.-3.-1978 fra
Ebbas far Lars Christensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 14 ha. Der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1953, som er restaureret flere gange, ny stald fra 1979, lade fra 1954,
som er restaureret, foderhus fra 1983, der er indendørs køresilo og 2 gylletanke.
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af
racen SDM. Der er 2 traktorer, kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges lidt.
LUNEBORGVEJ 250, "LILLE
VIBHOLM", LUNEBORG, 9382
TYLSTRUP, tlf. 98-265006.
JENS CHRISTIAN M. JENSEN,
gårdejer, født d. 5.-12.-1951, søn
af Dorthe Søe Larsen, bor sam
men med Birgitte Poulsen,
bibliotekar, født d. 25.-7.-1953,
datter af Ester og Niels Poulsen.
Parret har børnene: Troels, født
d. 2.-6.-1975, Bjarke, født d.
11.-9.-1979, Didde Marie, født d.
13.-11.-1985 og Annesisse, født
d. 24.-12.-1986.
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Jens Christian M. Jensen har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården
d. 1.-10.-1975 fra Oda Larsen.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 52,5 ha., heraf tilkøbt 38,7 ha., der er 2 ha. mose, en
del af vildmosen.
Stuehuset er opført omkr. 1920 og restaureret flere gange, senest i 1986. Udbygnin
gerne består af farestald og fedestald fra 1978, fravænningsstald fra 1980, ny
fedestald fra 1982, lade, maskinhus fra 1985, foderhus fra 1980, gastæt silo og 2
gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, og der produceres ca.
1.600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3
traktorer, og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Der bruges maskinsta
tion til høst, og der er 1 skoledreng til hjælp.

LUNEBORGVEJ 254, "FOSSEVANGEN", 9382 TYLSTRUP, tlf. 98265015.
JØRN BÆKGAARD, gårdejer,
født d. 17.-3.-1935, søn af Astrid
og Søren Bækgaard, gift d.
12.-1.- 1963 med Inger Margrete
Christiansen, født d. 9.-10.-1941,
datter af Thora og Peter Chri
stiansen. Parret har datteren
Lene, født d. 10.-9.-1967.
J.B. overtog gården d. 1.-1.-1975
fra sin far Søren Bækgaard, den
var før 1954 statens forsøgsstation.
Ejendomsskyld 2.950.000. Areal 84 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er lejet 8 ha.
Stuehuset er opført delvis i 1900 og 1947, det er restaureret i 1985. Udbygningerne
består af løsdriftstald fra 1974, ungdyrstald og kalvestald fra 1947, lade fra 1977,
gastæt silo, gylletank og maskinhus indrettet i laden. Gården drives med en kvægpro
duktion på 80 årskøer, 110 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktion
ens salgsafgrøde er raps. Der er 4 traktorer, mejetærsker, finsnitter, halmpresser,
tårnsilo og varm lufts tørreri. Der er 2 faste medhjælpere.
LUNEBORGVEJ 255, "VIBE
HOLM", LUNEBORG, 9382 TYL
STRUP, tlf. 98-265079.
LILLIAN JENSEN, landmand,
født d. 16.-12.-1944, datter af
Jenny og Thorvald Nielsen, gift
d. 24.- 1.-1965 med Leo Skotte
Jensen, funktionær, født d.
19.-11.-1939, søn af Anne Niels
en. Parret har børnene: Birgitte,
født d. 12.-4.- 1965, Ulrik, født
d. 5.-9.-1966 og Jens, født d.
18.-7.-1968.
L.J. overtog gården d. 1.-4.-1978 fra A. Nielsen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha. Derudover er der lejet 8,5
ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1979 og lade. Besætningen er på 100 høns. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor, mejetærsker og varm lufts tørreri. Der
bruges delvis maskinstation.

LUNEBORGVEJ 271,
PAUL KAUFFMANN
Arnold Kauffmann
8.-3.-1930, datter af

"LUNEBORG", 9380 VESTBJERG, tlf. 98-265080.
SØRENSEN, gårdejer, født d. 26.-12.-1928, søn af Ragnhild og
Sørensen, gift d. 31.-5.- 1952 med Herdis Jensen, født d.
Magda og Jens M. Jensen Milbak. Parret har børnene: Per, født
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2.-12.-1958, Henrik, født d. 27.9.-1961 og Lene, født d. 8.-7.1965.
Poul Kauffmann Sørensen er en
treprenør ved Spagnum Produkti
on, han har været på Lundbæk
Landbrugsskole, og er kasserer
for Danske Mosebrugere. Han ov
ertog gården d. 1.- 7.-1961 fra
sin far Arnold Kauffmann Søren
sen, nuværende ejer er 3. gene
ration.
Ejendomsskyld 1.377.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 0.5 ha. sø og 14 ha.
plantage.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1972. Udbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1917, samt maskinhus og lade der er ombygget i 1974. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af rug, byg, hvede og raps. Der er 7
traktorer, 4 bæltegravemaskiner, 1 maskine til blanding og sækning af spagnum, kold
lufts tørreri og halmfyr. Der er 1 fast medhjælper, og der bruges maskinstation til
høst.
LUNEBORGVEJ 308, "TOFTEN",
ST. VILDMOSE, 9382 TYLSTRUP,
tlf. 98-265105.
AAGE CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 24.-1.-1956, søn af Gun
vor og Chresten Jensen Christen
sen, gift d. 15.-11.-1980 med
Marianne Eriksen, bankassistent,
født d. 6.-1.-1958, datter af Bir
git og Kaj Christian Eriksen.
Parret har børnene: Jeppe, født
d. 13.-9.-1983, Line Maria, født
d. 26.-8.-1986 og Lasse, født d.
27.-2.-1989. AA.C. er uddannet bygningstekniker og formand for Producentforeningen
af Vildmose Kartofler. Han overtog gården d. 1.-2.-1991 fra Verna Thomsen.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 37,2 ha.
Stuehuset er opført 1927 og restuareret 1976. Avlsbygningerne består af kostald fra
1954, som er ombygget i 1976, lade, kostald og svinestald i samme hus fra 1954,
staklade fra 1924, lade fra 1954 og maskinhus fra 1924, der er gylletank. Gården
drives i samdrift med Damvej 231, Åbybro Kommune, hvor han også er bosat.

LUNEBORGVEJ 314, "TOFTE
VANG", ST. VILDMOSE, 9382
TYLSTRUP, tlf. 98-265120.
JØRGN CHRISTIANSEN, født d.
18.-1.-1955, søn af Kirstine og P.
Møller Christiansen, gift d. 6.-7.1985 med Lene Kjærhauge, syge
plejerske, født d. 17.-3.-1957,
datter af Doris og Gunnar Kjær
hauge. Parret har børnene: Trine,
født d. 8.-1.-1986 og Søren, født
d. 27.-5.-1987.
J.C. er uddannet tømrer. Han
har været på Ladelund og Lundbæk Landbrugsskoler. Han overtog gården i april 1986
fra sin far Møller Christiansen.
Ejendomsskyld ca. 800.000. Areal 30 ha.

-543-

"Toftevang"s stuehus er opført ca. 1945. Avlsbygningerne består af kostald med
svinestald fra 1952, lade fra 1945 og maskinhus ca. 1980. Gården drives udelukkende
med en planteproduktion bestående af spisekartofler og korn. Gården drives i samdrift
med Sandelsvej 144, Åbybro Kommune, hvor han også er bosat.
LYNGDRUPVEJ 25, "MELLERGÅRD", 9310 VODSKOV, tlf. 98281009.
OLE MELGAARD og PEDER
MARTHINUS PEDERSEN MEL
GAARD, gårdejere. O.M. er født
d. 17.-4.-1947, søn af Anna Mar
grethe og Peder M. P. Melgaard.
O.M. har været på Midtjyllands
Landbrugsskole. Han fik halvpart
i gården d. 1.-11.-1984, han er 7.
generation og gården ejes af far
og søn i fællesskab.
Ejendomsskyld 3.320.000. Areal 171 ha., der er 20 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1920. Udbygningerne består af kostald med ungdyrstald fra 1886,
den blev genopbygget efter brand i 1917 og moderniseret i 1975, lade fra 1888 er
genopbygget i 1917 efter brand, maskinhus fra 1987 og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 48 årskøer og 90 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, raps, ærter og kartofler. Der er 4 traktorer, mejetærsker,
plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Der er 1 fast medhjælper og 1 skoledreng til
hjælp.
LYNGDRUPVEJ 60, "KÆRAGER", LYNGDRUPGAARDENE, 9320 HJALLERUP, tlf.
98-281730.
HERLUF PEDERSEN, gårdejer, født d. 4.-9.-1917, søn af Louise og Christian
Pedersen.
H.P overtog gården d. 1.-1.-1957 fra Christian Johansen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 9 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1953. Udbygningerne består af kvægstald fra 1953, lade fra 1953
tilbygget senest i 1970, og maskinhus fra 1964. Gården drives med en kvægproduktion
på 10 årskøer, 4 ungdyr og 5 slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 3
årssøer, der produceres ca. 55 slagtesvin. Der er 1 traktor, maskinstation bruges.
MELLEMHOLMVEJ 29, MELLEMHOLM, 9240 NIBE, tlf. 98-341530.
PEER EJDRUP, landmand, født d. 25.-1.-1944, søn af Frants Ejdrup, gift i 1970 med
Vibeke Aarestrup Nielsen, tandlæge, født d. 1.-3.-1940, datter af Gunvor Nielsen.
Parret har sønnen Frands, født d. 1.-10.-1977.
P.E. er uddannet smed. Han overtog gården i 1966 fra Henning Mark.
Ejendomsskyl 2.200.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 67 ha., der er 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret flere gang. Udbygningerne består maskinhus
på 1.200 kvadratmeter. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn og raps. Der er 2 traktorer, mejetærsker, tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr.
MILBAKVEJ 72, MILBAKKEN, 9380 VESTBJERG.
ERIK KROGH, gårdejer, født d. 25.-4.-1953, søn Karl Krogh, gift d. 7.-4.-1984 med
Birgit Nielsen, pædagog, født d. 24.-9.-1959, datter af Kristian Nielsen. Parret har
børnene: Majken, født d. 12.-9.-1984 og Lærke, født d. 11.-11.-1989.
E.K. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 1.-1.-1983.
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 45 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret i 1982. Udbygningerne består af 3
svinestalde fra 1978, 1980 og 1985, lade fra 1976, maskinhus fra 1985 og gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der produceres ca. 2.000
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 3
traktorer og halmfyr. Der brugs delvis maskinstation.
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MILBAKVEJ 106, "AAGAARD",
9380 VESTBJERG, tlf. 98-265004.
HERMANN HØJGAARD JENSEN,
gårdejer, født d. 3.-2.-1937, søn
af Laurits Jensen, gift d. 20.-11.1965 med Anna Grethe Damgaard,
kontorassistent, født d. 8.-9.1939, datter af Hilbert Damgaard
Løkken. Parret har børnene: Hel
le, født d. 6.-2.-1968 og Morten,
født d. 24.-6.-1971.
H.H.J. er i repræsentantskabet
for Mejeriet Nordjysk. Han over

tog gården d. 14.-2.-1965 fra Niels Larsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 27 ha. Der er lejet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1974. Udbygningerne består af kvægstald,
som er restaureret flere gange, lade fra 1975 og maskinhus fra 1978. Gården drives
med en kvægproduktion på 35 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3 traktorer, roeoptager,
kornsilo og varm lufts tørreri. Der bruges delvis maskinstation.
MINDEVEJ 20, ELKÆRMARK,
9380 VESTBJERG, tlf. 98-262230.
KAJ BJARNE LARSEN, gårdejer,
født d. 6.-7.-1948, søn af Gerda
og Poul Larsen, gift d. 1.-6.1974 med Kirsten Drud Thygesen, køkkenleder, født d. 18.-9.1952, datter af Allis og Kristian
Thygesen. Parret har børnene: Vi
beke Maria, født d. 11.-12.1976, Christian, født d. 11.-4.-1979
og Henrik, født d. 20.-4.-1985.
K.B.L. har været på Malling
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 22.-8.-1979 fra Bent Mosegaard Nielsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 20 ha. Der er forpagtet 8,3 ha.
Stuehuset er restaureret i 1981. Udbygningerne består af kvæg- stald, ungdyrstald fra
1979, lade fra 1977 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer,
46 ungdyr og 12 slagtekalve af racen Jersey. Der er 2 traktorer, halmsnitter og halm
presser. Der bruges delvis maskinstation.

MJELS BYGADE 16, MJELS,
9230 SVENSTRUP, tlf. 98-384092.
OLE og JUEL CLAUSEN, gård
ejere.
O.C. er født i 1948, og J.C. er
født i 1938, de er sønner af
Gerda og Christian Clausen. O.C.
blev gift i 1977 med Else Fink,
landbrugskonsulent, født i 1952,
datter af Maria og Anders Fink.
O.C. er uddannet landbrugskonsu
lent og har været på Lyngby
Landbrugsskole, han er sammen
med hustruen Else uddannet på Landbohøjskolen, J.C. har været på Kærhave Land
brugsskole.
Brøderne overtog gården d. 1.-1.-1978 fra deres far Christian Clausen, nuværende
ejere er 3. generation.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 19 ha., heraf 3 ha. eng.
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Mjels Bygade 16's stuehus er opført i 1890 og restaureret flere gange. Udbygningerne
består af kvægstald, svinestald, lade og maskinhus. Besætningen er på 4 årssøer, 1
ammeko og 1 slagtekalv. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2
traktorer, mejetærsker, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Der bruges lidt
maskinstation.
MJELS BYGADE 18, "VESTERGAARD", MJELS, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98-384057.
ERLING WINTHER, gårdejer, født d. 31.-7.-1928, søn af Katrine og Jens Winther, bor
sammen med Nora Rask Sørensen, født d. 15.-4.-1933. Parret har sønnen Jens, født d.
12.-10.-1972.
E.W. overtog gården d. 1.-10.-1972 fra sin far Jens Winther, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 24 ha., heraf 6,6 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1866, hestestald og lade fra 1914 samt maskinhus fra 1981. Besætningen
er på 5 ammekøer og 15 ungdyr af racerne Limousine, Simmentaler og SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, mejetærsker, plansilo
samt varm og kold lufts tørreri. Der bruges maskinstaion til gødningsudkørsel.

MJELS BYGADE 19, MJELS,
9230 SVENSTRUP, tlf. 98-384071.
KRISTIAN KJELDSEN, gårdejer,
født d. 26.-4.-1920, søn af Ma
thine og Niels Peter Kjeldsen,
gift d. 21.-4.-1951 med Agnes
Sørensen, født d. 24.-12.-1928,
datter af Louise og Alfred Søren
sen. Parret har børnene: Tage,
født d. 12.-1.-1954, Ejvind, født
d. 21.-9.-1957 og Hanne, født d.
16.-11.-1964.
K.K. har været på Tune Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1951 fra Lars Mortensen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 21,6 ha., heraf 3 ha. eng. Jorden er bortforpagtet til
sønnen Tage.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende vedligeholdt. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1964, lade og maskinhus. Besætningen er på 8 ungdyr og 7 slagtekalve delvis
blandet race men mest Herford. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og
byg. Der er 2 traktorer og kold lufts tørreri.
MUNKBÆKVEJ 22, "ØSTERGAARD", MELLEMHOLM, 9240 NIBE, tlf. 98-341249.
AAGE SLOTH-KRISTENSEN, gårdejer, født d. 3.-4.-1926, søn af Andreas Sloth-Kristen, gift i 1956 med Grete Pedersen,født d. 13.-11.-1933, datter af Per Christian
Pedersen. Parret har børnene: Per, født d. 20.-1.-1961 og Andreas, født d. 6.-1.-1966.
AA.S.K. har været på Malling Landbarugsskole. Han overtog gården d. 19.-10.-1969 fra
sin far Andreas Sloth-Kristensen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 19,5 ha. Der er lejet 4 ha. af Cementfabrikken.
Bygningerne består af stuehus, som er restaureret flere gange, svinestald, hønsehus,
lade og maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der sælges
ca. 300 smågrise og 50 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps.
Der er traktor og kold lufts tørreri.
MUNKBÆKVEJ 27, MELLEMHOLM, 9240 NIBE, tlf. 98-431081.
ERIK JAKOBSEN, gårdejer, født d. 23.-9.-1940, søn af Karen og Niels Peter Jakobsen,
gift d. 2.-4.-1966 med Hanne Nielsen, lærer, født d. 1.-4.-1944, datter af Gudrun og
Carl Peter Nielsen. Parret har børnene: Lotte, født d. 30.-7.-1966, Ulrik Peter, født
d. 11.-5.-1971 og Pernille, født d. 20.-10.-1976.
E.J. overtog gården d. 1.-4.-1965 fra sin far Niels Peter Jakobsen, som byggede den.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 21 ha. Der er forpagtet 5 ha.
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ført i 1926 og restaureret flere
gange. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1926, den er sene
re tilbygget og moderniseret, la
der fra 1926 og 1980, maskinhus
fra 1926 og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på
33 årskøer, 35 ungdyr og 15 slag
tekalve af racen SDM. Der er 2
traktorer, 2 tårnsiloer og halm
fyr. Der bruges lidt maskinstati
on.

MYSAGERVEJ 15, "MYSAGERGAARD", SØNDERHOLM, 9240 NIBE, tlf. 98-341302.
PETER STOFFERSEN, gårdejer, født d. 26.-4.-1945, søn af Steffa og Jens Stoffersen,
gift d. 20.-6.-1970 med Mona Mørk, født d. 2.-7.-1948, datter af Hansine og Christian
Mørk. Parret har børnene: Betina, født d. 2.-12.-1970, Karina, født d. 8.-7.-1974 og
Jens, født d. 8.-7.-1986.
P.S. har været på Lyngby Landbrugsskole, han er formand for Landsforeningen Danske
Mælkeproducenter. Han overtog 1. halvdel af gården d. 31.-12.-1974 og resten d.
1.-8.-1979 fra sin far Jens Stoffersen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 52,5 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er 6 ha. eng. Der
er forpagtet 8,2 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af 2
kvægstalde fra 1924 og 1974, kalvestald fra 1957 indeholder pelseri, der er bygget 6
minkhaller i 1984-85, lade fra 1982, maskinhus fra 1969, 2 udendørs køresiloer og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 58 årskøer, 52 ungdyr og 52
slagtekalve af racen SDM. Desuden drives der en minkfarm med 700 tæver, P.S. ejer
halvdelen af farmen. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og raps. Der er 4
traktorer, mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri, og der anvendes staldvar
me til opvarmning af stuehuset. Der er 1 fast fodermester, og der bruges maskinstati
on til ensilering.

MØGELMOSEVEJ 41, "MØGELMOSEGAARD", UGGERHALNE,
9310 VODSKOV, tlf. 98-286051.
KRESTEN EMIL CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 19.-3.-1930, søn
af Pouline og Ejnar Christensen,
gift d. 11.-11.-1961 med Inger
Kirkegaard Albrektsen, født d.
3.-12.-1939, datter af Ellen og
Hans Albrektsen. Parret har bør
nene: Peter, født d. 20.-7.-1962,
Anne, født d. 12.-4.-1964, Kir
sten, født d. 19.-11.-1966 og
Lise, født d. 10.-9.-1974.
K.E.C. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1961 fra sin
far Ejnar Christensen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 35,6 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 4 ha. skov og 1,5
ha. mose.
Stuehuset er restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvægstald fra 1963,
svinestalde fra 1969 og 1974, lade og maskinhus fra 1966. Gården drives med en
svineproduktion på 35 årssøer, der produceres ca. 700 slagtesvin årligt. Der er 3
traktorer, mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri.
NIBEVEJ 252, "KÆRVEDGAARD", FREJLEV, 9200 AALBORG SV, tlf. 98-343387.
ERNST MØLLER, gårdejer, født d. 20.-8.-1918, søn af Peder Møller, gift i 1954 med
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Lilly Viola Hinrup, født d. 18.-12.-1934, datter af Søren Hinrup. Parret har børnene:
Birgitte, født d. 9.-9.-1955, Bodil, født d. 1.-1.-1958 samt tvillingerne Anni og Jørgen,
født d. 23.-7.-1961.
Ernst Møller har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1960 fra
Karl Vilhelmsen.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 6 ha. eng.
Derudover er der forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret i 1979. Udbygningerne består af kvægstald,
spaltestald, 2 svinestalde, lade og 2 maskinhuse. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 850 stk. årligt, desuden er der 8 ammekøer med opdræt. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, mejetærsker samt varm og kold
lufts tørreri. Der bruges lidt maskinstation.

NIBEVEJ 268, FREJLEV, 9200
AALBORG SV, tlf. 98-343528.
JACOB LARSEN, gårdejer, født
d. 4.-12.-1934, søn af Ingeman
Larsen, gift d. 17.-10.-1964 med
Laura Puggaard, født d. 2.-11.1938, datter af Anders Puggaard.
Parret har børnene: Kurt, født d.
13.-11.-1965, Anders, født d. 1.10.-1968 og Kirsten, født d. 26.9.-1978.
J.L. overtog gården i december
1958 fra Kaj Mølgaard Jensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 22 ha. Der er forpagtet 62 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret flere gange. Udbygningerne består kvægstald
fra 1906, som er ombygget i 1966, 2 svinestalde fra 1906 og 1973, lade fra 1906,
maskinhus fra 1975 og et tilbygget fra 1980 samt gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 23 årskøer, 20 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der en slagtesvineproduktion på 100 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter og korn. Der er 4 traktorer, mejetærsker, rendegraver, tårnsilo, varm og
kold lufts tørreri samt halmfyr. Der bruges lidt maskinstation og sønnerne hjælper til.
NIBEVEJ 366, "NYGAARD", ST.
RESTRUP, 9200 AALBORG SV,
tlf. 98-341104.
TAGE SØRENSEN, maskinarbej
der, født d. 25.-12.-1946, søn af
Svend Sørensen, gift d. 29.-6.1969 med Karoline Pedersen, hus
assistent, født d. 10.-11.-1946,
datter af Marinus Pedersen. Par
ret har børnene: Marianne, født
d. 31.-12.-1968 og Lars Ole, født
d. 22.-8.-1971.
T.S. overtog gården i 1977 fra
Lars Peter Pedersen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 3,5 ha. eng. Der er
bortforpagtet 7 ha. og lejet 8 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, svinestald, som er ombygget til maskinhus,
lade og gyllletank. Besætningen er på 14 ammekøer og 16 ungdyr alle krydsninger.
Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler og jordbær. Der er 2 traktorer og 1
mejetærsker.

NIBEVEJ 377, "HØJVANG", ST. RESTRUP, 9200 AALBORG SV, tlf. 98-341050.
ARNE NIELSEN, pedel, født d. 12.-9.-1939, søn af Anna og Evald Nielsen, gift d.
19.-4.-1962 med Lizza Fogh Jensen, lægesekretær, født d. 14.-9.-1941, datter af
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Anne Mette, født d. 12.-10.-1969.
Arne Nielsen er pedel på GI. Lindholm Skole, han er uddannet tømrer. Han overtog
gården d. 1.-7.-1976 fra Marie og Niels Bjerg.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald, som er ombygget til hestebokse, samt lade, begge bygninger er fra 1925.
Oorden er udlagt til græs.

NIBEVEJ 591, NYRUP MARK, 9240 NIBE, tlf. 98-351388.
SØREN ØRBÆK-LARSEN, chauffør, født d. 28.-1.-1955, søn af Inga og Laurits
Ørbæk-Larsen, gift d. 14.-5.-1988 med Dorte Kærager Thomsen, født d. 19.-7.-1964,
datter af Herdis og Egon Kærager Thomsen. Parret har sønnen Stefan, født d.
18.-8.-1989.
S.Ø.L. overtog gården i 1983 fra sin far Laurits Ørbæk-Larsen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 19,5 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, lade og maskinhus. Besætningen er på 2
årskøer, 4 ungdyr og 5 slagtekalve af blandet race, desuden er der er 1 får. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn, raps og roer. Der er 2 traktorer, mejetærsker,
markvandingsanlæg, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Der udføres maskinstati
onsarbejde ved høst.
NYRUPVEJ 30, "VESTERGAARD",
NYRUP, 9240 NIBE, tlf. 98351303.
ERIK JENSEN SØNDERGAARD,
gårdejer, født d. 16.-12.-1963,
søn af Marie og Anders Jensen
Søndergaard.
E.J.S. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog 1.
halvdel af gården i 1987 og 2.
halvdel i 1990 fra sin far Anders
Jensen Søndergaard.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal

46 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1860 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1913, som er restaureret senest i 1971, svinestald fra 1957, lade fra
1913, maskinhus, 3 plansiloer, gylletank og garage. Gården drives med en kvægpro
duktion på 31 årskøer, 40 ungdyr og 19 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en
slagtesvineproduktion på ca. 250 stk. årligt. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker,
kornmagasin samt varm og kold lufts tørreri. Der bruges maskinstation til lidt af
markarbejdet..
NYRUPVEJ 32, "BAKGAARDEN", NYRUP, 9240 NIBE.
VOGN KRISTIAN BRØNDUM, gårdejer, født d. 30.-11.-1927, søn af Lilly og Lars
Brøndum, gift d. 10.-6.-1950 med Gerda Buus Madsen, født d. 13.-11.-1930, datter af
Ottomine og Søren Peter Buus Madsen. Parret har børnene: Lars, født d. 24.-12.-1950,
Henning, født d. 1.-2.-1952 og Bent, født d. 18.-4.-1954.
V.K.B. overtog gården i 1969 fra Lars Ørnbo.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 34 ha.
Stuehuset, som er udlejet, blev opført ca. 1900 og restaureret flere gange. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 1952, svinestald, lade og maskinhus, alle fra 1900.
Han ejer og driver også Volstrupvej 59, Støvring Kommune, hvor han også er bosat.
NYRUPVEJ 34, "HØJMOSEGAARD", NYRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-351316.
POVL THOMSEN, gårdejer, født d. 27.-6.-1952, søn af Grethe og Karl Thomsen, gift
d. 18.-2.-1984 med Inger Studsgaard Christiansen, kontorassistent, født d. 21.-3.-1960,
datter af Lisbeth og Børge Christiansen. Parret har børnene: Kristian, født d. 25.-6.-
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1986 og Karin, født. d. 14.-5.1988.
Povl Thomsen har været på
Hammerum Landbrugsskole, han
er kredsrepræsentant i M.D.
Food. Han overtog 1. halvdel af
gården i 1978 og resten i 1982
fra sin far Karl Thomsen.
Ejendomsskyld er 1.800.000. Are
al 50 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1885 og
restaureret flere gange. Udbyg
ningerne består af kvægstald fra
1885, som er ombygget i 1972, ungdyrstald, gammel lade, som er ombygget i 1975,
kalvestald og garage fra 1975, maskinhus fra 1978, der er lade over staldene, ensila
gesilo, køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 56 årskøer, 65
ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der er 4 traktorer, finsnitter, roeoptager,
andel i markvandingsanllæg, varm og kold lufts tørreri, halmfyr og 2 vindmøller, som
tilhører et vindmøllelaug. Der er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til
høst.
NYRUPVEJ 35, "MOSEGAARDEN", NYRUP, 9240 NIBE, tlf.
98-353736.
BENT POULSEN, gårdejer, født
d. 25.-2.-1955, søn af Inger og
Harald Poulsen, gift d. 1.-10.1983 med 3ane Buus Iliasen,
hjemmehjælper, født d. 5.-11.-1958,
datter af Hanne og Ib Buus Ilia
sen. Parret har børnene: Lise
Lotte, født d. 11.-10.-1975, Oan,
født d. 25.-6.-1979, Oanni, født
d. 13.-1.-1982, Bente-Lena, født
d. 2.-4.-1985, Lisbeth-Louise, født d. 10.-1.-1988 og Hanna-Birgitte, født d. 21.-7.1990. B.P. overtog gården d. 15.-11.-1988 fra Poul Hansen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 44 ha., heraf 4,4 ha. eng. Der er forpagtet 8,3 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kalve
stald, malkestald, løsdriftstald, lade, maskinhus, malke- og fyrrum samt badeværelse.
Alle bygningerne er fra 1981, desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 75 årskøer, 100 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktion 
ens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, andel i markvandingsanlæg, plansilo med
kold lufts tørreri, halmfyr og kraftfoderanlæg. Der bruges jævnligt maskinstation.
B.P. ejer desuden 16,5 ha. jord i Mellemholm, ejendomsværdi 370.000.

NYRUPVEJ 76, "ØRBÆKGAARDEN", SØNDER HOLM MARK,
9240 NIBE, tlf. 98-341377.
PETER ØRBÆK JACOBSEN,
gårdejer, født d. 28.-2.-1929, søn
af Eleonora og Marthinus Jacob
sen, gift d. 25.-1.-1953 med Tove
Margrete Jensen, født d. 9.-1.-1932,
datter af Kristine og Niels Jen
sen. Parret har børnene: Eva,
født d. 13.-3.-1953, Lis, født d.
11.-12.-1955 og Martin, født d.
13.-8.-1961.
P.Ø.J. overtog gården i 1972 fra
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Peter Ørbæk Jacobsen, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 24 ha.
"Ørbækgaarden"s stuehus er opført i 1906 og restaureret flere gange. Udbygningerne
består af kvægstald fra 1967, svinestald fra 1982, lade fra 1912, som er moderniseret
flere gange, maskinhus fra 1976 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 26 årskøer, 50 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 årssøer,
der produceres ca. 30 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, mejetærsker og tårnsilo.
Der bruges lidt maskinstation.

NØRHOLMSVEJ 141, RESTRUP ENGE, 9000 AALBORG, tlf. 98-341722.
HARRY PEDERSEN, forpagter, født d. 9.-1.-1928, søn Dora og Peder Pedersen, gift
d. 14.-11.-1953 med Edith Bendtsen, født d. 25.-1.-1934, datter af Marie og Christian
Bendtsen. Parret har børnene: Dora, født d. 18.-4.-1954, Ritta, født d. 12.-9.-1957,
Benny, født d. 16.-1.-1964, Gert, født d. 24.-10.-1969 og Peter, født d. 24.-12.-1971.
H.P. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han har forpagtet gården af Aalborg
Kommune.
Areal 33 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, staklade, lade og maskinhus. Gården drives
med en kvægproduktion på 25 årskøer, 19 ungdyr og 21 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 4 traktorer og 1 mejetærs
ker. Der bruges jævnligt maskinstation.
NØRHOLMSVEJ 280, RESTRUP ENGE, 9000 Aalborg.
OVE CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 28.-9.-1957, søn af Anna og Niels Christensen.
O.C. overtog gården d. 1.-3.-83 fra Erling Kristensen.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 13,8 ha., heraf 2,2 ha. eng. Der er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1940. Udbygningerne består af kvægstald fra 1983 og lade.
Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 38 ungdyr og 5 slagtekalve af
blandet race, desuden er der 2 årssøer, og der sælges ca. 40 smågrise årligt. Der er 2
traktorer og 1 mejetærsker. Der bruges lidt maskinstation.

NØRHOLMSVEJ 501, "NØRHOLM
VESTERGAARD", NØRHOLM,
9240 NIBE, tlf. 98-341296.
ERIK SØRENSEN, gårdejer, født
d. 30.-11.-1958, søn af Karen
Margrete og Verner Sørensen,
gift d. 21.-10.-1989 med Marie
Jensen, assistent, født d. 29.-12.1950, datter af Jenny og Egon
Jensen. Parret har datteren Met
te, født d. 2.-12.-1985.
E.S. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården
d. 1.-6.-1988 fra sin far Verner Sørensen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 64 ha., heraf tilkøbt 32 ha., der er 11 ha. eng.
Derudover er der forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Udbygningerne består af kvægstald fra 1967, ungdyrstald
fra 1974, 2 lader fra 1953 og 1870, maskinhus fra 1990, foderhus fra 1972, 3 indendørs
køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 56 årskøer, 55
ungdyr og 55 fedetyrer af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og
ærter. Der er 3 traktorer, mejetærsker, rendegraver, roeoptager med tank, rundballepresser, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælper, og der
bruges jævnligt maskinstation.

NØRLANGVEJ 12, "AAGAARDEN", 9430 VADUM, tlf. 98-272196.
EGON SLOTH LARSEN, gårdejer, født d. 16.-9.-1956, søn af Linda og Vagn Larsen,
gift med Inger Gade, assistent, født d. 20.-6.-1959, datter af Ellen og Jens Gade.
Parret har datteren Camilla, født d. 20.-8.-1988.
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tjent. Han overtog gården d. 1.8.-1985 fra Jytte Bengtsen, som
er en nedlagt landbrugsejendom,
hvor jorden blev solgt fra i 1978.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 3/4
ha. Der er frasolgt 18 ha.
Gårdens bygninger består af stue
hus, kvægstald, lade og maskin
hus. Der er 3 får og 1 vædder.

NØRLANGVEJ 24, NØRLANG,
9430 VADUM, tlf. 98-271773.
CHRISTEN CHRISTENSEN, land
mand, født d. 4.-3.-1925, søn af
Peter Christensen.
C.C. har været på St. Restrup
Husmandsskole. Han overtog går
den d. 1.-5.-1964 fra Cristen
Mathiasen Christensen. Gården
har været i slægtens eje siden
1852, nuværende ejer er 4. gene
ration.
Ejendomsskyld 460.000. Areal
11,9 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, lade og maskinhus. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af korn. Der er 1 traktor, og der bruges
maskinstation til høst.

NØRLANGVEJ 32, "NØRLANGGAARD", 9430 VADUM, tlf. 98-271031.
JENS MØLGAARD, bankfuldmægtig, født d. 23.-7.-1957, søn af Rigmor og Aage
Mølgaard, gift d. 4.-6.-1983 med Pia Udholm Mortensen, bankassistent, født d.
28.-6.-1960, datter af Sonja og Bent Mortensen. Parret har børnene: Louise, født d.
24.-9.-1984 og Stine, født d. 23.-7.-1986.
J.M. overtog gården d. 1.-2.-1984 fra sin far Aage Mølgaard. Nuværende ejer er 5.
generation.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 24,8 ha.
Stuehuset er påbegyndt restaurering i 1984. Udbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade med indendørs køresilo. Besætningen er på 20 moderfår. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er kartofler, raps, ærter og hvede. Der er 1 traktor, varm
lufts tørreri og halmfyr. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
NØRLANGVEJ 36, "BLOKSGÅRD",
9430 VADUM, tlf. 98-271258.
TAGE POULSEN, gårdejer, født
d. 28.-10.-1943, søn af Marie og
Christian Poulsen, gift d. 4.-5.1967 med Birte Colding, lærer,
født d. 29.-10.-1941, datter af
Magda og Åge Colding. Parret
har børnene: Anne, født d. 15.6.-1969 og Lene, født d. 8.-3.1972.
T.P. har været på Malling Land
brugsskole. Han overtog gården

d. 1.-5.-1968 fra sin far Christian Poulsen.
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"Blokgård"s stuehus er opført i 1979. Udbygningerne består af kvægstald, lade,
maskinhus og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40
ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, der bruges jævnligt
maskinstation.

NØRLANGVEJ 38,"NY BLOKGÅRD", 9430 VADUM, tlf. 98-271354.
STENSE JENSEN, gårdejer, født d. 31.-8.-1920, datter af Anders Rasmussen, gift d.
5.-12.-1947 med Svend Ejnar Jensen, landmand, født d. 15.-7.-1918, søn af Jens
Christian Jensen. Parret har børnene: Peter, født d. 6.-12.-1950, Carsten, født d.
4.-9.-1952 og Inger Marie, født d. 22.-3.-1956.
S.J. har arbejdet som kontrolassistent, og har været på Malling Landbrugsskole. Hun
overtog gården d. 15.-11.-1947 fra Otto Petersen.
Areal 14,9 ha., heraf 0.4 ha. mose. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset,er restaureret i 1981. Udbygningerne består af kvægstald og lade. Der er 1
traktor, kornsilo og kold lufts tørreri.

NØRLANGVEJ 40, "NY SKÆR
SIG", 9430 VADUM, tlf. 98271183.
EIGIL CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 31.-5.-1927, søn af Møller
Christensen, gift d. 5.-11.-1958
med Ketty Steffensen, husmor,
født d. 24.-1.-1932, datter af
Signe og Aksel Steffensen. Par
ret har børnene: Marianne, født
d. 18.-10.-1960, Henrik, født d.
26.- 3.-1964 og Roland, født d.
10.-9.-1968.
E.C. overtog gården d. 15.-10.-1958 fra Peder Mejlholm.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 18 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, lade og maskinhus. Gården drives med en
kvægproduktion på 18 årskøer, 25 ungdyr og 3 slagtekalve af racen Jersey, desuden er
der 3 årssøer, og der produceres 50 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, mejetærsker,
markvandingsanlæg, plansilo og kold lufts tørreri.
NØVLINGVEJ 226, "KÆRSHOLM",
NØVLING, 9260 GISTRUP, tlf.
98-314658.
IB LINDHOLM MIKKELSEN,
gårdejer, født d. 25.-4.-1934, søn
af Rigmor og Otto Mikkelsen,
gift d. 10.-7.-1955 med Ketty
Marie Jensen, født d. 3.-8.-1935,
datter af Astrid og Martin Jen
sen. Parret har børnene: Anni,
født d. 29.-10.-1955 og Susanne,
født d. 2.-8.-1958.
I.L.M. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1961 fra Evald Mortensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 25,8 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Udbygningerne består af kvægstalde fra 1974 og 1978,
kornlade fra 1970, lade fra 1878, som senere er restaureret, 2 maskinhuse fra 1968 og
1985, samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer, 20 ungdyr
og 34 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 10 årssøer, og der sælges ca. 150
smågrise årligt. Der er 2 traktorer samt varm og kold lufts tørreri. Der bruges maskin
station til høst og gødningsudkørsel.
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OPPELSTRUPVEJ 32, "ØRNHØJGAARD", NØVLING, 9260 GI
STRUP, tlf. 98-314506.
REGNER NIELSEN, gårdejer,
født d. 13.-12.-1930, søn af Dag
mar og Daniel Nielsen, gift d.
15.-2.- 1958 med Grete Hansen,
født d. 6.-3.-1938, datter af Jo
hanne og Frits Hansen. Parret
har børnene: Tove, født d.
18.-12.-1960, Jørgen,fødtd.l 5.-4.-1963
og Bent, født d. 17.-10.-1964.
R.N. har været på Fyns Stifts
Husmandsskole. Han overtog gården i 1964 fra Peder Godiksen.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 19 ha.
Stuehuset er opført i 1900, det er restaureret og tilbygget i 1973. Udbygningerne
består af kvægstald fra 1970, svinestald fra 1975, garage fra 1980, lade fra 1968,
maskinhus fra 1972 og gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvæg
produktion på 30 årskøer, 10 fedekalve, 20 ungdyr og 24 slagtekalve af racen SDM,
svineproduktionen er på 20 årssøer, og der sælges ca. 400 smågrise årligt, desuden er
der 6 ammekøer og 6 slagtekalve af racen Blonder. Der er 2 traktorer, plansilo samt
varm og kold lufts tørreri. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

OPPELSTRUPVEJ 65, "RUGBJERGGAARD",
OPPELSTRUP, 9260 GISTRUP, tlf. 98-333410.
POUL MØLLER JENSEN, gårdejer, født d.
14.-12.-1955, søn af Esther og Egon Møller
Jensen.
P.M.J. er uddannet gartner og har været på
Beder Gartnerskole. Han overtog gården d.
1.-4.-1979 fra Aalborg Kommune.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 41 ha., heraf
tilkøbt 11,5 ha., heraf 3 ha. eng og 1,5 ha.
mose. Der er forpagtet 28 ha.
Stuehuset er opført i 1874 og restaureret
i 1988. Udbygningerne består af 2 svinestalde, lade og indendøis køresilo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca.
1.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 trak
torer, mejetærsker, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Der bruges maskinstation til gødnings- og ajleudkørsel.
OPPELSTRUPVEJ 67, "JAGTHOLM", OPPELSTRUP, 9260 GISTRUP, tlf. 98-333266.
NIELS OVE HJELM, gårdejer, født d. 6.-3.-1924, søn af Ludvig Hjelm.
N.O.H. overtog gården i 1968 fra sin far Ludvig Hjelm.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 23,7 ha., heraf 5 ha. skov, der er 2 høje: Fleskum
Herreds Tinghøj og Store Harrebjerg, som begge er fredet.
Stuehuset er opført i 1918 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1957, lade fra 1918 og 2 maskinhuse fra 1967. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 2 traktorer, mejetærsker,
tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.
OPPELSTRUPVEJ 85, "SKÅRHØJGÅRD", OPPELSTRUP, 9260 GISTRUP, tlf.
98-333052.
OLE SKÅRHØJ, gårdejer, født d. 20.-10.-1951, søn af Mie og Emil Nielsen, gift d.
4.-5.-1976 med Jette Eriksen, født d. 17.-4.-1951, datter af Edith og Harald Eriksen.
Parret har børnene: Valther, født d. 5.-6.-1978, Jakob, født d. 19.-1.-1980, Jeppe, født
d. 5.-3.-1982, Kårre, født d. 27.-10.-1983, Rune, født d. 26.-. 10.-1985 og Rakel, født
d. 4.-.5.-1988.
O.S. har været på Borris, Nordisk og Malling landbrugsskoler. Han overtog 1. halvdel
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af gården d. 1.-7.-1984 og 2. halvdel d. 1.-7.-1988 fra sin far Emil Nielsen, nuværende
ejer er 5. generation.
"Skårhøhgård" fik i 1971 ved kongelig bevilling navneændring fra "Oppelstrup Ny
Gaard" til "Skårhøjgård", den er opkaldt efter en høj på marken.
Ejendomsskyld 3.510.000. Areal 127 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 3,3 ha. skov og 3
ha. eng. Derudover er der lejet 8,8 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1947. Udbygningerne består af 2 kvæg
stalde fra 1912 og 1982, 2 svinestalde fra 1966 og 1970, lade fra 1909, maskinhus fra
1980, foderhus, udendørs køresilo og 2 gylletanke. Gården drives med en kvægprodukti
on på 65 årskøer, 65 ungdyr og 65 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 3.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
raps. Der er 4 traktorer, mejetærsker, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Der er
2 faste medhjælpere, og der bruges maskinstation til græssnitning.
O.S. driver også ejendommen Essendrupvej 5 samt "Hedebo" på Gunderupvej 134, som
har fungeret som aftægtshus i 3 generationer.
OPPELSTRUPVEJ 115, "DAMGAARD", GUNDERUP, 9260 GI
STRUP, tlf. 98-333296.
SØREN HAALS, gårdejer, født d.
19.-2.-1940, søn af Mette og The
odor Haals, gift d. 16.-8.-1963
med Hanne Annelise Sørensen,født
d. 29.-3.-1943, datter af Kamma
og Holger Sørensen. Parret har
børnene: Marianne, født d. 12.2.-1964 og Kristian, født d. 21.5.-1972.
S.H. har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården i
1972 fra sin far Theodor Haals, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 26 ha., heraf 2,2 ha. eng. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1924, lade fra 1976 og maskinhus fra 1985. Gården drives som
alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 38 årskøer, 45 ungdyr og 25 slagtekalve
af racen SDM, svineproduktionen er på 15 årssøer, der produceres ca. 225 slagtesvin
årligt. Der er 2 traktorer samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

POLSH03VE3 40, "BEDEH03GAARD", ARNDRUP, 9260 GI
STRUP, tlf. 98-333257.
THOMAS CHRISTIAN HOVALT,
gårdejer, født d. 5.-3.-1938, søn
af Ane Marie og Laurits Hovalt.
T.C.H. overtog gården d. 1.-7.-1958
fra sin far Laurits Hovalt, nu
værende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal
38 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der
er 0,5 ha. eng. Derudover er der
lejet 8,8 ha. eng til græsning.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1961, svinestald fra 1977, kalvestald fra 1915, lade fra 1905 og
maskinhus fra 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 55 ungdyr
og 20 slagtekalve, desuden er der en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn, som byttes til færdigfoder. Der er 4
traktorer og mejetærsker. Der bruges maskinstation til lidt af markarbejdet.
C.H. ejer desuden Trellebjergvej 51; den har 6,5 ha. jord, ejendomsværdi er 310.000.
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tlf. 98-333114.
RUDOLF FREDERIK JENSEN,
gårdejer, født i 1936, søn af
Svend Aage Jensen, gift i 1959
med Lene Jensen, født i 1937,
datter af Aage Jensen. Parret
har børnene: Henrik, født i 1962
og Vibeke, født i 1965.
R.F.J. er i bestyrelsen for Kvæg
avlsforeningen Nordjyden. Han
overtog gården i 1969 fra sin far
Svend Aage Jensen.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 100 ha., heraf 3 ha. skov og 15 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1921 og restaureret i 1970. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1970, svinestald og lade fra 1945, samt maskinhus. Gården drives med en kvæg
produktion på 60 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der
en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Der er minkfarm i opstartsfase med 250
tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 3 traktorer, meje
tærsker, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Der er 1 fast medhjælper og 1
fodermester. Gården drives sammen med "Vestergaarden" i Haals.
POULSTRUPVEJ 20, "VISSE
OVERGAARD", VISSE, 9210
AALBORG SØ, tlf. 98-314573.
CHRISTEN VESTERGAARD, gård
ejer, født d. 21.-8.-1937, søn af
Lilly og Jens Vestergaard, gift
d. 28.-4.-1962 med Anne Lis Jen
sen, født d. 14.-11.-1941, datter
af Signe og Viggo Jensen. Parret
har børnene: Knud Erik, født d.
13.-5.-1962 og Bente, født d.
17.-3.1964.
C.V. har været på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog gården i foråret 1962 fra Marius Vestergaard, nuværende
ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 2.370.000. Areal 77 ha., heraf tilkøbt 55 ha. Der er forpagtet 37 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1976. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1930, som er restaureret i 1965, lade fra 1930 og maskinhus fra 1972, som er
ombygget i 1978, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduk
tion på 22 årskøer, 22 ungdyr og 11 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, raps og græsfrø. Der er 3 traktorer, mejetærsker, tårnsilo samt
varm og kold lufts tørreri.
POULSTRUPVEJ 93, DALL, 9230
SVENSTRUP, tlf. 98-382006.
JØRGEN UHRENHOLT, landmand,
født d. 23.-2.-1920, søn af Ane
og Kresten Uhrenholt, gift d.
10.-4.-1941 med Anne Margrethe
Kristiansen, født d. 16.-12.-1916,
datter af Ane og Martin Kristian
sen. Parret har børnene: Ulla,
født d. 11.-3.-1946, Harald, født
d. 27.-3.-1951 og Helmer, født d.
26.-3.-1956.
J.U. overtog gården i 1948 fra
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Ejendomsskyld 560.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha. Der er forpagtet 7,7 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald, lade og maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af korn og raps. Der er 1 traktor, og der bruges maskinstation til høst.
POULSTRUPVE3 124, "NORDBAKKEN", FERSLEV, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98-383802.
LAUST LUNDSGAARD, gårdejer, født d. 16.-2.-1947, søn af Edith og Kresten Lundsgaard, gift i 1972 med lette Ennegaard Fredberg, født d. 9.-7.-1947, datter af
gaard, gift i 1972 med lette Ennegaard Fredberg, født d. 9.-7.-1947, datter af
Kamilla og Anton Fredberg. Parret har børnene: Charlotte, født d. 3.-7.-1975, Nicolai,
født d. 22.-2.-1979 og loachim, født d. 26.-3.-1981.
L.L. har været på Nordisk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1979, den blev
udflyttet fra Ferslev by i 1977-78.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 33 ha., heraf 7 ha. eng. Der er forpagtet 46 ha.
Stuehuset er opført i 1977-78. Udbygningerne består af 3 svinestalde, bygget i peri
oden 1978-85, lade og maskinhus fra 1978, 2 gylletanke og 1 gastæt silo. Gården
drives med en svineproduktion på 160 årssøer, der produceres ca. 3.500 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, meje
tærsker og 3 tårnsiloer. Der er 1 fast medhjælper på gården, som drives sammen med
"Elmegaarden", Dallvej 75 (50 ha.) og "Vestervang", Nøvlingvej 256 (30 ha.).

RESTRUP ENGVE3 24, RESTRUP ENGE, 9000 Aalborg, tlf. 98-341152.
KRISTIAN WITTRUP ANTHONSEN, husmand, født d. 7.-6.-1932, søn af Annine og
Peter Wittrup Anthonsen, gift d. 23.-4.-1963 med Inger Nielsen, født d. 20.-10.-1933,
datter af Stine og Jens Nielsen. Parret har børnene: Ninna, født d. 15.-10.-1952 og
Henrik, født d. 8.-5.-1964.
I.N. døde d. 16.-7.-1981.
K.W.A. overtog gården d. 1.-10.-1969 fra Egon Kristensen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 15,1 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er lejet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af 2
kvægstalde fra 1910 og 1981, svinestald fra 1910 og maskinhus fra 1971. Gården blev
drevet med en svineproduktion på ca. 120 stk., hovedparten er solgt, og der er 30
tilbage, desuden er der 7 ammekøer, 20 ungdyr og 20 slagtekalve af blandet race. Der
er 3 traktorer, mejetærsker og plansilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
Der er udlejet jord til 2 vindmøller.
RESTRUP KÆRVE3 9, ST. RESTRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-341479.
SØREN BØDKERGAARD NIELSEN, forpagter, født d. 31.-7.-1958, søn af 3ens Anthon
Nielsen, gift d. 30.-7.-1988 med Erna Nielsen, højskolelærer, født d. 4.-2.-1953, datter
af Søren Nielsen. Parret har børnene: Agnete, Esben og Malte.
S.B.N. har været på Try og Lundbæk Landbrugsskoler. Han overtog forpagtningen i
1986 fra St. Resstrup Højskole.
Areal 16,5 ha. Der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1986. Udbygningerne består af kvægstald med lade samt
hønsehus. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 18 ungdyr og 2
slagtekalve af racen SDM, desuden er er 50 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er
grønsager, kartofler og brødkorn, som alle dyrkes økologisk. Der er 2 traktorer,
mejetærsker, markvandingsanlæg og plansilo med tørreri. Maskinstation bruges til lidt
af markarbejdet.
RESTRUP SKOVVE3 35, "RESTRUP SØNDERGAARD", ST. RESTRUP, 9240 NIBE, tlf.
98-341032.
GUNNER SPANGGAARD LADEFOGED, husmand, født d. 4.-9.-1922, søn af Else
Marie og Christian Ladefoged, gift d. 26.-6.-1954 med Gudrun Nørgaard Christensen,
født d. 22.-8.-1929, datter af 3ensine Kirstine og Christian Nørgaard Christensen.
Parret har sønnen Carsten, født d. 29.-9.-1964.
G.S.L. har været på Malling Landbrugsskole og har været medlem af amtsrådet. Han
overtog gården d. 1.-4.-1954 fra Svend Norre.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 11,7 ha., heraf 2,1 ha. eng.
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"Restrup Søndergaard"s stuehus
er opført i 1914 og restaureret
flere gange. Udbygningerne består
af 2 svinestalde fra 1914 og
1967, lade fra 1914, som senere
er udvidet, og maskinhus fra
1973. Gården drives med en be
sætning på 3 årssøer, der indkø
bes ca. 200 smågrise og leveres
280 slagtesvin årligt, desuden er
der 1 ammeko. Planteproduktion 
ens salgsafgrøder er korn og
raps. Der er 1 traktor, 2 fodersiloer og der er fælleseje om 1 mejetærsker.

RESTRUP SKOVVEJ 50, "NØRGAARDEN", TOSTRUP, 9240 NI
BE, tlf. 98-341092.
BENDT NØRGAARD KNUDSEN,
gårdejer, født. d. 19.-4.-1949,
søn af Gerda og Martin Knudsen,
gift i 1982 med Karin Vad, syge
hjælper, født d. 16.-9.-1955, dat
ter af Erna og Willy Vad. Parret
har børnene: Rune, født d. 3.-7.1978, Heidi, født d. 31.-3.-1980
og René, født d. 24.-6.-1983.
B.N.K. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1981 fra sin far Martin Knudsen,
gården har været i slægtens eje siden 1878.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 23 ha. Der er lejet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1878 og tilbygget og ændret flere gange. Udbygningerne består
af kvægstald, ungdyrstald, værksted og garage, maskinhus, foderhus og 2 gylletanke.
Gården drives med en kvægproduktion på 54 årskøer af blandet race. Der er 3 trak
torer og et kombifyr.
ROMDRUPVEJ 30, "SOFIEHOLM", ROMDRUP, 9270 KLARUP.
CARL VOLDBJERG, gårdejer, omtales under Romdrupvej 88.
C.V. overtog gården i 1987 fra Jørgen Pilgaard.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 80 ha.
Stuehuset er opført i 1984, det er udlejet. Udbygningerne består udelukkende af 1
maskinhus fra 1975. Gården drives med planteproduktion bestående af korn og frø.
Den drives fra Romdrupvej 88.
ROMDRUPVEJ 72, "NØRGAARD",
ROMDRUP, 9270 KLARUP, tlf.
98-318074.
ANDERS ANDERSEN, gårdejer,
født d. 28.-3.-1927, søn af Karen
og Poul Andersen, gift d. 24.-6.1950 med Krista Rytter Ander
sen, sygehjælper, født d. 29.-3.1928, datter af Margrethe og
Niels Andersen. Parret har bør
nene: Poul Martin, født d. 6.-5.1951, Jens Christian, født d. 7.1.-1953, Bjarne, født d. 9.-1.1958 og Niels Arne, født d. 2.-6.-1961. K.R.A. er formand for meninghedsrådet.
A.A. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 23.-5.-1950 fra Egon
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Rørbæk.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt ialt 4,4 ha., og der er byttet 3,8
væk for 2,2 ha. Derudover er der forpagtet 6,6 ha.
"Nørgaard"s stuehus er opført i 1919 og restaureret i 1975. Udbygningerne består af 2
kvægstalde fra 1945, som er moderniseret i 1977, lade fra før 1900, som er resta
ureret i 1945, maskinhus fra 1979 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 20 årskøer, 20 ungdyr og 20 slagtekalve af racen DRK, desuden er der en legehest.
A.A. udstiller på dyrskuer og har fået mange ærespræmier i Hadsund og Aalborg.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 4 traktorer, mejetærsker og
varm lufts tørreri. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
ROMDRUPVEJ 88, "KATRINESMINDE", ROMDRUP, 9270 KLARUP, tlf. 98-318270.
CARL VOLDBJERG, gårdejer, født d. 7.-2.-1940, gift i 1966 med Hanne Klitgaard,
filialdirektør, født i 1944, datter af Anders Klitgaard. Parret har børnene: Anne
Mette, født i 1968 og Anders, født i 1971.
C.V. har været på Bygholm og Borris landbrugsskoler. Han overtog gården i 1967 fra
sin svigerfar Anders Klitgaard, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 30 ha. Der er lejet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald, der bruges som halmlade, svinestald som bruges til kornopbevaring, lade
med 10 siloer, plantørreri og maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduk 
tion bestående af korn og frø. Der er 4 traktorer, mejetærsker og automatisk halmfyr.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Gården drives sammen med Romdrupvej
30.

ROMDRUPVEJ 98, "HENRIKSHOLM", KLARUP, 9270 KLARUP,
tlf. 98-318019.
GUSTAV JØRGEN BLOM, gårdej
er, født d. 17.-5.-1930, søn af
Ester og Gustav Blom.
G.J.B. har været på Korinth
Landbrugsskole. Han overtog 1.
halvdel af gården i 1955 og re
sten i 1965 fra sin far Gustav
Blom.
Ejendomsskyld 5.790.000. Areal
93,8 ha., heraf tilkøbt 13,5 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret i 1970. Udbygningerne består af 2 lader fra
1934 og 1940, samt maskinhus fra 1934. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af korn, græsfrø, raps og ærter. Der er 4 traktorer, mejetærsker,
plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges delvis.
ROMDRUPVEJ 118, "ROMDRUPGAARD", 9270 KLARUP, tlf. 98-318087.
PETER og V.E. BASTHOLM, gårdejere.
Gården blev overtaget i 1958.
Stuehuset er opført i 1874. Der er 3 traktorer, mejetærsker, plansilo, tårnsilo samt
kold og varm lufts tørreri.
ROMDRUPVEJ 159, "KÆRAGERGAARD", ROMDRUP, 9270 KLARUP, tlf. 98-318067.
POUL ERIK HARBO, gårdejer, født d. 15.-5.-1925, søn af Julie og Aage Harbo, gift i
1954 med Anna Riise, født d. 17.-4.-1932, datter af Agnes og Jens Riise. Parret har
børnene: Jørgen, født d. 21.-3.-1956 og Kurt, født d. 17.-7.1960.
P.E.H. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1959 fra sin
svigerfar Jens Riise.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 81 ha., heraf tilkøbt 54 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret over en længere periode. Udbygningerne
består af 3 svinestalde, 3 maskinhuse og 1 lade. Gården drives med en svineproduktion
på 60 årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
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er hvede, raps og ærter. Der er 4 traktorer, mejetærsker, kornsilo og varm lufts
tørreri.
RÆRUPVEJ 40, "RÆRUPGAARD",
9310 VODSKOV.
SØREN SØRENSEN, gårdejer, om
tales under Langbrokrovej 60.
S.S. overtog gården d. 1.-10.-1985
fra Christian Kærsgaard.
Ejendomsskyld 1.480.000. Areal
32 ha., der er frasolgt 7 ha.
Stuehuset er opført i 1892. Ud
bygningerne består af svinestald,
lade og maskinhus. Gården drives
udelukkende med planteprodukti
on bestående af korn, raps og
ærter. Gården drives sammen med Langbrokrovej 60.

RÆVEDALSVEJ 15, "BAKGAARDEN", FERSLEV, 9230 SVEN
STRUP, tlf. 98-381231.
OTTO GREGERSEN, gårdejer,
født i 1903, søn af Jens Peter
Gregersen, gift i 1932 med Mie
Haals, født i 1903, datter af Per
Haals.
O.G. har været på Malling Land
brugsskole. Han overtog gården i
1932, da den blev udstykket fra
hans fødehjem "Ferslevgaard".
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
33,4 ha., heraf 2 ha. lyng.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald, hestestald, og lade med maskinhus, alle bygningerne er fra 1932. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 2 trak
torer, maskinstation bruges til høst.
RÆVEDALSVEJ 21, "STENDYSSEGAARD", FERSLEV, 9230
SVENSTRUP, tlf. 98-382356.
BENT NIELSEN, gårdejer, født d.
2.-12.-1941, søn af Kamille og
Jens Peter Nielsen, gift d. 1.-4.1967 med Inger Søndergaard Chri
stensen, medhjælpende hustru,
født d. 5.-12.-1943, datter af
Signe og Jens Søndergaard Chri
stensen. Parret har børnene: Anette, født d. 27.-7.-1967 og
Claus, født d. 29.-6.-1971.
B.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1972 fra sin
far Jens Peter Nielsen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 53 ha., heraf 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1975, lade fra 1860, maskinhus fra 1986, foderhus fra 1981, gylletank og
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 46 årskøer, 70 ungdyr og
30 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, plansilo samt varm og kold lufts
tørreri. Der er 1 fast medhjælper og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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RÆVEDALSVEJ 90, FERSLEV,
9230 SVENSTRUP, tlf. 98-314643.
FINN NISS LARSEN, gårdejer,
omtales under Gultentorpvej 81.
F.N.L. overtog gården d. 26.-8.1985 fra Henry Jensen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal
24,4 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1900 og
restaureret i 1969. Udbygninger
ne består af 2 svinestalde fra
1900 og 1961, lade fra 1900 og
maskinhus fra 1925. Gården dries med en svineproduktion på 20 årssøer, der produceres ca. 350 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor og kornsilo. Gården drives
sammen med Gultentorpvej 81.
RÆVEDALSVEJ 100, "BAKKEHUSET", 9230 SVENSTRUP, tlf. 98-389501.
JOHN SLOTH, socialpædagog, født d. 21.-5.-1960, søn af Niels Frederik Nielsen, gift
d. 9.-10.-1987 med Jane Christoffersen, sygeplejerske, født d. 28.-10.-1961, datter af
Verner Christoffersen. Parret har datteren Tinna, født d. 9.-1.-1989.
J.S. overtog gården i 1987 fra Gunnar Nicholajsen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 10,1 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, lade og maskinhus. Besætningen er på 10
moderfår. Der er 1 traktor, kornsilo og halmfyr. Maskinstation bruges til høst.

RÅHØJ 7, "TOSTRUP ØSTERGÅRD", TOSTRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-341625.
JENS KRIMMELHAV CHRISTENSEN, tømrermester, født d. 2.-11.-1944, søn af Helga
og Anders Christensen, gift d. 23.-5.-1970 med Hanne Rytter, medhjælpende hustru,
født d. 7.-11.-1949, datter af Ejler og Betty Rytter. Parret har børnene: Allan, Dorthe
og Mette.
J.K.C. dyrker juletræer. Han overtog gården d. 1.-5.-1972 fra Karl Christian Larsen.
Areal 14 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 10 ha. skov og 3,5 ha. eng.
Stuehuset er restaureret i 1972. Udbygningerne består af 1 værksted. Besætningen er
på 2 ungdyr af racen Hereford og 4 Islandskeheste. Der er 2 traktorer, markvandings
anlæg og brændefyr.
J.K.C. ejer desuden 12 ha. med juletræer i Skivum Krat.
SINDHOLTVEJ 30, "FRILLEHØJ", AJSTRUP, 9380 VESTBJERG, tlf. 98-261265.
SIGURD MARTINUS HULTHIN MADSEN, gårdejer, født d. 4.-9.-1954, søn af Ninna og
Jørgen Madsen, gift d. 9.-5.-1987 med Anna Birthe Andersen, frisør, født d.
21.-2.-1952, datter af Andrea og Aksel Andersen. Parret har datteren Anne Cathrine,
født d. 5.-5.-1988.
S.M.H.M. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1981
fra Henning Nielsen.
Ejendomsskyld 1.550.000 Areal 30 ha. Der er lejet 15 ha., heraf 7,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1983. Udbygningerne består af kvægstald fra 1972, lade fra
1935, foderhus fra 1972, gastæt silo og gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 64 årskøer, 70 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne SDM og Jersey. Der er
3 traktorer, 2 tårnsiloer og kold lufts tørrreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

SKOVDALSVEJ 65, "SKOVDALSGAARD", FERSLEV, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98-381224.
OVE RYTTER, gårdejer, født d. 15.-9.-1936, søn af Anna og Anders Rytter.
O.R. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra sin far
Anders Rytter.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 1,5 ha. eng og 0,5
ha. skov.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, lade, maskinhus, foderhus og gylletank.
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"Skovdalsgaard" drives med en
kvægproduktion på 30 årskøer, 30
ungdyr og 30 slagtekalve af ra
cen SDM. Der er 3 traktorer,
mejetærsker, 2 tårnsiloer samt
varm og kold lufts tørreri. Der
er 1 medhjælper ca. 20 timer
ugentlig.

SKOVDALSVEJ 115, FERSLEV,
9230 SVENSTRUP, tlf. 98-381451.
LYNGE SØRENSEN, gårdejer,
født i 1937, søn af Ritta og
Julius Sørensen, gift i 1964 med
Kirsten Olsen, født i 1941, dat
ter af Klara og Niels Olsen.
Parret har børnene: Benny, født
i 1965, Lene, født i 1967 og Ole,
født i 1976.
L.S. overtog gården i 1971 fra
sin far Julius Sørensen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 27
ha., heraf tilkøbt 16 ha. Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1972. Udbygning
erne består af kvægstald fra 1972, svinestald fra 1929, som er ombygget i 1973, 2
lader fra 1976 og 1984, maskinhus fra 1971 og 2 køresiloer. Gården drives som alsidigt
landbrug med en kvægproduktion på 20 årskøer, 12 ungdyr og 22 slagtekalve af racen
SDM, svineproduktionen er på 10 årssøer, der produceres ca. 160 slagtesvin årligt. Der
er 3 traktorer, mejetærsker, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
SKOVDALSVEJ 151, "ØRNHØJ", BETTE MJELS, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98-384272.
BØRGE WITTRUP, gårdejer, født d. 25.-12.-1933, søn af Oline Mathine og Jens
Wittrup, gift d. 28.-8.-1959 med Gunhild Larsen, født d. 5.-5.-1940, datter af Edith og
Ole Vinter Larsen. Parret har sønnen Kjeld, født d. 8.-5.-1960.
B.W. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1984 fra
Peter Uldal Larsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 44 ha., tilkøbt 27 ha., der er 3 ha. skov, 0,5 ha. eng.
Bygningerne består af stuehus, 2 svinestalde fra 1929 og 1978, lade fra 1989 og
maskinhus fra 1983. Gården drives med en svineproduktion på 28 årssøer, der
produceres ca. 400 slagtesvin årligt, desuden er der 6 ammekøer og 5 slagtekalve, alle
krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer,
plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKOVDALS VEJ 156, BETTE
MJELS, 9230 SVENSTRUP, tlf.
98-384090.
TORBEN ANDERSEN, kontorpakmester, født d. 24.-5.-1959, søn
af Jytte og Holger Andersen, bor
sammen med Lone Vestergaard
Hansen, kontorpakmester, født d.
30.-6.-1961, datter af Aase og
Børge Hansen.
Begge ægtefæller er ansat ved
postvæsenet. T.A. overtog gården
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d. 15.-5.-1981 fra Erik Pedersen.
Skovdalsvej 156's ejendomsskyld er 720.000. Areal 13 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1988. Udbygningerne består af svinestald
fra 1964, lade fra 1949 og maskinhus fra 1987. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 700 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der
er 3 traktorer, mejetærsker og varm lufts tørreri.
SKOVMARKVEJ 5, "KARENSMINDE", SKOVMARKEN, 9382 TYLSTRUP, tlf.
98-261559.
JENS SIMONI, gårdejer, født d. 15.-2.-1934, søn af Gudrun og Thomas Simoni, gift d.
14.-11.-1959 med Rita Badsberg, født d. 9.-2.-1938, datter af Maren og Peter
Badsberg. Parret har børnene: Thomas, født d. 30.-1.-1962 og Hanne, født d.
11.-5.-1966.
J.S. overtog gården d. 8.-10.-1959 fra Petrus Langbak.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er frasolgt 2 ha. i
vildmosen.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1975. Udbygningerne består af 3
svinestalde fra 1840, 1936 og 1965, hestestald fra 1972 og maskinhus fra 1950. Gården
drives med en svineproduktion på 55 årssøer, der sælges ca. 1.200 smågrise og 20
slagtesvin årligt, desuden er der 2 følhopper, 1 to-åring, 1 tre-åring og 2 vallakker.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor og der anvendes staldvarme
til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til høst og gødningsudkørsel.

SKOVMARKVEJ 20, "VRAASMINDE", SKOVMARKEN, 9382 TYL
STRUP, tlf. 98-261071.
HENNING og HELLE SØRENSEN,
gårdejere. H.S. er født d. 20.1.-1961, søn af Martha og Chri
stian Sørensen, gift d. 28.-12.1985 med Helle Christensen, født
d. 17.-2.-1964, datter af Linne
og Jørgen Christensen.
Parret overtog gården d. 20.-2.1988 fra DLR.
Ejendomsskyld 1.235.000. Areal
34 ha. Der er lejet 74 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaurering er påbegyndt. Udbygningerne består af
kvægstald, som er tilbygget flere gange senest i 1988, 2 lader fra 1976 og 1988, samt
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 85 årskøer, 110 ungdyr og 15
slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede.
Der er 3 traktorer, maskinstation bruges til det meste af markarbejdet, og der er 1
skoledreng til hjælp.
SKOVMARKVEJ 21, "LILLE
VRAA", SKOVMARKEN, 9382
TYLSTRUP, tlf. 98-261353.
CHRISTIAN LARSEN, landmand,
født d. 10.-8.-1923, søn af Jør
gen Larsen, gift d. 2.-4.-1950
med Gerda Katrine Jensen, født
d. 1.-12.-1926, datter af Jens
Jensen. Parret har børnene: Erik, født d. 30.-6.-1953, Anne
Marie, født d. 18.-1.-1957 og
Kurt, født d. 22.-2.-1963.
C.L. overtog gården d. 1.-4.-1968
som nybygget.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 27,4 ha., som C.L. købte ved jordfordeling i 1967, der
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er 9,4 ha. eng.
"Lille Vrå"s stuehus er opført i 1968. Udbygningerne består af kvægstald og svinestald
fra 1968, lade fra 1977 og maskinhus fra 1974. Gården drives med en kvægproduktion
på 10 årskøer, 26 ungdyr og 3 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 7 årssøer, og
der produceres 160 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
raps. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg og varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
SKOVSTRUPVE3 20, "BAKKEGAARDEN", 9260 GISTRUP.
K3ELD VALDEMAR LARSEN, gårdejer, født d. 25.-4.-1952.
K.V.L. overtog gården i 1986 fra Magda Støy.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 38 ha., der er 6 ha. bakker og eng.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret i 1952. Udbygningerne består af
kvægstald, svinestald, lade fra 1848 og maskinhus.
K.V.L. ejer og driver også Dybdalvej 13 i Sejlflod Kommune.

STENSTUEVE3 11, "SØNDEVANGGAARD", M3ELS, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98-384352.
ANDERS BØRRESEN, gårdejer, født d. 4.-2.-1942, søn af Kirstine og Theodor
Børresen, gift d. 30.-1.-1970 med Lilian Hansen, sygeplejerske,, født 12.-6.-1942,
datter Kristine og Kristian Hansen. Parret har børnene: Cristina, født d. 13.-11.-1972
og Thomas, født d. 13.-11.-1974.
A.B. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i april 1976 fra Leo
Pedersen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 25 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret i 1973. Udbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1972, foderhus fra 1981, inderdørs køresilo og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 90 årskøer af racen SDM, alle kalvene sælges. Der er 5
traktorer og 1 kornmagasin. Der bruges lidt fremmed arbejdskraft og en del maskin
station.
STENSTUEVE3 21, "STENH03GAARD", M3ELS, 9230 SVEN
STRUP, tlf. 98-384124.
ARNE LIND-NIELSEN, gårdejer,
født d. 3.-12.-1934, søn af Elna
og Martinus Nielsen, gift d. 1.8.-1959 med Krista Olesen, hjem
mehjælper, født d. 17.-4.-1938,
datter af Kristine og 3ohan Ole
sen. Parret har børnene: 3ohn,
født d. 13.-3.-1959, Steen, født
d. 13.-7.-1964 og Gert, født d.
22.-7.-1965.
A.L.N. overtog gården d. 1.-12.-1964 fra Niels Kristian Olesen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 30,4 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 5 ha. eng. Der er
lejet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1941 og restaureret i 1974. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1971, 2 lader fra 1940 og 1983, maskinhus fra 1983 og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer og 3 tårnsiloer. Maskin
station bruges til høst, ensilering og roer.

STENSTUEVE3 31, "BAKKEBO", 9230 SVENSTRUP, tlf. 98-384440.
NIELS CHRISTIAN PEDERSEN, postbud, født d. 6.-1.-1928, søn af P.C. Pedersen, gift
d. 28.-10 1950 med Karla Christensen, husmor, født d. 3.-2.-1926, datter af Marie
Olsen. Parret har børnene: 3ytte, 3onna, Dian og 3ette.
N.C.P overtog gården d. 1.-10.-1969 fra Niels Petreus Christensen.
Ejendomsskyld 430.000. Areal 10,2 ha., heraf 0,5 ha. mose.
Stuehuset et restaureret i 1970. Udbygningerne består af 2 kvægstalde, lade og
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maskinhus. Besætningen er på 38 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer og 1
mejetærsker.
STIDSHOLTVEJ 30, "STIDSHOLT", AJSTRUP, 9380 VESTBJERG, tlf. 98-261043.
HENRY LAUGESEN, gårdejer, født d. 26.-4.-1912, søn af Martine og Lars Laugesen,
gift d. 24.-10.-1946 med Gerda Thomsen, født d. 19.-12.-1913, datter af Kristine og
Jens Thomsen Nygaard. Parret har børnene: Karin, født d. 5.-1.-1948, Preben, født d.
21.-3.-1949 og Lars Kurt, født d. 26.-12.-1952.
H.L. overtog gården i 1945 fra sin far Lars Laugesen, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 34 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1799 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1963, lade fra 1912 og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion
på 26 årskøer, 15 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktoer og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

STOKBROHEDEVEJ 33, "ELMELUND", STOKBROHEDE, 9310 VODSKOV, tlf.
98-286025.
CARL FREDERIK SØRENSEN, landmand, født d. 22.-3.-1918, søn af Margrete og Lars
Jørgen Sørensen.
C.F.S. har været på Borris Landbrugsskole, og han er stævningsmand. Han overtog
gården 1.-7.-1965 fra sin far Lars Jørgen Sørensen.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 15,5 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1903 og restaureret i 1970. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1968, svinestald fra 1928, lade fra 1906, som er tilbygget i 1916, og maskinhus fra
1975. Besætningen er 1 årsko, 1 ungdyr og 1 slagtekalv af racen Jersey. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer, mejetærsker, kold
lufts tørreri, halmfyr og anparter i vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

STOKBROHEDEVEJ 40, "TRINKÆR", 9310 VODSKOV, tlf. 98-286049.
JØRGEN CHRISTENSEN, husmand, født d. 7.-1.-1922, søn af Mathilde og Otto
Christensen, gift d. 9.-11.-1938 med Ida Kristoffersen, født d. 13.-4.-1923, datter af
Christian Kristoffersen. Parret har børnene: Esther, født d. 1.-6.-1952 og Jens, født d.
25.-8.-1959.
J.C. overtog gården d. 1.-11.-1950 fra Lise Sudergaard.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 9 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i tiden 1953-1966. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1953, lade og maskinhus. Besætningen er på 2 årskøer, 2 årssøer og der
sælges 35 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 1 traktor,
maskinstation bruges til markarbejdet.
STOKBROHEDEVEJ 51, BRUSHOLT, 9310 VODSKOV, tlf. 98-286114.
LARS ERIK PEDERSEN, gårdejer, født d. 29.-7.-1935, søn af Kirstine og Alfred
Pedersen.
L.E.P har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1967 fra sin
far Alfred Pedersen, nuværende ejer er 3. generation.j
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 13,5 ha. og der er forpagtet 13,5 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og restaureret i 1970. Udbygningerne består af 2
svinestalde fra 1938 og 1972, lade fra 1938, maskinhus fra 1977 og gylletank. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer, mejetærsker og andele i
vindmøllelaug.
STOKBROHEDEVEJ 57, "MELLERGAARD", 9310 VODSKOV, tlf. 98-286194.
ANDERS KNUDSEN KUSK, landmand, født d. 11.-3.-1936, søn af Margrete og Peder
Kusk, gift d. 27.-12.-1969 med Karen Lisbeth Eriksen, født d. 6.-12.-1936, datter
Sørine og Holger Eriksen. Parret har datteren Helle, født d. 22.-3.-1973.
A.K.K. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i oktober 1969 fra
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Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er frasolgt 3,3 ha.
"Mellergaard"s stuehus er opført i 1925 og restaureret i tiden 1969-1975. Udbygninger
ne består af 2 svinestalde fra 1925 og 1972, lade fra 1979 og maskinhus fra 1973.
Gården drives med en svineproduktion på 16 årssøer, der produceres ca. 300 slagtesvin
årligt. Der er 2 traktorer, mejetærsker, tårnsilo, varm lufts tørreri, halmfyr og andele
i vindmøllelaug.
STØVRINGVEJ 3, SØNDER
GAARD", VOLSTED, 9530 STØV
RING, tlf. 98-384570.
LARS CHRISTIAN NIELSEN, pro
duktkonsulent, født i 1956, gift i
1987 med Lisbeth Pedersen, pæ
dagog, født i 1959. Parret har
børnene: Gitte og Pernille.
L.C.N. har været på Vejlby Land
brugsskole, og han er i bestyrel
sen for Simmenthaler Foreningen
Nord. Han overtog gården i 1987
fra Svend Winther.
Areal 57 ha., heraf 13 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade alle fra 1936, samt maskinhus. Gården drives med en
ammekobesætning på 14 ammekøer samt opdræt af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, korn og frøgræs. Der er 2 traktorer samt
varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

STØVRINGVEJ 36, "IVERSLYST",
VOLSTED, 9530 STØVRING, tlf.
98-384079.
VAGN THOMSEN, landmand,
født d. 22.-12.-1930, søn af Kri
stina og Hans P. Thomsen, gift i
1955 med Esther Jakobsen, født
d. 6.-8.-1931, datter af Maren
Sofie og Niels Hvilshøj Jakobsen.
Parret har børnene: Axel, født
d. 31.-12.-1953, Hanne, født d.
28.-12.-1955, Jan, født d. 23.6.-1957, Finn, født d. 21.-11.1966 og Allan, født d. 3.-5.-1970.
V.T. arbejder på Gøl Pølsefabrik, og han har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-5.-1955 fra Jens Peter Andersen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1976. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1930, lade fra 1930 tilbygget i 1967. Gården drives med en svineproduktion på 4
årssøer, der produceres ca. 65 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, halvpart i meje
tærsker, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.

STØVRINGVEJ 60, "KÆRVANG", VOLSTED, 9530 STØVRING, tlf. 98-384473.
BENTHE og KLAUS KILT.
K.K. er ingeniør, født d. 26.-10.-1955, søn af Lis Vartman og Martin Kilt, gift d.
17.-6.-1978 med Benthe Knudsen, 4H konsulent, født d. 1.-3.-1951, datter af Ella og
Jens Knudsen. Parret har børnene: Rasmus, født d. 8.-4.-1976, Astrid, født d.
1.-4.-1979 og Karen, født d. 14.-7.-1986.
Parret overtog gården d. 1.-1.-1986 fra Ib Pedersen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 8,8 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1980. Udbygningerne består af kvægstald
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fra 1870, lade fra 1900 og fårehus. "Kærvang"s besætning er på
7 heste, der drives stutteri med
Islandskeheste, desuden er der 17
får. Alle marker er lagt ud i
græs. Der er 1 traktor og kombifyr.

STØVRINGVEJ 62, "KÆRBRO",
VOLSTED, 9530 STØVRING, tlf.
98-384291.
JAN NIELSEN og KAREN NORRE, overassistenter. J.N er født
d. 30.-1.-1960, søn af Mandrup
K. Nielsen, gift d. 5.-8.-1989
med Karen Norre, født d. 28.-10
1958, datter Kresten Norre.
Begge ægtefæller er ansat ved
Postvæsenet. De overtog gården
d. 1.-2.-1985 fra Gunna Jørgen
sen.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 8,3 ha. Der er lejet 2,8 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaurering er påbegyndt i 1989. Udbygningerne består
af hestestald, lade og maskinhus alle fra 1930. Besætningen er på 3 heste af racen
Dansk Varmblod, desuden er der 1 ungkreatur af racen Limousine. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor samt varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STØVRINGVEJ 66, "SØNDERVANG", VOLSTED, 9530 STØVRING, tlf. 98-384053.
ANTON ANDERSEN, husmand, født d. 21.-9.-1928, søn af Marie og Holger Andersen,
gift d. 21.-11.-1951 med Ellen E. Andersen, født d. 19.-5.-1932. Parret har børnene:
Mogens, født d. 16.-5.-1952, Grete, født d. 17.-5.-1953 og Lene, født d. 8.-12.-1963.
A.A. overtog gården d. 1.-11.-1955 fra Elmand Krogshave.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 10,4 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1976. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1930, garage fra 1970 og maskinhus fra 1986. Gården drives med en ammekobesætning på 10 ammekøer og 10 slagtekalve af racerne Hereford og Limousine, desuden
er der 1 Limousinetyr og 10 Belgierheste. Der er 2 traktorer samt varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

SULSTED KIRKEVEJ 17, "NESTRUP", SULSTED, 9380 VEST
BJERG, tlf. 98-296491.
JENS OTTO NIELSEN, gårdejer,
født d. 28.-11.-1958, søn af Linne og Kristian Nielsen, gift d.
13.-10.-1990 med Minna Olsen,
vaskeriarbejder, født d. 13.-10.1945.
J.O.N. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-7.-1984 fra sin mor
Linne Nielsen, nuværende ejer er
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Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 35,5 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 1,5 ha. skov og
0,6 ha. sø.
Stuehuset er opført i 1920. Udbygningerne består af kvægstald fra 1965, maskinhus fra
1986, lade og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer,
45 ungdyr og 45 slagtekalve af racen SDM. Der er 4 traktorer, mejetærsker, plansilo,
korntørreri og halmfyr. Der brug delvis fremmed arbejdskraft bl.a. maskinstation.
SÆBYVEJ 200, "BRUSHOLT", 9310 VODSKOV, tlf. 98-286161.
JØRGEN KRISTENSEN, maskinhandler, født d. 4.-7.-1938, søn af Kresten Jensen
Kristensen, gift d. 22.-3.-1972 med Inga Katrine Pedersen, født d. 30.-11.-1939, datter
af Niels Bernt Pedersen. Parret har børnene: Lene, f fat d. 23.-9.-1972, Lotte, født d.
13.-9.-1974 og Jens Kristian, født d. 28.-7.-1978.
J.K. driver maskinhandel. Han overtog gården i 1972 fra sin far Kresten Jensen
Kristensen.
Areal 38 ha., heraf tilkøbt 26 ha. Der er lejet 38 ha.
Stuehuset er opført i 1950 og restaureret i 1976. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1950, lade fra 1970 og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 50
årskøer, 40 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 5 heste. Plante
produktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, mejetærsker, tårnsilo og varm
lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælper.
SÆDERUPVEJ 75, "NÆRGAARD",
SÆDERUP, 9260 GISTRUP, tlf.
98-314660.
POUL MADSEN, gårdejer, født
d. 13.-9.-1937, søn af Katrine og
Ejnar Madsen, gift d. 16.-11.-1963
med Ninna Toft Christensen,
født d. 1.-3.-1943, datter og Jo
hanne og Cresten Toft Christen
sen. Parret har børnene: Inger
Marie, født d. 17.-5.-1963, Anne
Dorthe, født d. 2.-3.-1965 og
Søren Ejnar, født d. 30.-10.-1968. P.M. har været på Malling Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-7.-1968 fra sin far Ejnar Madsen, nuværende ejer er 6. genera
tion.
Ejendomsskyld 2.660.000. Areal 113,8 ha., heraf tilkøbt 38,5 ha., der er 10 ha. skov.
Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1925, kalvestald fra 1955, lade fra 1860, maskinhus fra 1975, foderhus
fra 1973, 2 udendørs køresiloer og gylletank. Gårdn drives med en kvægproduktion på
70 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede,
byg, ærter og raps. Der er 4 traktorer, mejetærsker, 3 kornsiloer, varm og kold lufts
tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er ansat
1 fodermester samt 1 medhjælper.

SÆDERUPVEJ 77, SÆDERUP,
9260 GISTRUP, tlf. 98-314664.
GERUD MATHIASEN, gårdejer,
født d. 8.-8.-1931, søn af Ger
trud Ane og Gregers Mathiasen,
gift d. 22.-7.-1962 med Kirsten
Jensen, født d. 6.-5.-1938, dat
ter af Kirstine og Svend Aage
Jensen. Parret har børnene: Ane
Kirstine, født d. 16.-4.-1963 og
Lene Kathrine, født d. 26.-4.1966.
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nuværende ejer er 5. generation; i perioden 1944-89 boede 2 generationer i stuehuset.
Ejendomsskyld 1.160.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha.
Stuehuset er restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvægstald fra 1922,
hestestald og lade, som er ombygget i 1948, samt maskinhus. Gården drives med en
kvægproduktion på 18 årskøer, 10 ungdyr og 10 slagtekalve af racerne SDM, RDM og
Jersey, desuden er der 2 årssøer og 16 sopolte. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn og ærter. Der er 2 traktorer, mejetærsker, tårnsilo samt varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SØLGÅRDVEJ 13, "SØLGÅRD",
9380 VESTBJERG, tlf. 98-286185.
NIELS JØRGEN FREDERIKSEN,
gårdejer, født d. 4.-12.-1948, søn
af Kirsten og Theodor Frederik
sen, gift d. 13.-5.-1972 med An
nette Madsen, født d. 21.-4.-1951,
datter af Karen Margrete og Fro
de Madsen. Parret har børnene:
Betina, født d. 30.-12.-1973, Car
sten, født d. 11.-11.-1977 og Dit
te, født d. 13.-5.-1983.
N.J.F. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-9.-1970 fra sin onkel Søren Frederiksen.
Ejendomsskyld 2.230.000. Areal 40,3 ha. Der er forpagtet 27 ha.
Stuehuset er restaureret i 1976. Udbygningerne består af kvægstald fra 1950, 2 svinestalde fra 1978 og 1989, 2 lader fra 1980 og 1988, maskinhus fra 1979 og 2 gylle
tanke. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 48 årskøer, 75
ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 75 årssøer, der pro
duceres ca. 1.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 4 traktorer, mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til ensilering og der er ansat 1 medhjælper.
N.J.F. ejer og driver desuden Sølgårdvej 81.

SØLGÅRDVEJ 15, "SØLGAARD",
9380 VESTBJERG, tlf. 98-286506.
KRISTIAN INGVARD KRISTENSEN,
gårdejer, født d. 28.-1.-1922, søn
af Agnes og Anthon Kristensen,
gift d. 27.-10.-1946 med Inger
Beer, født d. 12.-9.-1925, datter
af Lilly og Niels Beer. Parret
har datteren Lone, født d. 5.-4.1949.
K.I.K. har drevet bagerforretning
i 37 år. Han overtog gården d.
1.-1.-1979 fra sin svigermor LillyBeer. Ejendomsskyld 990.000. Areal 49,6 ha., heraf 11 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret i 1983-84. Udbygningerne består af kvæg
stald, svinestald, lade fra 1919 og maskinhus. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer og varm lufts tørreri.
Der bruges maskinstation til høst.
■

SØLGÅRDVEJ 31, "LILLE SØLGAARD", ØSTER AJSTRUP, 9380 VESTBJERG, tlf.
98-261069.
BJARNE KOCK KRISTENSEN, gårdejer, født d. 30.-10.-1958, søn af Lisse og Svend
Aage Kristensen, gift d. 25.-6.-1988 med Eva Lise Larsen, kontorassistent, født d.
24.-8.-1961, datter af Bodil og Knud Larsen.
B.K.K. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1983 fra
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Aksel Sørensen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 27,3 ha.
Stuehuset er opført i 1929. Udbygningerne består af 2 kvægstalde fra 1962 og 1972,
lade fra 1910 og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer, 8
ungdyr og 10 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
ærter og raps. Der er 2 traktorer og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

SØLGÅRDVEJ 80, "LUNDEN",
ØSTER AJSTRUP, 9380 VEST
BJERG, tlf. 98-261078.
LISSE KATRINE KRISTENSEN,
gårdejer, født d. 2.-1.-1929, dat
ter af Tea og Adolf Koch, gift d.
27.-10.-1956 med Svend Aage Kri
stensen, født d. 8.-4.-1925, søn
af Agnes og Niels Jørgen Kristen
sen. Parret har børnene: Bjarne,
født d. 30.-10.-1958, Ole, født d.
13.-1.-1962 og Torben, født d.
28.-5.-1965.
L.K.K. overtog gården d. 11.-6.-1964 fra Ejnar Møller.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 42,2 ha., heraf tilkøbt 7,2 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og senere restaureret. Udbygningerne består af kostald,
kalvestald og lade alle fra 1931, ungdyrstald fra 1972 og maskinhus fra 1980. Gården
drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 55 ungdyr og 26 slagtekalve af racerne
Jersey og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer,
mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

SØLGÅRDVEJ 81, "ESKERHOLT", 9380 VESTBJERG, tlf. 98-286185.
NIELS JØRGEN FREDERIKSEN, gårdejer, omtales under Sølgaardvej 13.
N.J.F. overtog gården i 1984 fra sin far Theodor Frederiksen, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 35,8 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald fra 1957, svinestald, lade og maskinhus.
Gården drives sammen med Sølgaardvej 13.
SØNDERHOLM HEDEVEJ 33,
SØNDERHOLM, 9240 NIBE, tlf.
98-341407.
JENS PETER STRAUSS, gårdej
er, født i 1932, søn af Martine
og Henrik Strauss, gift d.
24.-11.- 1956 med Inger Kirkegaard, født i 1934, datter af
Nielsine og Niels Kirkegaard.
Parret har børnene: Annette,
født i 1966 og Margit, født i
1969.
J.P.S. overtog gården i 1956 fra
Villy Larsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 8 ha. eng. Desuden
er der forpagtet 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1969. Udbygningerne består af kvægstald og lade fra 1975,
hønsehus fra 1962 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer,
32 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden er der hønsehold, som leverer
2.400 rugeæg årligt. Der er 2 traktorer, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og
automatisk fodring af hønsene. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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SØNDERHOLM HEDEVEJ 35, SØNDERHOLM, 9240 NIBE, tlf. 98-341447.
HANS HANSEN, landmand, født d. 26.-6.-1932, søn af Niels Hansen, gift d. 2.-6.-1956
med Karen Larsen, født d. 6.-2.-1929, datter af Søren Peter Larsen. Parret har
børnene: Niels Christian, født d. 26.-12.-1956, Søren, født d. 28.-4.-1958, Lene, født
d. 19.-11.-1961 og Bente, født d. 4.-8.-1967.
H.H. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1956 fra
Aage Jensen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 14,8 ha., der er frasolgt 1 ha., og der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1932 som er restaureret senest i 1966, og lade fra 1932. Besætningen er
på 5 får. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor.

SØNDERHOLM HEDEVEJ 43, SØNDERHOLM, 9240 NIBE.
TOVE NIELSEN og POUL-ERIK KLAUSEN. P.E.K. er ingeniør, født d. 25.-7.-1950, bor
sammen med Tove Nielsen, kontorassistent, født d. 4.-9.-1956, datter af Max Egon
Nielsen.
Parret overtog gården d. 1.-8.-1987 fra Bendt Adamsen.
Areal 12,5 ha.
Stuehuset er restaureret i 1989/90. Gården drives som stutteri med en bestand på 3
heste, desuden er der 2 årskøer og 2 ungdyr, af racen Hereford, samt 6 får. Der er
halmfyr.
SØNDERHOLM HEDEVEJ 70,
"SOLHOLM", SØNDERHOLM,
9240 NIBE, tlf. 98-341399.
CHRISTEN A. NIELSEN, gårdej
er, født d. 17.-7.-1932, søn af
Asta og Jens Nielsen,
gift i 1958 med Inger Marie Lar
sen, født d. 24.-11.-1935, datter
af Anna Dortea og Emanuel Lar
sen. Parret har børnene: Kurt,
født d. 17.-7.-1959, Karen, født
d. 28.-6.-I960 og Martin, født d.
13.-9.-1973.
C.A.N. overtog gården d. 1.-3.- 1958 fra Marinus Frandsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25,8 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 5,5 ha. eng.
Derudover er der forpagtet 9,4 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1935, som er restaureret i 1965, svinestald fra 1971, kviehus fra 1968, lade
med ensilageopbevaring, maskinhus fra 1972 og gastæt silo. Besætningen er på 30
ammekøer og 40 ungdyr, af blandet race, og desuden produceres ca. 65 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 4 traktorer, meje
tærsker og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges
til græsensilering.

SØNDERHOLM HEDEVEJ 71,
"HEDELUND", SØNDERHOLM,
9240 NIBE, tlf. 98-341408.
BENT HANSEN og SVEN HAN
SEN, gårdejere.
S.H. er født d. 3.-6.-1965, søn af
Bent Hansen, født d. 21.-5.1937, S.H. er gift d. 2.-6.-1990
med Mette Albert, teknisk assi
stent, født d. 6.-1.-1968, datter
af Verner Albert. Parret har
sønnen Jesper, født d. 30.-11.1989.
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d. 1.-1.-1988, resten af gården ejes af faderen Bent Hansen, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 67 ha., heraf 1 ha. skov. Derudover er der forpagtet
20 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret/tilbygget i 1971. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1976, 2 ungdyrstalde fra 1961 og 1976, svinestald fra 1931, som er
ombygget i 1965, malkestald samt silo- og foderhus fra 1976, lade fra 1931, som er
tilbygget i 1940, maskinhus fra 1990, 2 plansiloer og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 78 årskøer, 100 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der 15 årssøer, og der sælges ca. 250 smågrise årligt, der er også 1 hest. Der er 4
traktorer, halvpart i mejetærsker, 7 tårnsiloer samt varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og der er 1 fast medhjælper.

TJELEVEJ 20, SØNDERHOLM, 9240 NIBE, tlf. 98-341977.
HANS GAARDAHL, landmand, født d. 26.-8.-1946, søn af Robert Gaardahl, gift d.
16.-4.-1974 med Birthe Gaardahl, laborant, født d. 12.-4.-1949. Parret har sønnen
Kristoffer. H.G. overtog gården d. 1.-1.-1981 fra sin far Robert Gaardahl.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 60 ha., heraf 8 ha. eng. Der er forpagtet 2 ha. af
Aalborg Kommune.
TORDERUPVEJ 35, "LANGSIGGAARD", GUNDERUP, 9260 GISTRUP, tlf. 98-333032.
SVEND GRYNNERUP, gårdejer, født d. 11.-11.-1929, søn af Marie og Anthon
Grynnerup, gift i 1959 med Gerda Hæsum, født i 1933, datter af Ottilje og Ejnar
Hæsum. Parret har børnene: Else Marie, født i 1960 og Hans Jørgen, født i 1964.
S.G. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i 1959 fra Peder
Jensen. Sønnen Hans Jørgen blev medejer af gården i 1989.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 10 ha. eng.
Derudover er der lejet 27,5 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1914, 2 svinestalde fra 1914 og 1965, lade fra 1914, maskinhus fra 1976,
udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer,
65 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på
1.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4
traktorer, mejetærsker, markvandingsanlæg, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt
halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
TOSTRUP BROVEJ 4, TOSTRUP,
9240 NIBE, tlf. 98-341146.
JAKOB JAKOBSEN, gårdejer,
født d. 2.-3.-1939, søn af Kirsti
ne og Niels Peter Jakobsen, gift
i 1964 med Bente Jensen, født i
1942, datter af Signe og Orla
Jensen. Parret har børnene: Pe
ter, født i 1965 ,Connie, født i
1966 og Niels, født i 1972.
J.J. har været på Vejlby Land
brugsskole. Han overtog gården i
1966 fra Jens Sloth.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvægstald, svinestald,
lade, maskinhus og foderhus samt gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med
en kvægproduktion på 32 årskøer, 30 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Svine
produktionen er på 60 årssøer, der produceres ca. 1.200 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer, mejetærsker, markvan
dingsanlæg, plansilo, varm og kold lufts tørreri, der anvendes staldvarme til opvarm
ning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1
skoledreng til hjælp.
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TOSTRUP BROVEJ 20, "BRANDBAKGAARD", TOSTRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-341422.
EGON NIELSEN, landmand, født i 1936, søn af J.E. Andersen, gift d. 24.-10.-1959
med Elly Agnethe Frederiksen, født d. 27.-2.-1935, datter af Jens Emil Frederiksen.
Parret har børnene: Kurt Erik, født d. 26.-11.-1960, tvillingerne Marianne og Susanne,
født d. 6.-7.-1964.
E.N. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra sin
svigerfar Jens Emil Frederiksen, E.N. havde forpagtet gården fra 1959.
Areal 43 ha., heraf 10 ha. skov og hede.
Bygningerne består af stuehus, 2 kvægstalde, den ene bygget i 1976, svinestald,
garage, lade og gylletank. Besætningen er på 1 årsko og 2 ungdyr af racen SDM,
desuden er der 10 moderfår og 15 lam. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
raps. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, portionstørreri og brændselsfyr.
Maskinstation bruges en del.
TOSTRUP BROVEJ 50, TOSTRUP,
9240 NIBE, tlf. 98-389019.
ERIK JENSEN, gårdejer, født d.
3.-7.-1936, søn af Johanne og
Jens Christian Jensen, gift d.
29.-3.-1959 med Anne-Lise Han
sen, født d. 29.-8.-1936, datter
af Martha og Aksel Hansen. Par
ret har børnene: Jytte, født d.
23.-7.-1959, Preben, født d. 31.3.-1963 og Birgit, født d. 23.-8.1969.
E.J. har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.8.-1962 fra Anders P. Nielsen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 19,5 ha., heraf 2,5 ha. skov. Derudover er der lejet 1
ha.
Stuehuset er opført i 1950 og restaureret 2 gange. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1960, ældre lade, der er restaureret i 1972, 2 maskinhuse fra 1948 og 1976, og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 21 årskøer, 20 ungdyr og 10
slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg og tårnsilo.
Maskinstation bruges en del.

TOSTRUP BROVEJ 65, "ODALSGAARD", VOLSTRUP, 9230
SVENSTRUP, tlf. 98-385114.
JOHANNE LUNDBY, gårdejer,
født i 1919, datter af Lars Peter
Olesen, gift i 1941 med Aksel
Lundby, født i 1912, søn af Pouline og Jens Lundby. Parret har
sønnen Jens, født i 1942. A.L. er
død.
J.L. overtog gården i 1949 fra
sin far Lars Peter Olesen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal
50 ha., heraf 1 ha. skov. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1895 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald, som er udlejet til lagerhal, og lade som er udlejet til Falch.
TOSTRUPVEJ 110, "TOSTRUP ØSTERGAARD", TOSTRUP, 9230 SVENSTRUP, tlf.
98-341382.
NIELS BUUS ANDERSEN, gårdejer, født d. 5.-2.-1924, søn af Poulina og Kvist Ander
sen.
N.B.A. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården i 1986 fra sin far Kvist
Andersen.
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Ejendomsskyld 900.000. Areal 22 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1939. Udbygningerne består af kvægstald fra 1943, lade fra 1971
og maskinhus fra 1959. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn og raps. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, tårnsilo samt varm og kold
lufts tørreri.

TOSTRUPVEJ 130, TOSTRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-341023.
NIELS KNUDSEN, slagteriarbejder, født d. 2.-12.-1955, søn af Ruth og Kristen
Knudsen, gift d. 27.-12.-1986 med Lisbeth Sand Jensen, teknisk tegner, født d.
18.-7.-1958, datter af Rise og Poul Erik Sand Jensen. Parret har børnene: Kate, født
d. 8.-8.-1983, tvillingerne Rasmus og Mads, født d. 18.-10.-1986.
N.K. overtog gården den 1.-4.-1983 fra sin far Kristen Knudsen.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 7,1 ha.
Stuehuset er restaureret i perioden 1979-88. Udbygningerne består af kvægstald, lade
og maskinhus. Besætningen er på 1 årsko, 1 ungdyr og 1 slagtekalv af en kødkvægs
race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer,
mejetærsker og halmfyr.
TOSTRUPVEJ 131, TOSTRUP,
9240 NIBE, tlf. 98-341669.
LEO JENSEN, gårdejer, født d.
16.-10.-1927, søn af Katrine og
Anthon Jensen, gift d. 25.-2.-1958
med Lilly Margrete Christensen,
født d. 8.-7.-1936, datter af Kir
stine og Kresten Ole Christensen
L.J. overtog gården d. 23.-11.1957 fra Erik Kvist.
Ejendomsskyld 800.000. Areal
17,8 ha., heraf 2 ha. eng.
Bygningerne består af stuehus,
kvægstald, svinestald, lade og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 7
årskøer, 14 ungdyr og 3 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 65 slagte
svin årligt, der er 4 ammekøer, 1 ungdyr og 4 slagtekalve af racerne Simmentaler og
Limousine. Der er 2 traktorer og 1 plansilo.

TOSTRUPVEJ 135, "GODRIMGAARD", TOSTRUP, 9240 NIBE,
tlf. 98-341963.
AAGE ANDERSEN, gårdejer,
født d. 28.-6.-1927, søn af Pouline og Peder Kvist Andersen, gift
d. 16.-9.-1950 med Hilda Hollensen, født d. 16.-3.-1929, datter
af Dorthea og Christian Hollensen. Parret har børnene: Hardy,
født d. 13.-6.-1951, Mogens, født
d. 29.-6.-1952, Peder, født d.
21.- 11.-1960 og Dorthe, født d.
12.-3.-1963. AA.A. overtog gården i 1956 fra Holme Knudsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 25 ha., heraf 1 ha. krat.
Stuehuset er opført i 1930. Udbygningerne består af kvægstald, svinestald, lade og
maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 7 årssøer, der produeceres ca.
120 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2
traktorer, halvpart i mejetærsker, tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr.

TOSTRUPVEJ 210, "HØJVANG", ST. RESTRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-341914.
PER RIISE SIMONSEN, gartner, født d. 11.-10.-1949, søn af Johanne og Ejner Simon
sen, gift d. 22.-7.-1972 med Bodil Bjerg, gartner, født d. 26.-12.-1950, datter af Marie
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og Niels Bjerg. Parret har børnene: Lars, født d. 13.-5.-1975 og Allan, født d.
27.-7.-1978.
P.R.S. er gartner i Bilka. Han overtog gården i 1988 fra sin mor Johanne Simonsen,
nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 8,3 ha., heraf 1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret i 1988. Udbygningerne består af kvægstald
og lade, som anvendes til champignondyrkning, garage og maskinhus. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og champignon. Der er 2 traktorer. Der er
ansat 14 skolepiger til plukning af champignon.
TOSTRUPVEJ 216, ST. RESTRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-341502.
JENS UHRENHOLT NYGAARD, skovarbejder, født d. 22.-12.-1945, søn af Olga
Mariane og Jens Harry Nygaard, gift d. 16.-5.-1970 med Doris Svendsen, økonomaas
sistent, født d. 1.-7.-1945, datter af Efra og Knud Svendsen. Parret har børnene:
Henrik, født d. 23.-11.-1971 og Finn, født d. 19.-12.-1973.
J.U.N. overtog gården d. 1.-4.-1970 fra sin far Jens Harry Nygaard.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 10,2 ha., heraf 3 ha. eng og mose. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald, lade og maskinhus. Der er 1 traktor.

TOSTRUPVEJ 218, ST. RESTRUP,
9240 NIBE, tlf. 98-341501.
ARNOLD KRISTIANSEN, gårdej
er, født d. 18.-10.-1916, søn af
Anders Kristian Kristiansen, gift
d. 7.-12.-1941 med Marie Buus
Pedersen, født d. 20.-3.-1919,
datter af Kresten Pedersen. Par
ret har børnene: Birthe, født d.
21.-6.-1943, Bjarne, født d. 24.2.-1946 og Jonna, født d. 15.-5.1958.
A.K. overtog gården d. 6.-1.-1948
fra Jens Simonsen.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 8,8 ha., heraf 2,2 ha. eng. Derudover er der lejet 5 ha.
eng.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald, lade og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 8 årskøer, 3
ungdyr og 6 slagtekalve, alle krydsninger, desuden er der 2 årssøer, der produceres ca.
25 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TRÆLBJERGVEJ 50, "DAMGAARDSMINDE", 9260 GISTRUP.
POUL ERIK HOVALT, gårdejer,
født d. 11.-8.-1939, søn af Ane
Marie og Laurits Hovalt.
P.E.H. overtog gården d. 9.-9.1969 fra Peter Kærgaard Søren
sen.
Ejendomsskyld 690.000. Areal
13,2 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1955 og
restaureret flere gange, det er
nu udlejet. Udbygningerne består
af kvægstald og lade fra 1955 samt maskinhus fra 1989. Gården drives med en svine
produktion på 10 årssøer, der sælges ca. 100 smågrise årligt, desuden er der 6 får.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
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TVEDENVEJ 45, "TVEDEN", 9310 VODSKOV, tlf. 98-256415.
KLAUS ØSTERGAARD, gårdejer, født d. 14.-3.-1956, søn af Lisbeth og Knud Østergaard, gift d. 28.-7.-1979 med Birgit Boe Jørgensen, økonomaassistent, født d.
22.-8.-1955, datter af Gudrun og Gunnar Boe Jørgensen. Parret har børnene: Annette,
født d. 10.-5.-1981, Kristine, født d. 29.-12.-1983 og Peter, født d. 21.-11.-1988.
K.Ø. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog 1. halvdel af gården i 1977
og resten i 1987 fra sin far Knud Østergaard.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 114 ha., heraf tilkøbt 45 ha., der er 2 ha. mose. Der
er lejet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1974, lade fra 1958, maskinhus fra 1947 og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 60 årskøer, 90 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er kartofler, korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer. På
gården er der 1 fast medhjælper samt løs hjælp, og der bruges meget maskinstation.

TYLER VEJ 4, SØNDERHOLM, 9240 NIBE, tlf. 98-341563.
POUL JACOBSEN, gårdejer, født d. 9.-3.-1950, søn af Helga og Jens Jacobsen, gift d.
3.-9.-1973 med Kirsten Tobiasen, skatterevisor, født d. 13.-8.-1951, datter af Else og
Agner Tobiasen. Parret har børnene: Lotte, født i 1973, Claus, født i 1976 og Lars,
født i 1978.
P.J. overtog gården i 1986 fra sin far Jens Jacobsen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 60 ha., heraf 5 ha. skov. Derudover er der forpagtet
44 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1974, løsdriftsstald fra 1989, svinestald fra 1960, lade fra 1974, maskinhus,
gastæt kornsilo og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.500 stk.
årligt, desuden er der 35 ammekøer, 16 ungdyr og 60 slagtekalve, det er Limousine
krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og industrikartofler. Der
er 3 traktorer og mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TYLSTRUP HEDEVEJ 38, "LYK
KEGAARD", 9382 TYLSTRUP,
tlf. 98-265181.
FINN KLITGAARD MADSEN,
gårdejer, født d. 2.-1.-1959, søn
af Kirsten Jensen og Jens Erik
Madsen, gift d. 7.-5.-1983 med
Susannne Lykkegaard, født d.
12.- 3.-1962, datter af Valborg
og Arne Lykkegaard.
F.K.M. har været på Lundbæk
Landbrugsskole, han er i repræ
sentantskabet for Kvægavlsfore
ningen Nordjyden. Han overtog gården d. 15.-2.-1983 fra Osvald Andersen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 64 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er frasolgt 4 ha., og
der er 0,5 ha. skov. Derudover er der forpagtet 55 ha.
Stuehuset er opført i 1930. Udbygningerne består af 4 kvægstalde fra 1930, 1960 og
1986, lade fra 1986, udendørs køresilo og 2 gylletanke. Gården drives med en kvæg
produktion på 92 årskøer, 130 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er byg og raps. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. På
gården er der 2 faste medhjælpere, og der bruges en del maskinstation. Gården drives
sammen med Vrå Mark 23.

TYLSTRUP NØRREHEDE 15, "NØRREGAARD", NØRREHEDE, 9382 TYLSTRUP, tlf.
98-261488.
BJARNE ANDERSEN, gårdejer, født d. 10.-11.-1941, søn Anne Margrethe og Alfred
Andersen, gift d. 24.-9.-1966 med Sonja Storgaard, født d. 24.-8.-1944, datter af
Magda og Thorkild Storgaard. Parret har børnene: Karen Margrethe, født d. 30.-7.1967, Bent, født d. 2.-4.-1969 og Erik, født d. 20.-10.-1982.
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Lundbæk Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-1.-1970 fra
sin far Alfred Andersen, nuvæ
rende ejer er 4 generation.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
52 ha., heraf tilkøbt 30 ha. og
frasolgt 5 ha., der er 1 ha. mose,
1 ha. krat og 12 ha. eng. Derud
over er der lejet 27 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og
restaureret i 1976. Udbygninger
ne består af 2 kvægstalde fra
1912 og 1954, svinestald fra 1980, lade fra 1976 og 2 gylletanke. Gården drives med
en kvægproduktion på 45 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden
er der en slagtesvineproduktion på ca. 850 stk. årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, mejetærsker, plansilo, tårnsilo og varm
lufts tørreri. På gården er der 1 fast medhjælper, og der bruges en del maskinstation.

UGGERHALNEVE3 65, "BIRKET",
GRINDSTED, 9310 VODSKOV,
tlf. 98-286116.
GUNNAR SÆDERUP STARCKE,
gårdejer, født d. 11.-9.-1940,
søn af Kirstine og Sæderup Starcke, gift d. 5.-6.-1965 med Ing
rid Brøndum Larsen, født d.
18.-9.-1944, datter af Tinne og
Oanus Brøndum Larsen. Parret
har børnene: Sten, født d. 30.8.-1967, Allan, født d. 5.-3.1973 og Oane, født d. 28.-3.1979.
G.S.S. har været på Malling Landbrusskole, han er i bestyrelsen for Grindsted Mejeri.
Han overtog gården d. 1.-7.-1968 fra sin far Sæderup Starcke.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 48,1 ha. og der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og restaureret i 1974-75. Udbygningerne består af 2 kvæg
stalde fra 1919 og 1973, lade fra 1978, maskinhus fra 1969, foderhus fra 1973 og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 50 ungdyr og 25
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der
er 3 traktorer, mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges.

UGGERHALNEVE3 75, "BIRKE",
GRINDSTED, 9310 VODSKOV,
tlf. 98-286037.
CHRISTIAN og KNUD STARCKE,
gårdejere.
C.S. er født d. 28.-1.-1924 og
K.S. er født d. 21.-12.-1930, søn
ner af Anna og Jens Christian
Starcke. C.S. er gift d. 8.-10.1966 med Karen Winther, født d.
11.-3.-1933, datter af Magrethe
og Andreas Winther. Parret har
børnene: Anne Merete, født d.
10.-11.-1969 og Peter, født d. 18.-12.-1971.
Brødrene har været på Kærhave og Lyngby landbrugsskoler. De overtog gården d.
1.-1.-1972 fra deres mor Anna Starcke, nuværende ejere er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 47 ha., heraf 11 ha. skov.
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"Birke"s stuehus er opført i 1960. Udbygningerne består af kvægstald fra 1953,
svinestald og lade fra 1888 samt maskinhus fra 1972. Gården drives med en kvæg
produktion på 20 årskøer, 12 ungdyr og 12 slagtekalve af racen RDM, desuden er der
4 årssøer, der produceres ca. 80 slagtesvin årligt. Der er 4 traktorer, mejetærsker,
tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VESTER HALNE VEJ 104, 9430
VADUM, tlf. 98-271235.
ANDERS MADSEN, gårdejer,
født d. 21.-10.-1947, søn af Pe
ter Madsen, gift d. 22.-3.-1983
med Lene Marie Dahl Christen
sen, født d. 7.-1.-1949, datter af
Niels Dahl Christensen. Parret
har børnene: Lise, født d.
3.-4.-1972, Anne, født d. 17.-8.1983 og Esther Marie, født d.
27.-5.-1985.
A.M. har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-1.-1978 fra sin far Peter Madsen, nuværende ejer er 4 generation.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt ialt 34 ha. Arealet angiver et
samlet areal for 3 gårde beliggende Vester Halne Vej 107 og 109.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, svinestald, lade, maskinhus og 2 gylletanke.
Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer,
plansilo, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

VESTER HALNE VEJ 108, 9430
VADUM, tlf. 98-271921.
EJNAR JENSEN, gårdejer, født
d 19.-10.-1931, søn af Laurentze
og Gunnar Jensen.
E.J. overtog gården d. 1.-10.1968 fra sin far Gunnar Jensen,
nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 905.000. Areal
18,6 ha., heraf en moseparcel i
Vildmosen.
Stuehuset er opført i 1882 og
restaureret fra 1980-89. Udbyg
ningerne består af kvægstald, svinestald, lade og maskinhus. Gården drives som al
sidigt landbrug med en kvægproduktion på 20 årskøer, 20 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen SDM, svineproduktionen er på 20 årssøer, der produceres ca. 275 slagtesvin
årligt. Der er 2 traktorer og plansilo. Maskinstation bruges til høst.

VESTER HALNE VEJ 109, 9430 VADUM, tlf. 98-271065.
MOGENS MORTENSEN, efterlønsmodtager, født d. 5.-2.-1924, søn af Bernhardt
Mortensen, gift d. 14.-6.-1958 med Kirsten Nielsen, født d. 25.-9.-1931, datter af
Kristian Nielsen. Parret har børnene: Anne, født d. 12.-11.-1959 og Ole, født d.
27.-2.-1962.
M.M. overtog gården d. 1.-6.-1958 fra sin far Bernhardt Mortensen, nuværende ejer er
4. generation.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 12 ha., der er frasolgt 12 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, lade og maskinhus.
VESTVEJ 94, "NYMARK", LANGHOLT, 9310 VODSKOV, tlf. 98-293024.
ALF STEVNHOVED, gårdejer, født d. 2.-8.-1941, søn af Mie og Vilhelm Stevnhoved,
gift d. 29.-10.-1966 med Frida Aaen Nymark, kantine- og rengøringsassistent, født d.
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24.-9.-1967, Gitte, født d. 28.-2.-1969 og Jane, født d. 29.-9.-1974.
A.S. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 29.-10.-1966 fra
Laurits Nymark, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 68 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1885 og restaureret i 1973. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1976, lade fra 1956 og maskinhus fra 1984. Gården drives med en slagtekalveproduktion på 85 stk. alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
raps, ærter og kartofler. Der er 3 traktorer, mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri
og halmfyr.

VISSEVEJ 85, "VISSE NYGAARD", VISSE, 9210 AALBORG SØ, tlf. 98-315092.
PER SIMONSEN, gårdejer, født d. 2.-1.-1942, søn af Dagny og Chresten L. Simonsen,
gift d. 21.-7.-1979 med Inger Bente Christiansen, født d. 27.-11.-1949, datter af Marie
og Thomas Ejnar Christiansen. P.S. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog
gården i 1974 fra sin far Chresten L. Simonsen, nuværende ejer er 2. generation.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 19,3 ha. Der er lejet 23 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1900, som er restaureret senest i 1975, lade fra 1880, maskinhus 1960
og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 23 årskøer, 32 ungdyr og 15
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3
traktorer, mejetærsker, 3 tårnsiloer, varm og kold lufts tørreri samt kombifyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VODSKOVVEJ 187, "EGET", UGGERHALNE, 9310 VODSKOV,
tlf. 98-286532.
CARL THEODOR CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 23.-4.-1942, søn
af Erna og Carl Christensen, gift
d. 15.-2.-1964 med Lissy Kjær,
køkkenleder, født d. 28.-10.-1944,
datter af Caroline og Aksel
Kjær. Parret har børnene: Mari
anne, født d. 29.-7.-1964 og Car
sten, født d. 22.-10.-1967.
C.T.C. har været på Kalø Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-11.-1989 fra Niels Pilgaard. Ejendomsskyld 2.280.000. Areal 82,7 ha.
Stuehuset er opført i 1857 og restaureret i 1984. Udbygningerne består af farestald og
fravænningsstald fra 1924, begge er renoveret i 1984, slagtesvinestald fra 1857, som
er tilbygget i 1980 og senere renoveret, lade fra 1857 ombygget i 1981 og maskinhus
fra 1990. Gården drives med en svineproduktion på 85 årssøer, der produceres ca.
1.600 slagtesvin årligt, desuden er der hesteopdræt af 8 Oldenborgere til videresalg.
Planteprodutionens salgsafgrøde er industrikartofler. Der er 3 traktorer, mejetærsker,
kartoffellægger og -optager, 4 plansiloer og varm lufts tørreri. På gården er der 1
medhjælper.
VOKSLEVVEJ 12, "NYGAARD",
SØNDERHOLM, 9240 NIBE, tlf.
98-341517.
KARL CHRISTIAN NIELSEN, mu
rerarbejdsmand, født d. 27.-2.1953, søn af Mary og Niels Chri
stian Nielsen, gift d. 6.-8.-1983
med Anne-Marie Degn Jacobsen,
kontorassistent, født d. 16.-9.1956, datter af Karen Margrete
og Niels Jacobsen. Parret har
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sønnen Claus, født d. 15.-5.-1983.
K.C.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården 1.-6.-1984 fra
Gunnar Mathiesen. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 20,3 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og restaureret i 1978. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1925, som er restaureret flere gange, lade fra 1925, og maskinhus fra 1972. Går
dens besætning er på 8 ammekøer, 5 ungdyr og 5 slagtekalve af blandet race. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, mejetærsker
og 2 tårnsiloer. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
VOKSLEVVEJ 20, "SYDGAARDEN", SØNDERHOLM, 9240 NI
BE, tlf. 98-341429.
SVEND og EWALD KRISTENSEN,
gårdejere.
Svend Kristensen er født d. 1.10.-1935, søn af Poul Kristensen,
gift d. 30.-12.-1961 med Ritta
Christensen, født d. 12.-3.-1941,
datter af Peter Kusk. Parret har
børnene: Ewald, født d. 4.-2.-1963
og Elsebeth, født d. 13.-1.-1967.
E.K. gift d. 4.-8.-1990 med Susanne Eskerod. Parret har datteren Camillla, født d.
30.-4.-1989. E.K. har været på Lundbæk og Asminlkloster landbrugsskoler. Han overtog
halvdelen af gården d. 1.-6.-1988, faderen overtog gården d. 1.-1.-1962 fra Jens
Jakobsen. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Derudover er der
forpagtet 27,5 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1955, svinestald fra 1966, ungdyrstald fra 1978, lade fra 1920, maskinhus fra
1976, foderhus fra 1981 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 års
køer, 60 ungdyr og 32 slagtekalve af racen SDM, det er en avlsbesætning, som udstil
les på skuer og får mange præmier, i 1985 var en af køerne i besætningen nr. 2 i Dan
mark. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, mejetærsker,
markvandingsanlæg, varm og kold lufts tørreri, og der anvendes staldvarme til opvarm
ning af stuehuset. Maskinstation bruges til halmarbejde og græsensilering.
VOKSLEVVEJ 35, "BAKKEBO",
SØNDERHOLM, 9240 NIBE, tlf.
98-341428.
SVEND KRISTENSEN, gårdejer,
omtales under Vokslevvej 20.
S.K. overtog gården d. 1.-7.-1986
fra Johannes Larsen.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 14
ha. Stuehuset er restaureret fle
re gange. Udbygningerne består
af svinestald, lade og maskinhus.
Gården drives sammen med Vok
slevvej 20.

VOKSLEVVEJ 50, 9240 NIBE, tlf. 98-341993.
SONJA PEDERSEN, gårdejer, født d. 22.-1.-1950, datter af Sigrid og Aksel B. Johan
sen, gift d. 4.-3.-1972 med Poul Erik Pedersen, landmand, født d. 29.-10.-1942, søn af
Gerda og Jens Pedersen. Parret har børnene: Henrik, født d. 5.-4.-1966, Dorte, født d.
6.-1.-1972 og Thomas, født d. 24.-2.-1976.
S.P. overtog gården d. 28.-10.-1976 fra Jens Buus.
Ejedomsskyld 1.600.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 23 ha. eng. Der er
forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1984. Udbygningerne består af kvægstald fra 1979, spaltehus og
lade fra 1981, maskinhus fra 1989 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
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på 52 årskøer, 75 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, plansilo,
varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinsta
tion bruges til høst og ensilering. Vokslevvej 35 drives sammen med Skavnshøj 28, som
har 17,9 ha.
VOLSTED BYGADE 34, "AASEGAARD", VOLSTED, 9530 STØV
RING, tlf. 98-384180.
VIGGO HANSEN, gårdejer, født
d. 23.-6.-1933, søn af Hedevig og
Niels Frederik Hansen, gift d.
30.-9.-1961 med Birthe Nielsen,
født d. 5.-9.-1940, datter af An
na og Christian Nielsen. Parret
har børnene: Anette, født d. 18.6.-1958, Anne-Marie, født d. 11.11.-1962 og Niels-Christian, født
d. 6.-3.-1968. V.H. har været på Lundbæk Landbrugsskole, og han er lokal brandfoged.
Han overtog gården d. 5.-3.-1971 fra Helmuth Uhrenholt.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 36 ha., heraf 9 ha. eng. Der er lejet 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1895 og restaureret flere gange. Der er købt 1 fodermesterhus i
1988. Udbygningerne består af 3 kvægstalde fra 1961-1973, lade, maskinhus fra 1976,
foderhus fra 1984, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 52 årskøer, 63 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer og
varm lufts tørreri. På gården er der 1 fast fodermester, og der bruges delvis
maskinstation. V.H. ejer og driver desuden Hobrovej 946.
VOLSTED BYGADE 42, VOLSTED,
9530 STØVRING, tlf. 98-384019.
KAJ BORUP, gårdejer, født d.
4.-1.-1927, søn af Karen og Chre
sten Borup, gift d. 31.-3.-1962
med Sigrid Pedersen, født d.
2.-4.-1933, datter af Else og
Henry Pedersen.
K.B. har været på Odder Land
brugs- og Højskole, han er uddan
net kontrolassistent, og er i re
præsentantskabet for D.L.G. Han
overtog gården i 1954 fra sin far
Chresten Borup, nuværende ejer er 3 generation. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30
ha., heraf 6 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1864 og restaureret i 1972. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1960, svinestald fra 1978, lade er indrettet ovenpå kostald, maskinhus fra 1965 og
gylletank. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og
ærter. Der er 1 traktor og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
VOLSTED SKOLEVEJ 4, "GILDSIGGAARD", VOLSTED, 9530
STØVRING, tlf. 98- 384192.
MARTHINUS FRIIS, eksportchef/
gårdejer, født d. 24.-6.-1930, søn
af Hans Friis, gift d. 2.-6.-1956
med Johanne Thordal Boel, kon
torassistent, født d. 3.-8.-1931,
datter af Hans Boel. Parret har
datteren Dorte, født d. 23.-3.1957.
M.F. er eksportchef på slagteri-
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virksomheden Wenbo. Han overtog gården d. 15.-9.- 1972 fra Jens Erik Christensen.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 7 ha. eng og 2 ha.
tilplantet med skov. Derudover er der forpagtet 45 ha.
Stuehuset er restaureret senest i 1986. Udbygningerne består af kvægstald fra 1977
som er ændret til svinestald, svinestalden er moderniseret i 1977, maskinhus samt lade
med kornsilo og tørringsanlæg. "Gilddsigggaard" drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af ærter, raps, hvede og rug. Der er 2 traktorer, plansilo, tårnsilo, og
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VOLSTED SKOLEVEJ 5, "PINKROGEN", VOLSTED, 9530 STØVRING, tlf. 98-384101.
HOLM PEDERSEN, landmand, født d. 3.-7.-1937, søn af Holger Pedersen, gift i 1962
med Ragnhild Nielsen, ansat ved S.P. Radio, født d. 21.-8.-1943, datter af Olaf
Nielsen. Parret har børnene: Henning, født d. 24.-2.-1963 og Oluf, født d. 20.-2.-1965.
H.P. er uddannet smed. Han overtog gården i 1975 fra sin far Holger Pedersen, som
købte gården i 1959.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 16,4 ha., heraf 8 ha. skov. Derudover er der forpagtet
13,8 ha.
Stuehuset er opført i 1931. Udbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade.
Gården drives med en kvægproduktion på 16 årskøer af racen SDM, desuden er der 2
årssøer, og der produceres ca. 40 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn og raps. Der er 2 traktorer, mejetærsker, varm lufts tørreri og halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VOLSTRUPVEJ 40, "VESTERGAARD", GODTHAAB, 9230
SVENSTRUP, tlf. 98-385108.
ARNE LANGDAHL NIELSEN,
gårdejer, født d. 14.-3.-1949, søn
af Anna og Jens Nielsen.
A.L.N. overtog gården i 1982 fra
Jens Mark.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 13
ha. Der er lejet 13 ha.
Stuehuset, som er udlejet, er fra
1908 og restaureret 1983. Avls
bygningerne består af svinestald
og lade, begge fra 1908 og maskinhuse fra 1970 og 1986. Planteproduktionens salgs
afgrøder består af korn og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, sprøjt-, gødningog kalkspreder, såmaskiner, roeoptager, plove, græssnitter, plansilo og varm og kold
lufts tørreri.
VÆVERGÅRDVEJ 7, "SKÆRSIG", 9430 VADUM, tlf. 98-271912.
ANDERS JUNGERSEN, gårdejer, født d. 10.-5.-1952, søn af Jens Jungersen, gift d.
17.-3.-1973 med Susanne Sørensen, født d. 12.-10.-1954, datter af Aksel Christensen.
Parret har børnene: Tina, født d. 30.-10.-1972, Henrik, født d. 9.-4.-1975 og Marie,
født d. 28.-3.-1984.
A.J. er i repræsentantskabet for Sundby/Wenbo Slagteri. Han overtog gården d.
11.-12.-1979 fra Annette Mejlholm.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 37 ha.
Stuehuset er restaureret i 1986. Udbygningerne består af kvægstald, svinestald, lade
og maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der sælges ca. 350
smågrise og 350 slagtesvin årligt, desuden er der 10 ammekøer og 7 ungdyr af racen
Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps og byg. Der er 2 traktorer,
plansilo samt varm og kold lufts tørreri.
VÆVERGÅRDVEJ 15, 9430 VADUM, tlf. 98-271208.
NIELS SKOV, gårdejer, omtales under Vævergårdvej 20.
N.S. overtog gården d. 1.-7.-1965 fra Jens Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 45 ha.
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Gården drives sammen med Vævergårdvej 20, N.S. er bosiddende på Vævergårdvej 15.

VÆVERGÅRDVEJ 20, "VÆVERGÅRD", 9430 VADUM, tlf. 98-271208.
NIELS SKOV, gårdejer, født d. 25.-5.-1937, søn af Jens Skov, gift d. 23.-8.-1969 med
Susanne Larsen, lægesekretær, født d. 17.-12.-1947, datter af Orla Ravnkilde Larsen.
Parret har børnene: Kirsten og Torben.
N.S. har været på Ladelund og Vejlby Landbrugsskoler. Han overtog gården d.
1.-7.-1965 fra sin far Jens Skov, nuværende ejer er 6. generation.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 42,5 ha., heraf 5 ha. skov. Der er lejet 8 ha. i
Vildmosen.
Stuehuset opført i 1884 og restaureret i 1978. Udbygningerne består af 2 kvægstalde,
2 lader, maskinhus, foderhus og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60
årskøer, 100 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er ærter, hvede og raps. Der er 3 traktorer, mejetærsker, tårnsilo og varm lufts
tørreri. På gården er der 1 fast fodermester samt 1 medhjælper, og der bruges en del
maskinstation. Gården drives sammen med Vævergårdvej 15.

VAARSTVEJ 20, "HØJGAARD",
SKOVSTRUP, 9260 GISTRUP, tlf.
98-314666.
PER ERIKSEN, landmand, født d.
21.-9.-1945, søn af Erik Eriksen.
P.E. har været på Malling Land
brugsskole. Han overtog gården i
1973 fra sin mor Karen Eriksen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
26,7 ha. Der er forpagtet 2,7 ha.
Stuehuset er restaureret flere
gange. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1964 som er
ombygget og moderniseret senest i 1982, lade, maskinhus fra 1979 og gylletank. Går
den drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 25 ungdyr og 15 slagtekalve af ra
cen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og 1 varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, og desuden bruges der
jævnligt vikar.

VAARSTVEJ 43, "NØRREGAARD", SKOVSTRUP, 9260 GI
STRUP, tlf. 98-314630.
EJNAR FJORDVANG JENSEN,
gårdejer, født d. 16.-1.-1939, søn
af Astrid og Søren Christian Jen
sen, gift d. 8.-6.-1963 med Mar
git Agnethe Thomsen, født d.
5.-2.-1943, datter af Anna Dor
thea og Lars Folden Thomsen.
Parret har børnene: Niels Jør
gen, født d. 11.-7.-1965, Marian
ne, født d. 9.-9.-1967 og Char
lotte, født d. 23.-12.-1970.
E.F.J. har været på Vinding Landbrugsskole. Han overtog gården 1.-7.-1963 fra sin far
Søren Christian Jensen.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 35,5 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha., der er 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1926, som er restaureret flere gange, lade fra 1926 og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer, 23 ungdyr og 6 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, foderkorn og raps. Der er 2
traktorer og 3 tårnsiloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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VAARSTVEJ 47, "ØSTERGAARD", SKOVSTRUP, 9260 GISTRUP, tlf. 98-314462.
HANS JØRGEN NIELSEN, gårdejer, født d. 20.-8.-1949, søn af Karen og Helge
Nielsen, gift d. 7.-5.-1976 med Birgit Frederiksen, lærer, født d. 30.-12.-1955, datter
af Ketty og Svend Frederiksen. Parret har børnene: Maria, født d. 22.-9.-1981 og
Thomas, født d. 11.-2.-1986.
H.J.N har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1983 fra
sin far Helge Nielsen, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret i 1984. Udbygningerne består af kvægstald,
lade, maskinhus fra 1985 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 57
årskøer og 8 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
raps. Der er 2 traktorer, og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VAARSTVEJ 91, "ENGHAVE
GÅRD", TORDERUP, 9260 GI
STRUP, tlf. 98-314670.
JØRGEN HOLTEN HANSEN,
gårdejer, født d. 18.-10.-1941,
søn af Helga og Holten Hansen,
gift d. 18.-12.-1971 med Kirsten
Løgt- holt Thomsen, lærer, født
d. 26.-9.-1941, datter af Mie og
Marius Løgtholt Thomsen. Parret
har børnene: Lars, født d. 22.10.-1972, Anne, født d. 21.-4.1975, Helga, født d. 7.-12.-1977
og Mary, født d. 22.-11.-1981.
J.H.H. har været på Næsgaard Agerbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1971 fra
sin far Holten Hansen, han havde forpagtet gården fra 1963.
Ejendomsskyld 2.420.000. Areal 47 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret senest i 1987. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1860, som er ombygget og anvendes som pelseri, svinestald og lade fra
1978, minkhal fra 1985, maskinhus fra 1976 og gylletank. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er frø,
ærter og raps. Der er 2 traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
Der er 1 medhjælper.

VAARSTVEJ 96, "SKALBAKGAARD", TORDERUP, 9260 GISTRUP, tlf. 98-315392.
POUL KRISTIAN JENSEN, gårdejer, født d. 26.-6.-1951, søn af Herdis og Søren
Christian Jensen, gift d. 28.-5.-1977 med Stinne Jørgensen, sygeplejerske, født d.
23.-11.-1955, datter af Esther og Juul Jørgensen. Parret har børnene: Søren, født d.
2.-10.-1979 og Jacob, født d. 26.-8.-1982.
P.K.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han er i kredsledelsen for D.L.G. og MD
Food. Han overtog 1. halvdel af gården i 1977 og resten i 1984 fra sin far Søren
Christian Jensen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 100 ha., heraf tilkøbt 36 ha., der er 1 ha. skov.
Derudover er der forpagtet 15 ha. græsning.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, svinestald, ungdyrstald, lade, maskinhus,
køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 75 årskøer, 93 ungdyr
og 42 slagtekalve af racen SDM. Desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.000
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og ærter. Der er 4
traktorer, mejetærsker, markvandingsanlæg, roetankmaskine, skårlægger, fodersilo
samt varm og kold lufts tørreri. Der er 2 faste medhjælpere på gården, som drives
sammen med Vaarstvej 122 på 38 ha., på denne gård produceres der ca. 1.500
slagtesvin årligt, ejendomsværdi 1.600.000.
VAARSTVEJ 106, "TORDERUP VESTERGAARD", TORDERUP, 9260 GISTRUP, tlf.
98-314511.
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gift d. 22.-11,.1958 med Paula Hansen, født d. 2.-1.-1932, datter af Elna og Elvin
Hansen. Parret har børnene: Hans Jørgen, født d. 27.-11.-1962 og Martin, født d.
25.-2.-1972.
F.A. overtog gården d. 1.-11.-1964 fra sin far Hans Adamsen, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 65 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1848 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1929, lade fra 1903 og maskinhus fra 1947. Gården drives med en sobe
sætning, hvorfra smågrisene sælges. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og
ærter. Der er 4 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

VAARSTVEJ 107, VAARST, 9260
GISTRUP, tlf. 98-314219.
POUL ERIK SØLGAARD, politi
assistent, født d. 6.-9.-1949, søn
af Kristiane og Anders Sølgaard,
gift d. 17.-9.-1977 med Hanne
Vibeke Madsen, assistent, født d.
13.-1.-1954, datter af Margit og
Hans Karl Madsen. Parret har
børnene: Michael, født d. 26.7.-1978, Bjarke, født d. 30.-8.1983 og Christina, født d. 30.-4.1988.
P.E.S. arbejder på Hobro Politigård, han har været på Lundbæk Landbrugsskole og er
medlem af skolebestyrelsen. Han overtog gården d. 1.-8.-1989 fra sin far Anders
Sølgaard, P.E.S. forpagtede gården fra d. 1.-3.-1972, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 15,5 ha., heraf 1 ha. skov og bakker.
Stuehuset er opført i 1827 og restaureret omkr. 1957. Udbygningerne består af kvæg
stald og lade fra 1944 samt maskinhus fra 1920. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af hvede, byg, ærter og raps. Der er 1 traktor samt varm og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
VAARSTVEJ 151, "KÆRVANG", VÅRST MARK, 9260 GISTRUP, tlf. 98-333198.
JØRN BLOK MADSEN, tømrer, født d. 7.-1.-1954, søn af Kirstine og Peder Blok
Madsen.
J.B.M. er montør for Colorlux i Esbjerg. Han overtog gården d. 15.-3.-1985 fra sin
mor Kirstine Blok Madsen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 13,1 ha., heraf 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret indvendigt. Udbygningerne består af lade,
maskinhus og garage. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn og raps. Der er 1 traktor, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til
høst.
VAARSTVEJ 270, "BAUNEHØJGAARD", VÅRST, 9260 GISTRUP,
tlf. 98-333035.
HENNING ANDREAS THORN,
gårdejer, født i 1951, søn af
Esther og Erling Thorn, gift i
1986 med Dorte Grud, sygeplejer
ske, født i 1953, datter af Ellen
og Poul Nielsen. Parret har bør
nene: Trine, født i 1985 og So
fie, født i 1987.
H.A.T har været på Lundbæk
Landbrugsskole, han er i repræ-
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Erling Thorn.
Ejendomsskyld 2.130.00. Areal 40 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af 4
svinestalde, hvoraf 2 er fra 1939, 1 fra 1977 og 1 fra 1989, lade fra 1939, maskinhus
og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 250 årssøer, der produceres ca.
5.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2
traktorer, mejetærsker samt varm og kold lufts tørreri. På gården er der 1 fast
medhjælper og der bruges maskinstation til skårlægning og kalkudkørsel. Gården drives
sammen med Vaarstvej 271.

VAARSTVEJ 271, "SKÅRUPSMINDE", 9260 GISTRUP, tlf. 98333035.
HENNING ANDREAS THORN,
gårdejer, omtales under Vaartstvej 270.
H.A.T. overtog gården i 1986 fra
Thorkild Kristensen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
36,7 ha.
Bygningerne består af stuehus, 3
svinestalde, som er renoveret i
1986 og 1989, lade ovenpå den
ene svinestald, maskinhus, gastæt silo og gylletank. Gården drives sammen med
Vaarstvej 270.
VAARSTVEJ 279, "ANNASMINDE", FJELLERAD, 9260 GISTRUP, tlf. 98-333220.
TAGE THORN LARSEN, gårdejer, født d. 12.-7.-1938, søn af Edith og Lars Christian
Larsen, gift d. 25.-7.-1967 med Tove Byrialsen, hjemmesygeplejerske, født d. 16.-8.1941, datter af Katrine og Anders Byrialsen. Parret har børnene: Lars, født d. 28.3.-1969, Jane, født d. 12.-2.-1971, Anders, født d. 8.-8.-1976 og Hanne, født d.
7.-1.-1978.
T.T.L. overtog gården d. 1.-7.-1967 fra sin far Lars Christian Larsen.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 43 ha., heraf 6 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret i perioden 1972-1974. Udbygningerne består
af 3 svinestalde, lade, maskinhus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion
på ca. 100 årssøer, der produceres slagtesvin, desuden er der en minkfarm på 800
tæver. Der er 1 fast medhjælper.
VAARSTVEJ 288, "LERVANG",
FJELLERAD, 9260 GISTRUP,
tlf. 98-333558.
OLE RAVN, tømrer, født d. 25.10.-1953, søn af Marie og An
ders Ravn, gift d. 9.-5.-1982
med Guadalupe Lopez, født d.
5.-10.-1954, datter af Mauricia
Ravelo og Luis Lopez. Parret
har datteren Susana, født d. 4.5.-1988.
O.R. overtog gården d. 1.-12.1983 fra Søren Jensen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 7,2 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og restaureret i 1988. Udbygningerne består af kvægstald,
lade og maskinhus, alle fra 1938. Besætningen er på 6 ammekøer og 10 slagtekalve
alle krydsninger. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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GREGERS SØREN WINTHER, omtales under Fredenslundvej 25, Skørping Kommune.
G.S.W. overtog gården d. 1.-4.-1984 fra Gudrun Jensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 38 ha, heraf 4 ha. eng og 5 ha. skov.
Stuehuset er opført ca. 1920 og restaureret 1989/90. Avlsbygningerne består af lade,
tørreri og garage, alle fra 1989. Planteproduktionens salgafgrøder består af kotrn,
raps, frøgræs og ærter. Der er plantørreri. G.S.W. ejer og driver også ejendommene
Fredenslundvej 25, Skørping Kommune, hvor han også er bosat, og Flødalsvej 25,
Ålborg Kommune.

ØRUM MOSEVEJ 2, NØRKÆR, GRINDSTED, 9310 VODSKOV, tlf. 98-286015.
JENS PETER JENSEN, gårdejer, født d. 2.-8.-1908, søn af Mariane og Christian
Jensen, gift d. 20.-7.-1942 med Jenny Jensen, husmor, født d. 12.-5.-1908, datter af
Bine og Niels Christian Jensen. Parret har sønnen Niels Christian.
J.P.J. overtog gården d. 26.-7.-1946 fra Anton Much.
Areal 21 ha. J.P.J. driver selv 3 ha. resten af jorden er bortforpagtet til sønnen Niels
Christian.
Stuehuset er opført i 1962. Udbygningerne består af kvægstald og svinestald fra 1954,
lade fra 1800-tallet og maskinhus fra 1938.
ØRUM MOSEVEJ 19, "ØSTERHOLT", GRINDSTED KÆR, 9320
HJALLERUP, tlf. 98-286009.
VILLY AAGAARD NIELSEN,
gårdejer, født d. 8.-5.-1947, søn
af Ingeborg og Marinus Nielsen,
gift d. 22.-9.-1973 med Helle
Gullaksen, medhjælpende hustru,
født d. 4.-9.-1952, datter af Kir
sten og Sven Gullaksen. Parret
har børnene: Jette, født d. 20.6.-1975, Dorthe, født d. 21.-9.1977, Trine, født d. 22.-3.-1983

og Per, født d. 15.-8.-1984.
V.AA.N. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han er næstformand i D.L.G. for
Vendsyssel og Han Herred, samt er i repræsentantskabet for D.L.G. og i bestyrelsen
for Akafa. Han overtog gården i 1972 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 22 ha. Derudover er der lejet 35
ha.
Stuehuset er opført i 1954 og restaureret flere gange senest i 1987. Udbygningerne
består af kvægstalde fra 1978 og 1989, svinestald fra 1960, lade fra 1981, maskinhus
fra 1920 er tilbygget i 1974, foderhus fra 1981, gylletank og køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 80 årskøer, 90 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM,
desuden produceres der 350 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter og raps. Der er 3 traktorer, mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og der
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er 2 faste medhjælpere på
gården, som drives sammen med Ørum Mosevej 20.
ØRUM MOSEVEJ 20, GRINDSTED KÆR, 9320 HJALLERUP, tlf. 98-286009.
VILLY AAGAARD NIELSEN, gårdejer, omtales under Ørum Mosevej 19.
V.AA.N. overtog gården i 1986 fra Jørgen Christensen.
Ejendomsskyld 1.270.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret i 1980. Udbygningerne består af svinestalde
fra 1970 og 1975 samt lade fra 1975. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
400 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er plansilo og
varm lufts tørreri. Gården drives sammen med Ørum Mosevej 19.
ØSTER HALNE HEDEVEJ 4, "HOLMSMINDE", 9430 VADUM, tlf. 98-271133.
HENRY CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 14.-6.-1921, søn af Marinus Christiansen.
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1.-8.-1963 fra sin far Marinus Christensen, gården har været i slægtens eje siden 1915.
Ejendomsskyld 320.000. Areal 10 ha., der er frasolgt 4 ha., der 0,5 ha. mose. Der er
forpagtet 4,6 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, lade og 3 maskinhuse. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af raps. Der er 2 traktorer, 2 mejetærskere,
3 kartoffeloptagere og 1 kornsilo. H.C. driver lidt maskinstation fra ejendommen.

ØSTER HALNE HEDEVEJ 30,
"DOKKEDAL", HEDEN, 9430
VADUM, tlf. 98-268451.
GEORG REFSTRUP, gårdejer,
født d. 28.-10.-1929, søn af Aage
Refstrup, gift d. 2.-7.-1955 med
Elly Margrethe Conradsen, datter
af Søren Conradsen. Parret har
børnene: Søren, født d. 16.-9.1955 og Anette, født d. 4.-5.1959.
G.R. har været på Borris Land
brugsskole. Han overtog gården

d. 20.-5.-1955 fra Christian Jensen Dokkedal.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er frasolgt 5,5 ha.
Stuehuset er restaureret i 1960. Udbygningerne består af 3 svinestalde og 1 lade.
Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, og der produceres ca. 500 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer,
1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr.
ØSTER HASSING VEJ 40, "MØLGAARD", LANGHOLT, 9310
VODSKOV, tlf. 98-256795.
JENS AAGE CHRISTENSEN og
ELSE BILDE CHRISTENSEN,
gårdejere.
J.AA.C. er født d. 8.-4.-1928,
søn af Hansine og Marius Andre
as Christensen, gift d. 5.-11.1960 med Else Bilde Fogh, født
d. 25.-2.-1939, datter af Mathil
de og Valdemar Bilde Fogh. Par
ret har børnene: Lisbeth, født d.
9.-3.-1962, Ole, født d. 8.-5.-1964 og Henrik, født d. 27.-6.-1967.
J.AA.C. har været på Kærehave Landbrugsskole. Han overtog gården d. 16.-11.-1974
fra Anthon Pejstrup.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Derudover er der lejet 2,8
ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1982-83. Udbygningerne består af 3
svinestalde fra 1900, 1952 og 1980, maskinhus fra 1982, foderhus fra 1900 og
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der sælges ca 1.450
smågrise og 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og
kartofler. Der er 3 traktorer, plansilo og korntørrreri. Der bruges maskinstation til en
del af markarbejdet.
ØSTER HASSING VEJ 44, "ØSTER MØLBAK", LANGHOLT, 9310 VODSKOV, tlf.
98-255073.
FLEMMING STAAL NIELSEN, klubassistent, født d. 15.-4.-1953, søn af Ruth og
Arnold Nielsen, gift d. 31.-5.-1988 med Karin Søe Simonsen, pædagog, født d.
13.-8.-1955, datter af Anna og Aage Simonsen. Parret har børnene: Simon, født d.
19.-11.-1982 og Thilde, født d. 24.-9.-1986.
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Flemming Staal Nielsen overtog gården d. 1.-5.-1988 fra Kristian Larsen.
Ejendomsskyld 320.000. Areal 2,8 ha. Oorden er udlejet.
"Øster Mølbak"s stuehus er opført i 1929. Udbygningerne består af kvægstald, lade og
maskinhus alle fra 1929. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til
halmpresning.
ØSTER HASSING VE3 60, "TRANHOLMGAARD", LANGHOLT,
9310 VODSKOV, tlf. 98-257509.
POUL BADSBERG, politiassistent,
født d. 24.-2.-1956, søn af Ka
thrine og Oens Badsberg, bor sam
men med Ann Merete Ovesen,
overassistent, født d. 21.-6.-1959,
datter af Bodil og Erik Ovesen.
Parret har datteren Katrine, født
d. 23.-4.-1988.
P.B. overtog gården d. l.-ll.1989 fra sin far Oens Badsberg.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 77,7 ha., heraf 6 ha. skov og 7 ha. eng og mose.
Derudover er der lejet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret senest i 1989. Udbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade alle fra 1933, samt gylletank. Besætningen er på 17
ammekøer, 8 ungdyr og 17 slagtekalve af racen Simmentaler. Planteproduktionens
salgsafgrøder er kartofler, frøgræs, korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, tårnsilo, kold lufts tørreri og halmfyr. Der bruges maskinstation til
kartoffelhøsten.
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Akselterpvej
Ambjergvej
Barsbølvej
Blaakildevej
Borgerve)
Borupvej
Bramslev Bakker
Bredmosevej
Brændsøvej
Bækvej
Bønfeldtvej
Egebakkevej
Egelundsvej
Egernvej
Fogedgårdsvej
Fragdrup Hedevej
Fragdrupvej
Frisdalsvej
Fruerlundsvej
Fuglegårdsvej
GI. Møldrupvej
Grangårdsvej
Grenvejen
Hadsundvej
Harhøjvej
Haverslevvej
Hedegårdsvej
Hjedsvej
Hjerritsdalvej
Hobrovej
Houtvedbakken
Houtvedvej
Hulemosevej
Hvarregårdsvej
Hvarre Hedevej
Hvarrevej
Høndrupgårdsvej
Høndrup Søvej
Karlsmøllevej
Karlsvej
Kielstrupvej
Kraghøjvej
Kridtvejen
Laulundsvej
Lilleardenvej
LI. Gandrupgårdsvej
Lunddalsvej
Lundgårdsvej
Lundgaard Hedevej
Marienborgvej
Milmosevej
Monstrupvej
Myhlenbergvej
Møldrupvej
Ndr. Truevej
Nr. Redsøvej
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Nysumvej
Nyvangen
Nøgelhøjvej
Nørregårdsvej
Oplevvej
Ouevej
Præstegårdsvej
Redsøvej
Rinddalsvej
Rold Bavnehøjvej
Roldvej
Rostrup Byvej
Rostrupvej
Rævebakkevej
Rømersvej
Savværksvej
Sdr. Truevej
Skelvej
Skolevej
Skovbovej
Skørpingvej
Smedehøjvej
Spangvad
Stenstrup Byvej
Stenstruplundvej
Stenstrupvej
Stokholmvej
Storarden
Storardenvej
Storegade
Storemosevej
Storkedamsvej
Stubberupvej
Sverige
Sønderbyen
Sønderbyvej
Søndermarksvej
Søndergårdsvej
Terndrupvej
Thoruphedegårdsvej
Thoruphedevej
Tingmosevej
Tingvej
Tisted Holter
Tistedvej
Torndalsvej
Tostrupvej
Toudalsvej
Tovdal
Trekløvervej
Trinnerupvej
True Hede vej
Truehøjvej
Truevejen
Trævejen
Ulstrupvej
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Register for
ARDEN KOMMUNE
Valsgaardvej
V. Doensevej
Vejrholtmosevej
Vestergade
Vester Skovhusvej
Vråvej
0. Doensevej
Øster Skovhusvej
Østergade
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Als Hedevej
Als Oddevej
Alsvej
Bakkegaardsvej
Barsbølvej
Brohusvej
Buddumvej
Bønderskovvej
Glerupgaardvej
Glerupvej
GI. Kærvej
GI. Visborgvej
Haslevgaardeskovvej
Haslevgaardevej
Havnøvej
Hedegaardevej
Hobrovej
Hyltvej
Korupvej
Kystvejen
Kærvej
Langmosevej
Lysevej
Mosevej
Møgelholtvej
Mølbakvej
Måvej
Nygaardsvej
Nørkærvej
Nørrevangsvej
Pejtervej
Petersborgvej
Præstevej
Rostrupvej
Rødehusvej
Rønningen
Solbjergvej
Teglbakkevej
Tostrupvej
Trinnerupvej
Underbakkevej
Vandkærvej
Vester Markvej
Visborggaard Allé
Visborgvej
Øster Markvej
Ålborgvej
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Register for
NIBE KOMMUNE.

Beltoftvej
Binderupvej
Birkegårdsvej
Bollerupvej
Borupvej
Bromarksvej
Brårupvej
Byvejen
Dybvadgårdsvej
Ejdrupvej
Erkildstrupvej
Flintdalevej
Fredsgårdvej
Frejstrupvej
Gelstrupvej
GI. Tårupvej
Grydstedvej
Halkærvej
Harrildgårdevej
Harrildhusvej
Hedegårdvej
Hobrovej
Holmagervej
Hovholmvej
Huulmøllevej
Hvalpsundvej
Hylkærvej
Ilsøvej
Jordemodervej
Keldbakgårdsvej
Kildevej
Kirkevej
Klitgårdvej
Klæstruplundvej
Klæstrupvej
Korsbjerghøjvej
Korsrisvej
Krastrupvej
Kyømarksvej
Kyøvej
Kærsgårdvej
Køllestrupvej
Langmølledalvej
Louisendalvej
Lyngbjerggårdsvej
Lyngbjergvej
Løgstørvej
Mellemvej
Munkegårdsvej
Munkhauge
Nymøllevej
Nøragervej
Nørkærvej
Nørrevadvej
Pindstrupvej
Pletdalgårdevej

201201202203203204205205205205208209211211212214214216219219220221222223224225228229
229230231231231232233234235235237237238239239240240241 241242242242243245246246246247-

202
204
205

208
209
211
212
214

216
219
220
221
222
223
224
225
228
230
231
232
233
234
237

238
239

240
241
242
243
245

247
248

Rodstrupvej
Savhøjvej
Simestedgårdvej
Skalledamsgårdvej
Skovvej
Snorupgårdsvej
Snorupvej
Spidsbyvej
Springbakgårdsvej
St. Ajstrupvej
Staunhedevej
Staunvej
Trælborgvadvej
Tårupvej
Valstedgårdvej
Viderupgårdsvej
V. Søvej
Vår Skovvej
Vårvej
Ørnhøjvej
Ørsnæsvej
Østergårdevej
Østerkærvej
0. Viderupkærvej
Aalborgvej

248250250251251252252253253254255256259260261263264265265268269269270270271-

250

251
252
253
255
256
259
260
261
262
264
265
268
269
270

271
272

-592Register for
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Aggersundvej
Allestrupvej
Alstruphedevej
Binderupvej
Borgergade
Borshøjvej
Bratbjergvej
Bredgade
Brorstrup Kærvej
Brorstrupvej
Brændsøvej
Bygaden
Dværgvej
Døstrupvej
Elbjergvej
Enshøjvej
Esgevej
Fyrkilde Møllevej
Fyrkildevej
GI. Hobrovej
GI. Landevej
GI. Nøragervej
GI. Tværvej
GI. Viborgvej
Grynderupvej
Grøftager
Grøndalsvej
Hannerupvej
Haverslevvej
Hornsmarken
Hougaardsvej
Hvalpsundvej
Hvidkildevej
Højagervej
Jordemodervej
Kiddalsvej
Kimbrervej
Kjemtrupvej
Klovhøjvej
Kragelundsvej
Kraghøjvej
Løgstørvej
Mejlbyvej
Mosevej
Mosevænget
Museumsvej
Møllegårdsvej
Nysum Byvej
Nysumgaardvej
Overvadvej
Plovkærvej
Præstevej
Rindhøjvej
Risrækken
Rodhøjvej
Roldvej
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Rævebakkevej
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Røjdrupvej
Rånen
Sankt Annevej
Skatskovvej
Skindelshøjvej
Skjoldhøjvej
Skodshøjvej
Skonhøjvej
Skovlvejen
Skovmosevej
Skaarupvej
Smedievej
Smorupvej
Stausgaardsvejen
Stejlhøjvej
Stikvejen
Strandvejen
Svoldrupvej
Sømosevej
Søndermarksvej
Thulstrupvej
Tisbjergvej
Tophøjvej
Tradsvejen
Troldvej
Vestbyen
Vestbygade
Vestergaardsvej
Vestermarksvej
Viborgvej
Vinkelvej
Vøvelholmvej
Ømarksvej
Ørnbjergvej
Aagade
Aalbjergvej
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Askildrupvej
Aspvej
Astrupvej
Baggedamvej
Baunehøjvej
Birkeholmvej
Bjerregaardsvej
Bienstrupvej
Bredalsvej
Brodsøvej
Brøndumvej
Bækhusevej
Bækkedalsvej
Bælumvej
Dollerup Byvej
Dragsgaardsvej
Driften
Dyrehavevej
Ejstrupvej
Engesvangvej
Fredenslundvej
Fruerhusvej
Fræervej
Gerding Gade
Gerdingvej
GI. Askildrupvej
Glerupvej
Graverhusevehj
Hadsundvej
Haelskovvej
Hanehøjvej
Hedegårdsvej
Hedevej
Helium Byvej
Helium Hedevej
Holmegårdsvej
Horsens Bygade
Horsens Hedegårdsvej
Horsensvej
Horsens Østergårde
Hurupvej
Kirkevej
Korsholmvej
Krastrupvej
Krogsholmvej
Kummerhøjvej
Langmosevej
Langsiggårdsvej
LI. Brøndum Byveje
LI. Brøndumvej
Lundegårdsvej
Lyngbyskovvej
Lyngbyvej
Mølholmvej
Ny Tostrupvej
Nørrebjergvej
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Nørregårdsvej
Randrupvej
Ravnborgvej
Rebild Skovhusevej
Risevej
Seefeldtslundvej
Sejlstrup Hedevej
Siem Skovvej
Sigsgårdsvej
Skalbjerghøjvej
Skibstedbrovej
Skibstedvej
Skindbjerglundvej
Skindbjergvej
Skovvej
Skørpingholmevej
Skørpingvej
Smidie Byvej
Smidievej
Solbjergvej
Stendalsvej
Stubberhøjvej
Svanfolkvej
Svanholmsmindevej
Syrenvej
Søtoften
Tirsdalsvej
Tistedvej
Treskelvej
Trinnerupvej
Troldbakke vej
Tustrupvej
Tvoruphøjevej
Udflyttervej
Vester Korupvej
Wiffertsholmvej
Ørnebjergvej
Østerbygade
Øster Korupvej
Åvej
Aalborgvej
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Barbaraskvej
Bredholtvej
Brådalvej
Egestedvej
Elkjærvej
Endelstedvej
Espelunden
Essendrupvej
Faurholtvej
Ferslev Byvej
Ferslevvej
Fjellerad Bygade
Flamstedvej
Flødalvej
Færgestedvej
Gammel Lyngdruovej
Graverhusvej
Gravsholtvej
Gultentorpvej
Gunderupvej
Hadsund Landevej
Halsvej
Hedeageren
Hedetoften
Hejbækvej
Hobrovej
Højrimmenvej
Håls Bygade
Kammerherrevej
Klarupvej
Korsbrovej
Kragevej
Kuskgårdsvej
Kyvsgårdvej
Kæragerholmvej
Langbrokrovej
Lille Dallvej
Lille Volstrupvej
Luneborgvej
Lyngdrupvej
Mellemholmvej
Milbakvej
Mindevej
Mjels Bygade
Munkebækvej
Mysagervej
Møgelmosevej
Nibevej
Nyrupvej
Nørholmsvej
Nørlangvej
Nøvlingvej
Oppelstrupvej
Polshøjvej
Poulstrupvej
Restrupvej Engvej
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Restrup Kærvej
Restrup Skovvej
Romdrupvej
Rærupvej
Rævedalsvej
Råhøj
Sindholtvej
Skovdalsvej
Skovmarkvej
Skovstrupvej
Stenstuevej
Stidsholtvej
Stokbrohedevej
Støvringvej
Sulsted Kirkevej
Sæbyvej
Sæderupvej
Sølgårdvej
Sønderholm Hedevej
Tjelevej
Torderupvej
Tostrup Brovej
Tostrupvej
Trælbjergvej
Tvedenvej
Tylervej
Tylstrup Hedevej
Tylstrup Nørrehede
Uggerhalnevej
Vester Halne Vej
Vestvej
Vissevej
Vodskovvej
Vokslevvej
Volsted Bygade
Volsted Skolevej
Volstrupvej
Vævergårdvej
Vaarstvej
Ærtebjergvej
Ørum Mosevej
Øster Halne Hedevej
Øster Hassingvej
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