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af
Forlaget Danske Landbrug

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 far veoptagelser 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
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FARSØ KOMMUNE

ALSTRUPVEJ 48, "ALSTRUP ØSTERGAARD", ALSTRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98634282.
CHRISTEN KJÆRGÅRD BACH, gårdejer, født d. 18.-6.-1951, søn af Marie og Dusinus
Bach, gift d. 18.-6.-1977 med Tove Nielsen, ekspeditrice, født d. 16.-12.-1954, datter
af Margit og Ivar Nielsen. Parret har børnene: Flemming, født d. 25.-9.-1978, Louise,
født d. 3.-10.-1980 og Trine, født d. 24.-2.-1982.
S.K.B. har taget grønt bevis. Han overtog gården d. 1.-8.-1975 fra Signe og Niels Lund
toft. Areal 67,3 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 10 ha. eng og lignende.
Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1977 og 1985, lade fra 1979 og foderhus fra
1989, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
60 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer. Gården
drives uden fremmed arbejdskraft.

ALSTRUPVEJ 50, "SØNDERGÅRD", ALSTRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-634075.
KARIN KLITGAARD, gårdejer, født d. 21.-5.-1947, datter af Elna og Harald Pedersen,
gift d. 1.-3.-1963 med Kay Klitgaard, skatteinspektør, født d. 30.-7.-1946, datter af
Katrine og Møller Klitgaard. Parret har børnene: Heidi, født d. 11.-9.-1969 og Morten,
født d. 22.-1.-1973.
K.K. er i bestyrelsen for Farsø Landboforening og medlem af regnskabsudvalget. Går
den blev overtaget d. 1.-7.-1984 fra Hans Jensen.
Ejendomsskyld 1.460.000. Areal 48,2 ha., heraf 1 ha. eng og 13 ha. skrænter og skov.
Stuehuset er opført 1961. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1926, svinestald fra
1977, moderniseret til slagtesvin i 1988, lade fra 1903, moderniseret i 1990 og
maskinhus fra 1974, der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
1.900 stk. årligt. Desuden er der 2 ammekøer og 2 slagtekalve af racen Angus. Plante
produktionens salgsafgrdøer er raps, hvede, ærter, rug og byg. Der er 2 traktorer,
plansilo, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
ANNEKSVEJ 20, "VESTER ELKÆR", ALSTRUP, 9640 FARSØ,
tlf. 98- 634106.
MARTHA ROSENGREEN, gårdejer,
født d. 1.-2.-1929, datter af An
na og Niels Skov, gift d. 16.-7.1955 med Henry Brix Rosengreen,
gårdejer, født d. 5.-10.-1926, søn
af Agnes og Per Rosengreen. Par
ret har børnene: Agnes født d.
6.-10.-1958 og Anna, født d. 19.2.-1962.
H.B.R. døde d. 22.-7.-1989, han var uddannet kontrolassistent på Malling Landbrugs
skole og havde været medlem af menighedsrådet og været kirkeværge. Han overtog
gården d. 1.-11.-1955 fra sin mor Agnes Rosengreen, han var 6. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 67,3 ha., heraf 8 ha. eng og 26 ha. skov. Jorden er
udlejet.
Stuehuset er opført i 1941 og restaureret i 1966. Avlsbygningerne består af kvægstald

-6-

fra 1956, svinestald fra 1966, hestestald fra 1934, minkhaller fra 1985 og lade fra
1974. Gårdens besætning er på 25 årssøer, der sælges ca. 500 smågrise, derudover er
der 100 minktæver. Der er 3 traktorer, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr. Der er
1 deltids medhjælper på gården.
ANNEKSVEJ 24, "0. ELKJÆRGAARD", 0. ELKJÆR, 9640
FARSØ, tlf. 98-634292.
JØRGEN VASEGAARD, landmand,
født d. 16.-3.-1944, søn af Anne
Katrine og Jens Vasegaard, gift
d. 28.-8.-1964 med Anne Katrine
Elkjær Sørensen, revisor, født d.
21.-4.-1943, datter af Hilda og
Søren Elkjær Sørensen. Parret
har børnene: Helle, født d. 30.11.-1966, Søren, født d. 28.-10.-

1968 og Dorthe, født d. 5.-12.-1971.
J.V. har været på højskole med landbrugsfag. Han overtog gården i 1977 fra si svi
gerfar Søren Elkjær Sørensen, gården har været i slægtens eje siden 1664. Dengang
var den fæstegård, den blev selveje i 1802.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 68,4 ha., heraf 18 ha. eng og skov. Der er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført 1885 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1952, moderniseret og tilbygget i 1978, lade fra 1954, maskinhus fra 1990 og
foderhus fra 1984, der er 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 44
årskøer, 55 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens slagsafgrøder
er byg, hvede, rug og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg,
roeoptager, plansilo med kornstørreri, og der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset. Der er 1 fast medhjælper på gården. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
ANNEKSVEJ 36, "ANNEKSGÅR
DEN", ALSTRUP, 9640 FARSØ,
tlf. 98-634224.
JENS ERIK DUE-HANSEN, gård
ejer, født d. 7.-5.-1939, søn af
Helene og Jens Hansen, gift d.
26.-5.-1962 med Dora Jørgensen,
medhjælpende hustru, født d.
22.- 11.-1938, datter af Maren
og Jørgen Jørgensen. Parret har
børnene : Finn, født d. 16.2.-1963,
Kirsten, født d. 2.-1.-1964, Ste
en, født d. 9.-4.-1966 og Lotte, født d. 3.-11.-1970.
D.J. er kirkesanger.
J.E.D-H. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er medlem af menighedsrådet.
Han overtog gården d. 1.-6.-1970 fra sin farbror Søren Hansen, nuværende ejer er 10.
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 50 ha., heraf 10 ha. eng og 10 ha. skov og hede.
Stuehsuet er opført 1849 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1975 nedbrændt i 1986, hestestald fra 1977 ændret til garage og fyrrum, svinestalde fra 1979 og 1987, lade fra 1987 og maskinhuse fra 1956 og 1990, der er gylle
tank. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca. 2.000 små
grise, desuden er der ca. 25 ammekøer og 15 ungdyr, af racen Hereford, samt 12 bi
stader. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, rug, raps og ærter. Der er 2
traktorer, markvandingsanlæg, gastæt silo og træfyr. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
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ANNEKSVEJ 39, "BIRKELY", AL
STRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98634217.
NIELS M. PEDERSEN, elektriker,
født d. 9.-2.-1959, søn af Kirsten
og Chr. Pedersen.
N.M.P. overtog gården d. 1.-5.1986 fra sin far Chr. Pedersen,
nuværende ejer er 6. generation
på gården, som blev frikøbt d.
15.-5.-1802, gården historie kan
føres tilbage til 1778, hvor Søren
Mikkelsen var fæstebonde.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 25 ha., heraf ialt 7,5 ha. skov. 1 ha. eng er udlejet.
Stuehuset er opført før 1900 og restaureret 1988/89. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1967, garage fra 1910 og lade og maskinhus fra 1980. Gården drives udeluk
kende med en planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og ærter. Der er 1 trak
tor, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt fastbrændselsfyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet. I 1968 købtes naboejendommen på ca. 4 ha.
ANNEKS VEJ 56, "LØBHØJGÅRD",
ALSTRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98634090.
VAGN SØRENSEN, gårdejer,
født d. 29.-7.-1943, søn af Anna
og Jens Sørensen.
V.S. har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-4.-1973 fra sin mor Anna
Sørensen. Nuværende ejer er 3.
generation på gården, som kom i
slægtens eje i 1914.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
33 ha., heraf 6 ha. eng. Stuehuset opført i 1927 og senere restaureret. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1958 ændret til sostid i 1986, lade fra 1914 og maskinhus
fra 1972, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer og der
sælges ca. 1.500 smågrise, der er 2 ammekøer og 2 slagtekalve af racen Angus og 20
moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 2
traktorer, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

BAKKELYVEJ 9, "HERLUFSMINDE", KROGSTRUP, 9600 ÅRS,
tlf. 98-663226.
JETTE BAASTRUP gårdejer, født
d. 28.-6.-1958, datter af Lilly og
Herluf Baastrup, gift d. 24.-9.1988 med Finn Hovgaard, pilot,
født 16.-6.-1957, søn af Betty og
Hartvig Hovgaard. Parret har søn
nen Rasmus, født d. 2.-7.-1990.
F.H. er pilot i SAS.
J.B. e bibliotekar. Hun købte
halvdelen af gården i 1983 og
resten d. 1.-1.-1988 af sine forældre Lilly og Herluf Baastrup, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som kom i familiens eje i 1896.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 66 ha. Jord og bygninger er udlejet.
Stuehuset er opført i 1898 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald,
lade og maskinhus, alle fra 1965. Der er 1 traktor og plansilo.
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FARSØ, tlf. 98-634295.
PETER BUUS, gårdejer, født d.
17.-5.-1952, søn af Tine og Hen
ning Buus, gift d. 20.-5.-1978
med Maja Pia Madsen, medhjæl
pende hustru, født d. 17.-6.-1955,
datter af Lily og Ejler Madsen.
Parret har sønnen Nicklas, født
d. 31.-3.-1981.
P.B. overtog gården d. 1.-6.-1987
fra Hermann Laursen.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 13,5 ha.
Stuehuset er opført 1941 og restaureret i 1989/90. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade, begge fra 1941 og maskinhus fra 1978. Gården besætning er på 7 ungdyr
af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, kartofler, rug og økologisk
grønt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffeloptager, 1 plantemaskine, 1 ræk
kefræser og gasbrænder til ukrudt samt delvis markvandingsanlæg, der er plansilo med
varm og kold lufts tørreri. En skoledreng bruges til hjælp.

BJERGVANGSVEJ 22, "BJERGVANG", GØTTRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-631258.
PER GRØNDTDAL PEDERSEN, gårdejer, født d. 8.-7.-1938, søn af Katrine og Hans
Pedersen, gift d. 10.-8.-1962 med Kirsten Alise Kofoed Pedersen, medhjælpende hu
stru, født d. 16.-10.-1933, datter af Anni Gudrun og Aage Pedersen. Parret har børne
ne: Anne Merete, født d. 6.-2.-1963, Hans Kristian, født d. 21.-11.-1964 og Anni, født
d. 10.-1.-1969.
P.G.P. har været på Malling Landbrugsskole. Han er medlem af menighedsrådet for
Frimenigheden. Han overtog gården d. 31.-12.-1965 fra sine forældre Katrine og Hans
Pedersen, som købte gården i 1927.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 3,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1926, restaureret og tilbygget i 1983. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1939 og 1974, lade fra 1983, maskinhus fra 1969, der er gylletank. Går
den drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 17 slagtekalve af racen SDM, be
sætningen er under landstilsynet for kvægavl. Desuden er der en svineproduktion på 20
årssøer og der sælges en del smågrise og ca. 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, markvandingsanlæg, slamsuger, plansilo, varm
og kold lufts tørreri og vindmølle, der bruges el fra vindmøllen til opvarmning. Der er
1 fast medhjælper på gården.
BJERGVANGSVEJ 29, "VESTERDAL", GØTTRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-632481.
ESTHER NIELSEN, sygehjælper, født d. 1.-2.-1956, datter af Elna og Søren Jensen,
gift d. 21.-5.-1983 med Poul Dahl Nielsen, murer, født d. 15.-8.-1956, søn af Solveig
og C.P. Dahl Nielsen. Parret har sønnen Peter.
E.N. overtog gården d. 1.-8.-1982 fra sine forældre Elna og Søren Jensen.
Areal 12,5 ha., heraf 1 ha. eng.
Bygningerne består af stuehus, som er restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald, lade og minkhal fra 1989. Der er 1 traktor, træfyr og anpart i
Gøttrup Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BJERGVANGSVEJ 30, "GØTTRUP HEDEGÅRD", GØTTRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98631171.
NIELS SKAK JENSEN, gårdejer, født d. 12.-9.-1913, søn af Johanne Margrethe og
Skak S. Jensen, gift d. 1.-5.-1965 med Birthe Jensen, fysioterapeut, født d.
25.-6.-1935, datter af Elinor og Arnt Jensen. Parret har børnene: Anne Mie, født d.
22.-2.-1966, Vibeke, født d. 26.-3.-1967, desuden er der 4 børn fra 1. ægteskab.
N.S.J. har været landsformand for D.L.G og D.L.A.M. Han overtog gården d. 1.-4.1944 fra sin svigerfar af 1. ægteskab.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 7 ha. eng.
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"Gøttrup Hedegård"s stuehus er
opført 1923 og restaureret 1978.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1960 ændret til svine
stald, lade fra 1931 og maskinhus
fra 1956. Gårdens besætning er
på 3 avlshopper med tillæg af
racen Dansk Varmblod og 5 mo
derfår, desuden er der 100 slag
tesvin. Planteproduktionens salgs
afgrøder er maltbyg, hvede og
raps. Der er 3 traktorer og 1
mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

B3ERGVEJ 11, GØTTRUP, 9640
FARSØ.
BENT SØRENSEN HØGH, gård
ejer, født d. 13.-6.-1950, søn af
Maren og Harald Høgh, gift d.
1.-5.-1976 med Brita Bundgård,
delvis medhjælpende hustru, født
d. 24.-6.-1958, datter af Henny
og Hans Bundgård. Parret har
børnene: Bo, født d. 9.-8.-1976,
Brian, født d. 24.-7.-1980 og
Bjarke, født d. 13.-8.-1989.
B.S.H. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1976 fra Anna Krogholm.
Ejendomskyld 550.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført ca. 1940 og restaureret 1980. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1950 tilbygget i 1977/78, lade fra 1960 og maskinhus fra 1981. Gården drives med
en svineproduktion på 70 årssøer, der sælges ca. 1.200 smågrise og 500 slagtesvin. Des
uden er der 1 ammeko. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ær
ter. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
B3ERGVEJ 28, "BAKKELY", GØTTRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-633533.
NIELS KREBS HANSEN, gårdejer, født d. 24.-3.-1956, søn af Ester og Nikolaj Krebs
Hansen, bor sammen med Pia M. Kristensen, pædagog, datter af Inger og Rudolf Kri
stensen. Parret har datteren Katrine, født d. 26.-7.-1989.
N.K.H. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1991 fra
sin far Nikolaj Hansen.
Areal 6 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er restaureret 1980. Avlsbygningerne består af farestald fra 1956, goldsostald fra samme år og garage fra 1985.
N.K.H. ejer og driver også Søttrupvej 16.
BJERGVE3 34, "KELDGÅRD", GØTTRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-631961.
ARNE MEYER, gårdejer, født d. 30.-9.-1941, gift med Minna Nielsen, medhjælpende
hustru.
A.M. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-2.-1975 fra Ejnar
Karlsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 44,4 ha., heraf 2 ha. skov og 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1936 og senere restaureret. Avlsbygningerne består i svinestald
opført efter brand i 1971, goldsostald fra 1971, slagtesvinestald, lade og maskinhus fra
1975, der er gylle tank. Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer, der
sælges ca. 3.500 smågrise og 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er byg, hvede, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg
og fastbrændselsfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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FARSØ, tlf. 98-663007.
GERDA BERTHELSEN, gårdejer,
født d. 4.-12.-1921, datter af
Maren og Jens Kirkeby, gift d.
6.-11.-1947 med Berthel Berthel
sen, gårdejer, født d. 2.-6.-1918,
datter af Anna og Hans Bertel
sen. Parret har børnene: Else,
født d. 19.-5.-1950, Anne Marie,
født d. 21.-2.-1953 og Birthe,
født d. 28.-6.-1956.
B.B. døde d. 22.-8.-1984. Han havde været på Ladelund Landbrugsskole og overtog
gården d. 1.-10.-1947 fra E. Kvist og Fr. Madsen.
Areal 64 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 4 ha. eng og 6 ha. skov og bakker. Jorden er
udlejet. Stuehuset er opført i 1860 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1914, svinestald fra samme år, lade fra 1897 og maskinhus fra 1970,
desuden er der fodermesterhus. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald, fra
1914, lade fra 1897 og maskinhus fra 1970. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo
og korntørreri med varm og kold luft. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

BOLTRUPVEJ 10, "BOLTRUP",
HYLLEBJERG, 9640 FARSØ, tlf.
98-663394.
KAJ WISTI LASSEN, gårdejer,
født d. 3.-1.-1952, søn af Irene
og Jes Lassen, gift d. 28.-12.-1985
med Karen Jensen, lærer, født
d. 3.-2.-1956, datter af Ingeborg
og Erik Jensen. Parret har børne
ne: Agnete, født d. 28.-9.-1979,
Ole, født d. 13.-1.-1983, Inge,
født d. 18.-7.-1985 og Kirsten,
født d. 31.-7.-1987.
K.W.L. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han er i det kommunale frednings
nævn. Han overtog første halvdel af gården i 1977 og resten i 1985 fra sin far Jes
Lassen, som købte gården i 1952.
Ejendomsskyld 2.500.000 Areal 98,9 ha., heraf 6 ha. akov og 20 ha. eng. Der er lejet 6
ha. Stuehuset er opført 1860 og senere restaureret. Den gamle hestestald 1953 blev
ombygget til beboelse i 1980. Avlsbygningerne består af løsdriftsstald fra 1976, gold
kostald og ungdyrstald fra 1980, lade fra 1956, maskinhus og foderhus fra 1982 og
1990, der er 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 115 årskøer og
120 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, vinterraps og hve
de. Der er 4 traktorer, markvandingsanlæg, gummiged, tårnsilo, varm og kold lufts
tørreri og biogasanlæg. Der er 1 deltids medhjælper om sommeren og 1 fodermester.
BONDERUPVEJ 16, "VIRKELYST",
BONDERUP, 9600 FARSØ, tlf.
98-658181.
TONNI MADSEN, gårdejer, født
d. 21.-6.-1956, søn af Edith og
Tage Madsen, gift d. 11.-6.-1983
med Lene Fogh, sygeplejerske,
født d. 1.-2.-1960, datter af Nin
na og Peter Fogh. Parret har bør
nene: Anders, født d. 20.-4.-1985
og tvillingerne Marie og Rasmus,
født d. 6.-4.-1987.
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T.M. har været på Lundbæk Landbrugskole 2 gange. Han overtog gården d. 15.-3.-1983
fra sin far Tage Madsen, som overtog den i 1952.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1932, restaureret og tilbygget senest 1972. Avlsbygningerne består
af kvægstalde fra 1932, 1967, 1973, 1978 og 1981, lade fra 1967, maskinhus fra 1981
og foderhus fra 1973, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 46
årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter
og hvede. Der er 2 traktorer, vandingsmaskine, plantørreri med varm lufts samt an
part i Vognsild Møllelaug. Der er 1 fast medhjælper på gården og maskinstation bruges
til bl.a. høst.
BORGERGADE 51, "SØNDERGAARD", FANDRUP, 9640 FAR
SØ, tlf. 98-633213.
PER BYSTRUP, gårdejer, født d.
31.-12.-1959, søn af Carla og Ni
els Bystrup, bor sammen med
Anni Kristensen, kontorassistent,
født d. 31.-12.-1954, datter af
Edith og Robert Kristensen. Par
ret har børnene: Marianne, født
d. 27.-5.-1975, Brian, født d. 10.9.-1977, Niels, født d. 7.-10.-1985
og Peter, født d. 15.-5.-1989.
P.B. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog første halvdel af gården d.
1.-2.-1983 og resten d. 1.-1.-1988 fra sin far Niels Bystrup. Nuværende ejer er 7. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 40 ha., der er lejet 16,5 ha.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1983 tilbygget malke- og fyrrum i 1990, hestestald fra 1888 ændret til garage, lade
fra 1882, maskinhus fra 1985 og foderhus fra 1982, der er gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 72 årskøer, 75 ungdyr, 40 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter, byg og hvede. Der er 3 traktorer, markvandings
anlæg, finsnitter, gyllevogn, plansilo og gennemløbstørreri samt fastbrændselsfyr.
Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

DAMMERGÅRDSVEJ 15, "BAKKELY", FANDRUP, 9640 FARSØ,
tlf. 98-631272.
SØREN SØRENSEN, gårdejer,
født d. 10.-12.-1935, søn af Ag
nes og Eskild Sørensen, gift d.
10.-4.- 1968 med Ellen Jakobsen,
medhjælpende hustru, født d.
12.- 12.-1939, datter af Anna og
Jens Jakobsen. Parret har søn
nen Sten, født d. 4.-6.-1970, fra
tidligere ægteskab er der sønnerne
Bent og Jan.
S.S. driver lidt maskinstation. Han overtog gården i 1966 fra sin far Eskild Sørensen,
som købte den i 1946. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der
er 3 ha. eng. Der er lejet 22 ha.
Stuehuset er opført 1940 og restaureret 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1969 som er moderniseret i 1980, ungdyrstalde fra 1977 og 1988, maskinhus fra 1975,
der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40 års
køer, 40 ungdyr og 65 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
byg, ærter og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, roesåmaskine, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr. Der er 1 fast medhjælper på gården, og
der bruges lidt maskinstation.
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JØRGEN POULSEN, landmand, født d. 29.-1.-1953, søn af Anna og Holger Poulsen,
gift d. 23.-5.-1987 med Conni Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 22.-2.-1960,
datter af Agnethe og Regner Sørensen. Parret har børnene: Anders, født d. 18.-2.1987 og Ditte, født d. 18.-11.-1989.
J.P. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-9.-1977 fra
sin far Holger Poulsen, som købte den i 1947.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 26 ha. Der er forpagtet 1 ha.
Stuehuset er opført 1958 og restaureret 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1979, en gammel kostald indrettet til kvier i 1960, lade fra 1949, maskinhus fra 1986,
foderhus fra 1977, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 48 års
køer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er
byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 skårlægger, plansilo og halmfyr. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.
DAMMERGÅRDSVEJ 29, DAMMERGÅRDE, 9640 FARSØ, tlf 98-631814.
KJELD KRISTENSEN, gårdejer, født d. 21.-2.-1937, søn af Jensine og Marinus Kri
stensen, gift d. 14.-11.-1964 med Bodil Thomsen, sygehjælper, født d. 24.-3.-1943,
datter af Karen og Kjeld Thomsen. Parret har børnene: Lene, født d. 24.-12.-1968 og
Lita, født d. 10.-1.-1973.
K.K. overtog gården d. 1.-12.-1964 fra Jens P. Jensen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 13,5 ha.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald og
lade, begge fra 1958. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på
13 årskøer, 10 ungdyr og 7 slagtekalve af racen SDM, og en Svineproduktion på 12
årssøer, der sælges 240 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2
traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
DAMMERGÅRDSVEJ 40, "DAM
MERGÅRD", DAMMERGÅRDE,
9640 FARSØ, tlf. 98-631330.
I/S BJERREGAARD, ORLA BJERREGAARD, søn af Mathina og
Thomas Bjerregaard.
O.B. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1974 fra forældrene, som
købte den i 1936. Gården drives
som I/S.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal

34 ha., heraf 2 ha. eng. Der er lejet 12 ha.
Stuehuset er opført 1912 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af en løs
driftsstald fra 1973, en gammel svinestald moderniseret i 1975, lade og foderhus fra
1972, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 43
årskøer, 45 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, og en svineproduktion på 20 års
søer, der sælges ca. 400 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3
traktorer, halvpart i mejetærsker, markvandingsanlæg, slamsuger, tårnsilo og varm og
kold lufts tørreri. Der er fodermester på gården og 1 skoledreng til hjælp.

DAMMERGÅRDSVEJ 45, DAMMERGÅRDE, 9640 FARSØ, tlf. 98-632018.
JØRGEN NIELSEN, gårdejer, født d. 19.-6.-1948, søn af Anna og Anders Nielsen, gift
d. 8.-9.-1973 med Anette Kristiansen, medhjælpende hustru, født d. 12.-4.-1953, datter
af Ingelise og Alfred Kristiansen. Parret har børnene: Anders, født d. 7.-10.-1975 og
Marianne, født d. 12.-11.-1978.
A.K. er organist.
J.N. overtog gården d. 20.-6.-1975 fra Kamma Kristensen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha., der er 4,4 ha. eng. Der
er lejet 17 ha.
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Dammergårdsvej 45's stuehus er
opført 1900 og restaureret senest
1990. Avlsbygningerne består af
kvægstald, lade og foderhus fra
1977, ungdyrstald fra 1978, der
er gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 50 årskøer,
50 ungdyr og 30 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg og rug. Der
er 3 traktorer og 1 mejetærsker.
Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

DAMMERGÅRDSVEJ 48, "BAK
KEGÅRDEN", DAMMERGÅRDE,
9640 FARSØ, tlf. 98-631323.
GUDRUN OG KIRSTEN BJERREGAARD, gårdejere.
G.B. er født d. 3.-6.-1929, gift
d. 10.-5.-1958 med Kristian Bjerregaard, gårdejer, født d. 10.12.-1923, datter af Mathine og
Thomas Bjerregaard. Parre c har
børnene: Kirsten, født d. 14.-6.1961 og Jens Egon, født d. 22.12.-1963.
G.B. overtog gården d. 15.-3.-1961 fra Theodor Kristensen, datteren Kirsten købte
halvpart i gården d. 1.-4.-1990.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 17,3 ha., heraf 4 ha. eng. Der er forpagtet 13,5 ha.
Stuehuset er opført 1850 og restaureret senest 1975. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1963 og 1978, maskinhus fra 1978, der er udendørs køresilo og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, halvpart i
mejetærsker, markvandingsanlæg og tårnsilo. Der er 1 fast medhjælper på gården.
DAMMERGÅRDSVEJ 66, FOULUM, 9640 FARSØ, tlf. 98634219.
KAJ OG SØREN SØRENSEN,
gårdejere.
S.S. er født d. 16.-8.-1941, søn
af Jenny og Henrik Sørensen,
gift d. 14.-12.-1962 med Gerda
Dalum, medhjælpende hustru,
født d. 12.-4.-1938, datter af
Ester og Jens Dalum. Parret har
børnene: Kaj, født d. 13.-5.-1964
og Gitte, født d. 14.-3.-1968.
S.S. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1962 fra Tho
mas Kaldal, sønnen Kaj købte halvpart i gården i 1988.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 6 ha. eng. Der er
lejet 17 ha.
Stuehuset er opført 1931 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1931 tilbygget i 1968 og 1973. Svinestald fra 1970, lade fra 1931, maskinhus og
foderhus fra 1973, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 52 års
køer, 55 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 400 stk. årligt. Der sælges avlsdyr fra besætningen. Planteproduktionens salgs
afgrøde er byg. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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DAMMERGÅRDSVEJ 69, FOULUM,
9640 FARSØ, tlf. 98-634167.
KJELD NØHR, gårdejer, født d.
5.-3.-1939, søn af Andrea og Kri
stian Nøhr, gift d. 28.-12.-1962
med Anna Grethe Myrhøj, med
hjælpende hustru, født d. l.-ll.1939, datter af Signe og Harald
Myrhøj Kristensen. Parret har
børnene: Steen, født d. 14.-1.-1965,
Anette, født d. 11.-1.-1968 og Be
tina, født d. 22.-8.-1971.
K.N. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 16.-11.-1972 fra sin svigerfar Harald Myrhøj
Kristensen, som købte den i 1936.
Ejendomsskyld 1.390.000. Areal 24,3 ha., heraf 4 ha. eng. Der er lejet 12 ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1966. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1920, moderniseret og tilbygget i 1973, svinestald fra 1942, lade fra 1953, maskinhus
fra 1975 og foderhus fra 1979, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 40 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, markvandingsanlæg, tårnsilo og varm og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

DAMMERGÅRDSVEJ 79, FOULUM, 9640 FARSØ, tlf. 98-634053.
BØRGE KRISTENSEN, gårdejer, født d. 12.-7.-1945, søn af Emma og Viggo Kristen
sen, gift d. 28.-4.-1972 med Anna Pindstrup Christensen, hjemmesygeplejerske, født d.
1.-6.-1949, datter af Margrethe og Hans Christensen. Parret har børnene: Helene, født
d. 31.-5.-1982 og Morten, født d. 3.-9.-1984.
B.K. overtog gården d. 1.-1.-1979 fra sin far Viggo Kristensen, nuværende ejer er 4.
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 13,2 ha., heraf 2 ha. eng. Der er lejet 24 ha.
Stuehsuet er opført 1914 og restaureret 1979/80. Avlsbygningerne består af sostald,
klimastald og forfedestald, alle fra 1979, goldsostalde fra 1955 og 1983, goldsostald
med løbeafdeling fra 1964, lade fra 1930 og maskinhus fra 1970, der er gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 140 SPF årssøer, der sælges ca. 3.000 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og rug. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker og gastæt kornsilo. Der er 1 skoledreng til hjælp.
DAMMERGÅRDSVEJ 82, "BJERREGÅRD", FOVLUM, 9640 FARSØ, tlf. 98-634107.
BIRTHE BJERREGÅRD BYRJALSEN, omtales under Ullitshøjvej 43.
B.B.B. overtog gården d. 1.-6.- 1988 fra sin far Gustav Nielsen, nuværende ejer er 7.
generation på gården, som kom i familiens eje i 1804.
Ejendomsskyld 925.000. Areal 25 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1914 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1923 tilbygget i 1971, svinestald fra 1923 ombygget i 1965, lade fra 1913 og ma
skinhus fra 1960. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af
byg, hvede, ærter og raps. Gården drives sammen med Ullitshøjvej 43, som ejes af
B.B.B.'s mand, Søren Byrialsen.

EJSTRUPVEJ 20, "EJSTRUPLUND", EJSTRUP, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-663369.
LASSE JENSEN, gårdejer, født d. 7.-9.-1954, søn af Anna og Kristian Jensen, gift d.
13.-1.-1984 med Anna Grethe Lundgård Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 16.-2.1960, datter af Kristine og Karl Nielsen. Parret har børnene: Stine, født d. 15.-8.1980, Ane, født d. 11.-2.-1984, tvillingerne Jørgen og Peter, født d. 12.-7.-1985 og
Martha, født d. 3.-4.-1989.
L.J. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog 1. halvdel af gården i 1980 og
2. halvdel d. 1.-7.-1983 fra sin far Kristian Jensen, som købte gården i 1952.
Ejendomsskyld 2.690.000. Areal 30 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er lejet 12 ha.
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1950 og restaureret senest i
1989. Avlsbygningerne består af
hønsehus fra 1967, gamle hønse
huse 1960 og 1972 bruges til
værksted og kølerum til æg, svinestalde fra 1977/78, lade og
maskinhus fra 1959, der er gylle
tank. Gården drives med en svine
produktion på 100 årssøer, der
produceres ca. 2.000 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrø
de er græs til tørring. Der er 3 traktorer, gastæt silo og vindmølle. Der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.

EJSTRUPVEJ 30, EJSTRUP, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-663432.
3AN BO3ER, landmand, født d. 15.-3.-1968, søn af Lise og Lass Bojer, bor sammen
med Helle Andersen, butiksassistent, født d. 22.-8.-1970, datter af Thora og Per
Andersen.
3.B. er tækkemand. Han overtog gården d. 1.-1.-1989 fra Bodil Nielsen.
Areal 15 ha., heraf 4 ha. eng. og 1 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført 1896 og restaureret 1989. Avlsbygningerne består af hønsehus fra
1974, svinestald fra 1975 og 1 gammel hestestald. Gårdens besætning er på 1 ammeko
og 3 slagtekalve af racerne Jersey og Limousine, desuden er der 15 avlskaniner. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 1 traktor, halvpart
i mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

EJSTRUPVEJ 39, EJSTRUP,
9670 LØGSTØR, tlf. 98-663096.
HENRY ØRSNES CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 8.-3.-1914, søn
af Maren og Kresten Ørsnes,
gift d. 2.-11.-1947 med Ellen
Bach, husmor, født d. 25.-10.1927, datter af Amalie og Paul
Bach. Parret har børnene: Paul,
født d. 25.-9.-1948, Bente, født
d. 2.-12.-1953 og Birthe, født d.
12.-12.-1962.
H.Ø.C. overtog gården d. 15.-12.-1953 fra Otto Jensen.
Areal 12 ha., heraf 6 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1918 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1965 og lade fra 1924. Der er 1 traktor.
EJSTRUPVEJ 50, "ENGBO", EJ
STRUP FLEJSBORG, 9670 LØG
STØR, tlf. 98-663123.
JENS ØSTERGAARD NIELSEN
(ØSTER JENS), landmand, født d.
15.-6.-1927, søn af Maren og Ni
els Peter Nielsen (Øster Niels),
gift d. 18.-9.-1952 med Ellen Jen
sen, husmor, født d. 3.-12.-1928,
datter af Agathe og Godtlieb An
dersen. Parret har børnene:
Svend Erik, født d. 6.-10.-1954,
Hans Jørgen, født d. 2.-11.-1956,
Susanne, født d. 5.-9.-1961 og Per, født d. 18.-11.-1964.

-16-

J.Ø.N. er postbud. Han har været på Nørre Aaby Landbrugsskole. Han er Hegnssyns
formand og overtog gården d. 1.-11.-1952 fra sine forældre Maren og Niels Peter
Nielsen, som købte gården d. 1.-10.-1919.
Ejendomsskyld 1.190.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 1 ha. eng. Jorden
er udlejet.
Stuehuset er opført 1969. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1957, 1967 og
1975, lade fra 1975 og maskinhus fra 1972, der er gylletank. Der er 1 traktor, plansilo
og varm og kold luft tørreri.

EJSTRUPVEJ 52, "FRØSANG", EJSTRUP, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-663161.
LASS SKÅRUP BO3ER, husmand, født d. 16.-12.-1937, søn af Magda og Jørgen Bojer.
L.S.B. har børnene: Bernt, født d. 27.-7.-1964, Jens, født d. 10.-3.-1967, Jan, født d.
15.-3.-1968, Tina, født d. 1.-10.-1972 og Benny, født d. 24.-7.-1979.
L.S.B. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d. 5.-4.-1970 fra
Kresten Larsen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 13,8 ha., heraf 2 ha. eng. Der er lejet 22 ha.
Stuehuset er opført 1975, restaureret og tilbygget 1980. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald fra 1940, lade fra 1939, foderhus fra 1976 og maskinhus fra
1980. Gården drives med en kvægproduktion på 33 årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af racerne SDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der er
2 traktorer og mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
EJSTRUPVEJ 60, "ENGGÅRDEN",
EJSTRUP, 9670 LØGSTØR, tlf.
98-663162.
HENNING ROKKEDAHL, gårdejer,
født d. 31.-1.-1954, søn af Anna
og Karl Rokkedahl, gift d. 25.6.-1982 med Elin Nørregård, over
assistent, født d. 8.-2.-1959, dat
ter af Anna og Arne Nørregård.
Parret har børnene: Jesper, født
d. 30.-10.-1984 og Kennth, født
d. 10.-1.-1987.
H.R. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1982 fra sin far Karl Rokkedahl, nuvæ
rende ejer er mindst 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 4 ha. eng. Der er
lejet 25 ha.
Stuehuset er opført 1917 og senest restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1959, ombygget og moderniseret 1979, lade fra 1800 og maskinhus fra 1986.
Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 40 ungdyr, 10 slagtekalve af
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder byg, hvede, raps og rug. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg og finsnitter. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
ERTEBØLLEVEJ 5, "HEDEGÅRD", MAJHØJ, 9640 FARSØ, tlf. 98-636341.
JOHN SØRENSEN, gårdejer, født d. 15.-4.-1949, søn af Elna og Tandrup Sørensen, gift
d. 29.-7.-1973 med Lis Hedegård Kristensen, bankassistent, født d. 15.-7.-1952, datter
af Elvira og Aksel Kristensen.
J.S. overtog gården d. 1.-6.-1977 fra sine svigerforældre Elvira og Aksel Kristensen.
Nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje omkring 1890.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 32 ha., der er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1955, som brændte i 1962, spaltestald fra 1982, lade fra 1962 og maskinhus fra 1988.
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 30 ungdyr, 15 slagtekalve af ra
cen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, tårnsilo og
varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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ERTEBØLLEVEJ 17, "ERTEBØLLEHØJ", ERTEBØLLE, 9640 FARSØ, tlf. 98-636285.
JENS JØRGEN SKADHAUGE, gårdejer, omtales under Vestergårdsvej 36.
J.J.S. overtog gården d. 20.-10.-1989 fra Anders Chr. Sørensen.
Areal 33 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1965 og lade fra 1982. Besætningen består af 40 slagtekalve af racen SDM. Planteprodutkionens salgsafgrøde er byg. Der er tårnsilo og varm og kold lufts tørreri.
Gården drives sammen med Vestergårdsvej 36, Strandby.
ERTEBØLLEVEJ 21, "KATHOLM",
ERTEBØLLE, 9640 FARSØ, tlf.
98-636468.
TORBEN PIND, arkitekt, født d.
22.-2.-1946, søn af Grethe og
Jens Pind, bor sammen med Jet
te Stevns, lærer, født d. 15.-11.1942, datter af Gudrun og Bent
Stevns.
T.P. overtog gården d. 1.-5.-1990
fra Jens Andersen.
Ejendomsskyld 350.00. Areal 5,7
ha., heraf 3 ha. eng. Der er udlejet 3 ha.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret senest 1990. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1929 og lade fra 1928. Gårdens besætning er på 10 moderfår af racen Got
lands Pelsfår. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg.
ERTEBØLLEVEJ 33, ERTEBØL
LE, 9640 FARSØ, tlf. 98-636430.
SVEND ROKKEDAHL, specialar
bejder, født d. 17.-3.-1947, søn
af Anna og Karl Rokkedahl, gift
d. 20.-11.-1966 med Karen Kirsti
ne (Stine) Pedersen, hjemmesy
geplejerske, født d. 9.-10.-1948,
datter af Helga og Egon Peder
sen. Parret har børnene: Heidi,
født d. 7.-5.-1967 og Palle, født
d. 24.-7.-1972.
S.R. overtog gården d. 1.-7.-1985 fra Henry Larsen.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 17 ha., heraf 6 ha. vedvarende græs. Der er forpagtet
14 ha. Stuehuset er opført i 1963. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1934 om
bygget til hestestald i 1987, lade fra 1910 og maskinhus fra 1955. Gårdens besætning
er på 3 avlshopper af racen Dansk Varmblod, desuden er der 6 føl og plage. Plante
produktionens salgsafgrøder er byg, raps, havre, ærter, hvede og rajgræs. Der er 1
traktor samt halvpart i mejetærsker, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og
halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

ERTEBØLLEVEJ 41, "BIRKE
GÅRD", ERTEBØLLE, 9640 FAR
SØ, tlf. 98-636169.
HANS RECHENDORFF, gårdejer,
født d. 10.-8.-1939, søn af Gud
run og Aage Rechendorff, gift d.
30.-12.-1966 med Margrete Blum,
lærer, født d. 20.-7.-1939, datter
af Cecilie og Mogens Blum. Par
ret har børnene: Lone, født d.
16.-1.-1968, Svend, født d. 19.5.- 1970 og Kirsten, født d. 4.-
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fra A. Larsen.
Ejendomsskyld 1.060.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 5 ha. eng og 10 ha.
vedvarende græs. Der er lejet 3 ha.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1950 restaureret 1974, spaltestald fra 1974, lade fra 1950, maskinhus og foderhus fra
1978, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 45 ungdyr
og 20 slagtekalve af blandet race og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg.
Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Der er 1
skolebarn til hjælp.

ERTEBØLLEVE3 45, "K3ÆRVANG",
ERTEBØLLE, 9640 FARSØ, tlf.
98-636102.
BØRGE CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 3.-4.-1933, søn af 3ohanne og Peder Christensen, gift d.
7.-12.-1963 med Emmy Tolstrup
3ensen, medhjælpende hustru,
født d. 7.-5.-1944, datter af Ka
trine og Sigurd Tolstrup. Parret
har børnene: Niels 3ørgen, født
d. 2.-2.-1965 og Tina, født d.
21.-10.-1969. B.C. overtog gården i 1963 fra sin far Peder Christensen, nuværende
ejer er 4. generation på gården.
Areal 37 ha., heraf tilkøbt 25 ha. Der er lejet ialt 9 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1920 tilbygget i 1972, spaltestald fra 1974, svinestald fra 1972, lade fra 1920 ombyg
get til svinestald i 1965, maskinhus fra 1987 og foderhus fra 1975, der er gylletank og
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 35 ungdyr og
20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 110 stk. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, tårnsilo og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ERTEBØLLEVE3 53, "K3ELDAL",
ERTEBØLLE, 9640 FARSØ, tlf.
98-636099.
BØGILD KRISTENSEN, gårdejer,
født d. 28.-3.-1928, søn af Dag
mar og Niels Chr. Christensen,
gift d. 10.-8.-1957 med Erna Le
visen, hjemmehjælper, født d.
19.-12.-1934, datter af Meta og
3akob Levisen. Parret har børne
ne: 3arl, født d. 10.-8.-1958, Kri
stian, født d. 11.-8.-1959, Kurt,
født d. 10.-7.-1961 og Bent, født d. 24.-2.-1969.
B.K. overtog gården d. 1.-12.-1957 fra sine forældre Dagmar og Chr. Kristensen, nu
værende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er frasolgt 9 ha.
Stuehuset er opført 1926 og restaureret 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1965, svinestald fra 1962, lade fra 1969, garage fra 1970 og maskinhus fra 1990. Går
den drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 25 ungdyr og 120 slagtekalve af ra
cen SDM, der er desuden en slagtesvineproduktion på 150 stk. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, raps, ærter og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 plan
silo og kold luft tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og en søn
hjælper delvis.
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FANDRUPVEJ 27, "PLETGÅRD",
9640 FARSØ, tlf. 98-631161.
HANS SØGAARD JAKOBSEN,
gårdejer, født d. 3.-10.-1933, søn
af Laurine og Faurskov Jakobsen,
gift d. 30.-10.-1963 med Ellen
Søgaard Kristensen, medhjælpen
de hustru, født d. 8.-8.-1942,
datter af Anna og Holger Kristen
sen. Parret har børnene: Preben,
født d. 5.-5.-1965, Bjarne, født
d. 21.-11.-1966, Karsten, født d.
8.-7.-1972, Hanne, født d. 13.-3.-1977 og Allan, født d. 4.-7.-1982.
H.S.J. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d. 30.-11.-1963
fra Kristian F. Andersen.
Areal 20 ha., der er frasolgt 4,9 ha., der er 1 ha. eng og 0,6 ha. skov. Der er udlejet
8 ha. Stuehuset er opført 1922, restaureret og tilbygget i 1976. Avlsbygningerne be
står af kvægstald fra 1922 ændret 1968, kviestald fra 1978, svinestald fra 1922, fo
derhus fra 1968 og maskinhus fra 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 20
årskøer, 23 ungdyr og 10 siagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 100 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der er 3 trak
torer, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt fastbrændselsfyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
FANDRUPVEJ 28, "STENSGÅRD",
9640 FARSØ, tlf. 98-631817.
NIELS JØRGEN WINTHER, gård
ejer, født d. 20.-7.-1942, søn af
Elna og Jørgen Aksel Winther,
gift d. 21.-5.-1966 med Lisbeth
Hedegård Andersen, medhjælpen
de hustru, født d. 3.-6.-1938,
datter af Ellen og Alfred Ander
sen. Parret har børnene: Susan
ne, født d. 10.-6.-1968 og tvillin
gerne Andy og Dinah, født d.
31.-5.-1977. N.J.W. har været på Hammerum Landrugsskole. Han overtog gården d. 1.8.- 1973 fra sin far Jørgen Aksel Winther, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 12 ha. eng.
Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1953 moderniseret 1980, spaltestald fra 1973 og 1980, lade fra 1900, maskinhus fra
1965 og foderhus fra 1987, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
60 årskøer, 70 ungdyr og 30 siagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er byg og ærter. Der er 3 traktorer, der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset. Maskinstation bruges til markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
FANDRUPVEJ 33, TORPMINDE",
9640 FARSØ, tlf. 98-631232.
HENNING TORP NIELSEN, gård
ejer, født d. 26.-12.-1950, søn af
Katrine og Peter Nielsen, gift d.
3.-11.-1973 med Laila Søgård Ja
kobsen, medhjælpende hustru,
født d. 16.-10.-1953, datter af
Nilda og Oskar Jakobsen. Parret
har børnene: Henriette, født d.
10.-10.-1976, Henrik, født d. 3.9.-1978 og Heidi, født 29.-4.-1980.
H.T.N. har været på Hammerum Landbrugsksole. Han overtog gården d. 1.-1.-1974 fra
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eje i 1918.
Ejendomsskyld 1.690.000. Areal 47,3 ha., heraf tilkøbt ialt 20,5 ha., der er 3 ha. skov
og krat. Der er lejet 4 ha.
Stuehuset er opført 1965 og restaureret 1990. Avlsbygningerne består af kvægstalde
fra 1931, 1951, 1958, 1965 og 1976, lader fra 1931 og 1951 samt maskinhus og foder
hus fra 1986, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer,
45 ungdyr, 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg,
hvede, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roeoptager, tårnsilo, varm
og kold lufts tørreri, der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.
FANDRUPVEJ 35, 9640 FARSØ, tlf. 98-631904.
HANS BUUS, gårdejer, født d. 22.-12.-1930, søn af Marie og Peter Buus.
H.B. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1956 fra Søren
Ebdrup. Ejendomsskyld 560.000. Areal 12,2 ha. Der er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1953 ombygget til svinestald i 1980, lade fra 1954 og foderhus fra 1970. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 500 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg,
hvede, raps og ærter. Der er 2 traktorer og plansilo. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
FANDRUPVEJ 43, FANDRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-631443.
KAJ LYKKE SIMONSEN, gårdejer, født d. 17.-8.-1929, søn af Marie og Laurids
Simonsen. K.L.S. har været på Rønde Landbrugsskole. Han overtog gården d. 4.-6.1962 fra Villy Jensen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 13 ha., heraf 2 ha. eng. Der er lejet 2 ha.
Stuehuset er opført 1958 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1958, svinestald fra 1966, lade fra 1958, maskinhus fra 1978 og foderhus fra 1975.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 14 årskøer, 15 ungdyr
og 6 slagtekalve, af racen SDM, og en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres
ca. 600 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der er 2 trak
torer, tårnsilo, kold luft tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stue
huset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FANDRUPVEJ 44, "NY HOLMGÅRD", FANDRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-633071.
NIELS SEVERIN TANG, gårdejer, født d. 7.-11.-1957, søn af Helga og Aage Tang, bor
sammen med Kirsten Elisabeth Kaldahl, hjemmehjælper, født d. 14.-10.-1949, datter
af Mary og Thorkild Nielsen. Parret har sønnen Jesper, født d. 10.-4.-1970.
N.S.T. har været på Asmild Kloster Landbrugsskole. Han er i bestyrelsen for DLK.
Han overtog gården d. 15.-6.-1985 fra Ejnar Nielsen.
Ejendomskyld 875.000. Areal 19,1 ha., heraf 1 ha. eng. Der er lejet 2,2 ha. græs.
Stuehuset er opført i 1956, restaureret og tilbygget i 1977. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade fra 1956, spaltestald og maskinhus fra 1977, der er gylletank. Går
den drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af ra
cerne SDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer og
roetankmaskine. Der er 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

FARSØVEJ 81, "PUGHØJGÅRD", SJØRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-636465.
OLE CARØE, gårdejer, født d. 22.-7.-1946, søn af Augusta og Kristian Carøe, gift d.
9.-9.-1978 med Connie Larfort, medhjælpende hustru, født d. 28.-10.-1954, datter af
Ketty og Oluf Larfort. Parret har børnene: Camilla, født d. 20.-2.-1978 og Kim, født
d. 29.-5.-1982.
O.C. har været på Kalø Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 1.-11.-1984
fra Alfred Sørensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 57,4 ha., heraf 6 ha. vedvarende græs.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret senest 1987. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1978 ombygget 1989, ungdyrstald med spalter fra 1981, lade, maskinhus
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og foderhus fra 1978, der er 2 gylletanke og udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 60 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, 1 vindmølle og markvandingsanlæg. Maskinstati
on bruges til en del af markarbejdet.
FARSØVEJ 82, SJØRUP, 9640
FARSØ, tlf. 98-636135.
VERNER CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 10.-6.-1934, søn af Anna
og Anton Christensen, gift d.
25.-5.-1958 med Grethe Lausten,
medhjælpende hustru, født d.
15.-6.-1939, datter af Anna og
Laurids Lausten. Parret har bør
nene: Linda, født d. 10.-10.-1959,
Flemming, født d. 21.-10.-1962,
John, født d. 12.-4.-1966 og Hen
rik, født d. 1.-7.-1971. V.C. overtog gården d. 8.-6.-1966 fra Asger Pedersen.
Ejendomsskyld 695.00. Areal 16,5 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1944 og restaureret 1975/76. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1944 tilbygget i 1966, lade fra 1944 restaureret 1985 og maskinhus fra 1972.
Gården drives med en kvægproduktion på 12 årskøer, 18 ungdyr og 6 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 130 stk. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg og rug. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg, plansilo, tårnsilo
og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FARSØVEJ 86, "KOVADGÄRD",
SJØRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98636136.
ELNA CARLSEN, gårdejer, født
d. 21.-12.-1927, datter af Marie
og Jens Greger Jensen, gift d.
28.-5.-1954 med Johannes Carl
sen, gårdejer, født d. 19.-11.1921, søn af Kristian Carlsen.
J.C. døde i 1983.
E.C. overtog gården i 1954 fra
sin mor Marie Jensen, nuværen
de ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 54,5 ha., heraf tilkøbt 4 ha. eng. Der er ialt 7 ha. eng
og 1 ha. skov. Der er udlejet 6 ha.
Stuehuset er opført 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1934 restaureret i
1970, 2 lader og maskinhus fra 1976. Gårdens besætning er på 18 ungdyr af racen
SDM samt 2 årssøer og 35 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, rug,
hvede og raps. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg, plansilo og kold luft tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FARSØVEJ 106, "SJØRUPGÅRD",
SJØRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98636263.
POUL ANDERSEN, gårdejer, om
tales under Myrhøjvej 13.
P.A. overtog gården d. 1.-11.-1990
fra Kaj Jeppesen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
33,3 ha.
Stuehuset er opført 1930 og re
staureret omkring 1975. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra
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sammen med Myrhøjvej 13.

FARSØVEJ 138, FRAGTRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-631907.
HENRIK PEDERSEN, repræsentant, født d. 6.-8.-1949, søn af Mina og Henry Peder
sen, gift d. 3.-5.-1973 med Karen Lildal, hjemmesygeplejerske, født d. 16.-6.-1948,
datter af Kirstine og Martin Lildal. Parret har børnene: Marianne, født d. 21.-11.-1973
og Søren, født d. 8.-2.-1977.
H.P. overtoggården d. 1.-9.-1983 fra Erland Enegren.
Areal 10 ha.
Stuehuset er opført 1934 og senest restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade, begge fra 1934. Gårdens besætning er på 2 heste. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er byg, rug og raps. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.
FARSØVEJ 140, "FRAGTRUP VE
STERGÅRD", FRAGTRUP, 9640
FARSØ, tlf. 98-633260.
FLEMMING KASTRUP KRISTEN
SEN, landmand, født d. 31.-5.1950, søn af Ingrid og Johannes
Kristensen, gift d. 11.-4.-1974
med Grethe Nielsen, hjemmehjæl
per, født d. 21.-3.-1948, datter
af Ellen og Jens Nielsen. Parret
har børnene: René, født d. 31.10.-1976 og Jan, født 22.-1.-1979.
F.K.K. er traktorfører. Han overtog gården d. 1.-10.-1983 fra Torben Madsen.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 18 ha., heraf 2 ha. eng og 4 ha. skov.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1974. Avlsbygningerne består af svinestalde
fra 1954 og 1977, lade fra 1946 ombygget til svinestald, maskinhus fra 1977 er om
bygget til værksted og maskinhus fra 1974. Gårdens besætning er på 7 får, 30 gæs og
60 vildænder. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps, ærter og rug. Der er 2
traktorer, halvpart i mejetærsker og fastbrændselsfyr.
FARSØVEJ 145, SJØRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-636361.
GERT STEFANSEN, husmand, født d. 20.-8.-1945, søn af Thomasine Marie og Nikolaj
Stefansen, gift d. 20.-5.-1972 med Bolette Olesen, rengøringsassistent, født d. 9.-8.1947, datter af Agnethe og Seth Olesen. Parret har børnene: Lena, født d. 1.-7.-1969
og Rina, født d. 6.-2.-1973.
G.S. overtog gården d. 14.-5.-1976 fra Arne Poulsen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 14,7 ha., heraf 0,6 ha. skrænter. Der er forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført 1958 og restaureret 1989. Avlsbygningerne består af svinestald og
lade, begge fra 1979 og maskinhus fra 1989, der er gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 85 årssøer, der sælges ca. 1.700 smågrise. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, raps og rug. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og træfyr. Gården
drives uden fremmed arbejdskraft.

FARSØVEJ 146, "NY RYTTERGÅRD", FRAGTRUP, 9640 FAR
SØ, tlf. 98-631410.
NIELS KR. MARINUS RYTTER,
gårdejer, født d. 10.-1.-1917, søn
af Johanne og Niels P. Nielsen
(Rytter), gift d. 27.-4.-.1941
med Anna Sondrup Andersen,
født d. 21.-4.-1916, datter af
Madsine og Jens Kr. Andersen.
Parret har børnene: Marie, født
d. 6.-1.-1944, tvillingerne Niels
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Kr. og Jens Kr., født d. 7.-1.-1946 og Hanne, født d. 14.-12.-1950.
N.K.M.R. overtog gården i 1941 fra sine bedsteforældre, nuværende ejer er 3. genera
tion. Ejendomsskyld 530.000. Areal 24,2 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1928 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1934 og 1959, lade fra 1962 og maskinhus fra 1964.
N.K.M.R. driver sammen med en søn Fragtrupvej 51 som I/S.
FARSØVEJ 163, FREDBJERG,
9640 FARSØ, tlf. 98-631344.
JOHN JAKOBSEN, gårdejer og
maskinstationsejer, født d. 14.2.-1949, søn af Nilda og Oskar
Jakobsen, gift d. 31.-7.-1971 med
Nanny Fredgård, medhjælpende
hustru, født d. 13.-8.-1950, dat
ter af Inga og Arne Fredgård.
Parret har børnene: Kenneth,
født d. 19.-5.-1974, Jørgen, født
d. 7.-11.-1977 og Birgith, født d.
6.-11.-1982. J.J. driver maskinstation. Han overtog gården d. 1.-9.-1983 fra Jørgen
Kristensen. Ejendomsskyld 870.000. Areal 47,5 ha., heraf 14 ha. mose og eng.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og restaureret senest 1977. Avlsbygningerne består
af svinestalde fra 1890 og 1975 ændret til maskinhuse i 1983 og lade fra 1974. Gården
drives udelukkende med en planteproduktion bestående af byg, raps, ærter, hvede og
rug. Der er 5 traktorer, 2 mejetærskere og nødvendige maskiner til maskinstation, des
uden er der kornsilo. Der er 3 medhjælpere på maskinstationen.

FARSØVEJ 164, THORUP, 9640
FARSØ, tlf. 98-632355.
NIELS MØLLER, landmand og
tømrermester, født d. 29.-6.1956, søn af Bodil og Holger
Møller, gift d. 20.-5.-1989 med
Marianne Frandsen, postbud,
født d. 29.-12.-1962, datter af
Margit og Karl Frandsen. Parret
har børnene: Martin, født d.
6.-10.-1980 og Kennth, født d.
1.-4.-1984.
N.M. er tømrermester. Han overtog gården d. 1.-3.-1982 fra Dagny og Niels Roed.
Ejendomsskyld 370.000. Areal 8,5 ha., heraf 0,6 ha. eng. Der er udlejet 6 ha.
Stuehuset er opført 1923 og restaureret 1987-89. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1923, svinestald fra 1989/90, lade fra 1927 ændret til kontor, lagerhuse fra 1984
og 1989. Gården drives med en kvægproduktion på 4 ammekøer af blandet race, des
uden er der 1 simmentaler tyr og 10 mohairgeder. På bedriften er der en byggelift.
Der er 5 medhjælpere til tømrerforretningen.
FARSØVEJ 173, "RØRGÅRD", FREDBJERG, 9640 FARSØ, tlf. 98-633173.
KAJ JENSEN, gårdejer, født d. 2.-4.-1957, søn af Dagmar og Kristian Jensen, gift d.
5.-12.-1987 med Laila Pedersen, vodbinder, født d. 2.-3.-1962, datter af Mille og Karl
Pedersen. Parret har børnene: Tommy, født d. 16.-8.-1982, Joa, født d. 16.-3.-1985 og
Tobias, født d. 12.-12.-1986.
K.J. overtog gården d. 1.-8.-1986 fra Thomas Lund Sørensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 2 ha. skov. Der er
lejet 4 ha. Stuehuset er opført 1938 og restaureret 1990. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1974 og 1988, lade fra 1938, maskinhus og foderhus fra 1974, der er
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer og 40 ungdyr af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der er 2 traktorer, markvan
dingsanlæg og træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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NIELS PETER HVID, husmand, født d. 24.-2.-1926, søn af Mitte og Søren Hvid, gift d.
19.-11.-1955 med Mie Stenbjerg, rengøringsassistent, født d. 16.-4.-1934, datter af
Clara og Karl Sadolin. Parret har børnene: Connie, født d. 2.-4.-1958 og Vinnie, født
d. 12.-3.-1962.
N.P.H. overtog gården d. 1.-11.-1956 fra Niels Kristensen.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 16,9 ha., heraf tilkøbt 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1931 og restaureret 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1931, lade fra 1931 er restaureret og tilbygget i 1966. Gården drives udelukkende med
planteproduktion besteående af byg, hvede, raps og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, markvandingsanlæg, plansilo og kold lufts tørreri. Gården drives uden fremmed
arbejdskraft.

FLEJSBORGVEJ 9, "BAKKELY", V. HORNUM, 9600 ÅRS, tlf. 98-663331.
FRANK JENSEN, landmand, født d. 20.-2.-1954, søn af Lisbeth og Møller Jensen, gift
d. 10.-8.-1975 med Lea Laugesen, dagplejer, født d. 22.-4.-1956, datter af Åse og
Christian Laugesen. Parret har børnene: René, født d. 14.-6.-1975, Ivan, født d.
9.-2.-1978 og Jan, født d. 8.-5.-1983.
F.J. arbejder på en fjerkræfarm. Han overtog gården d. 1.-9.-1988 fra Adolf Nielsen.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 6,4 ha.
Stuehuset er opført 1968 og restaureret 1989. Avlsbygningerne består af kvægstalde
fra 1940 og 1968, sidstnævnte tilbygget 1990, maskinhuse fra 1972 og 1978. Gården
drives med en svineproduktion på 13 årssøer, der sælges ca. 180 smågrise og 50 slagte
svin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 1 traktor, tårnsilo og
varm og kold luft tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FLEJSBORGVEJ 24, KROGSTRUP,
9600 ÅRS, tlf. 98-663160.
POUL JØRGENSEN, landmand,
født d. 5.-12.-1961, søn af Anna
og Kristian Jørgensen, gift d.
18.-10.-1986 med Lene Bjørn Ni
elsen, sygeplejerske, født d. 7.2.-1961, datter af Karen og Fro
de Bjørn Nielsen. Parret har dat
teren Marianne, født d. 16.-9.1987.
P.J. er kvæginseminør. Han har
været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1987 fra Lars P.
Stupperup. Ejendomsskyld 780.000. Areal 15 ha. Der er lejet 5 ha.
Stuehuset er opført 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1950 senere moder
niseret, svinestald fra 1968 ændret til roehus i 1988, lade fra 1910 og maskinhus fra
1990, der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 15 årskøer,
20 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, ærter og hvede.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold luft tørreri samt halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FLEJSBORGVEJ 33, KROGSTRUP, 9600 ÅRS, tlf. 98-663093.
SVEND NYSTRUP, gårdejer, født d. 22.-5.-1935, søn af Rosa og Thomas Nystrup, gift
d. 26.-3.-1970 med Lilli Hald, postfunktionær, født d. 23.-3.-1944, datter af Margrethe
og Harald Hald. Parret har børnene: Pia, født d. 29.-9.-1966, Jesper, født d. 13.-7.1968 og Rie, født d. 13.-7.-.1970.
S.N. er i bestyrelsen for husmandforeningen. Han overtog gården d. 1.-3.-1982 fra
Jens Olesen. Areal 12 ha. Der er lejet 3 ha.
Stuehuset er restaureret senest i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1979
ændret til maskinhus, svinestald og lade, begge fra 1954. Gården drives med en svi
neproduktion på 25 årssøer og der sælges ca. 500 smågrise. Planteproduktionens salgs
afgrøder er byg, hvede og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold luft
tørreri og træfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
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9600 ÅRS, tlf. 98-663216.
ARNE JENSEN, gårdejer, født d.
16.-11.-1955, søn af Ellen og Ma
nuel Jensen, gift d. 1.-7.-1989
med Jette Kejser, medhjælpende
hustru, født d. 22.-12.-1961, dat
ter af Aase og Harry Kejser. Par
ret har børnene: Stinne, født d.
30.-8.-1988 og Søren, født d. 1.5.-1990.
A.J. har været opå Lundbæk
Landbrugsskole. Han er i bestyrelsen for husmandsforeningen. Han overtog gården d.
1.-7.-1984 fra sin far Manuel Jensen, som købte gården i 1971.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. eng. Der er lejet 16,5 ha.
Stuehuset er opført 1941 og restaureret 1971. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1939 senest moderniseret i 1991, kviestald fra 1973, lade fra 1939 og maskinhus og fo
derhus fra 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer, 35 ungdyr og 30
slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 trak
torer, plansilo og tårnsilo. Der er indlagt naturgas. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
FLEJSBORGVEJ 45, "NAVNLØS",
V. Hornum, 9600 ÅRS, tlf. 98663317.
NIELS NIELSEN-MAN, tømrer,
født d. 25.-2.-1949, søn af Gud
run og Bernhard Nielsen-Man,
gift d. 21.-4.-1973 med Hanne
Vang, rengøringsassistent, født
d. 13.-4.-1954, datter af Herdis
og Bent Vang. Parret har børne
ne: Lillian, født d. 12.-7.-1973,
Laila, født d. 16.-2.-1977 og
Lars, født d. 9.-7.-1978.
N.N-M. overtog gården d. 1.-12.-1973 fra Henry Knudsen.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 5 ha., der er frasolgt 7 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1936 og senest restaureret 1984. Avlsbygningerne består af kvæg
stald ændret til maskinhus og lade ændret til værksted. Der er 1 traktor.

FOULUMVEJ 41, FOULUM, 9640 FARSØ, tlf. 98-634172.
REGNER NIELSEN, gårdejer og kommunalarbejder, født d. 3.-5.-1936, søn af Ane og
Harald Nielsen, gift d. 28.-11.-1964 med Ingrid Laustsen, maskinpasser, født d. 5.-8.1946, datter Alma og Otto Laustsen. Parret har børnene: Heidi, født d. 1.-8.-1975 og
Annette, født d. 17.-6.-1978.
R.N. overtog gården d. 17.-7.-1987 fra sine svigerforældre Alma og Otto Laustsen,
som købte gården i 1947.
Areal 12,5 ha., heraf 3 ha. skov. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1912 og senest restaureret 1988. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1912 senere tilbygget og lade fra 1965.

FRAGTRUPVEJ 2, FANDRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-633660.
POUL GRYNDERUP, gårdejer, født d. 9.-6.-1957, søn af Inger og Ingvard Grynderup,
bor sammen med Lone Asdal, børnehavepædagog, født d. 12.-8.-1966, datter af Fanny
og Svend Asdal.
P.G. har været på Asmildkloster Landbrugskole. Han overtog 1/2 af gården d.
1.-8.-1983 og resten d. 1.-6.-1990 fra sin far Ingvard Grynderup, nuværende ejer er 9.
generation på gården, som kom i slægtens eje omkring 1650.
Ejendomsskyld 1.770.000. Areal 38 ha., heraf 2 ha. skov og eng.
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1959 og senere restaureret. Avls
bygningerne består af kvægstalde
fra 1914 og 1964 ændret i 1983
og tilbygget 1989, lade fra 1890,
maskinhus fra 1961 og foderhus
fra 1976, der er gylletank og in
dendørs og udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægpro
duktion på 40 årskøer og 50 ung
dyr af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er byg. Der
er 4 traktorer, markvandingsanlæg og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

FRAGTRUPVE3 13, FRAGTRUPVESTERGÅRD", FRAGTRUP,
9640 FARSØ, tlf. 98-631319.
HENRY CHRISTIOFFERSEN,
gårdejer, født d. 30.-6.-1918, søn
af Maren og Hans Christoffer
sen, gift d. 20.-10.-1940 med
Mie Bengson, medhjælpende hu
stru, født d. 9.-12.-1917, datter
af Katrine og Christian Bengson.
Parret har børnene: Gerda, født
d. 12.-8.- 1942, Ole, født
d. 20.-6.-1944 og Inger, født d. 25.-6.-1954.
H.C. overtog gården i 1942 fra Niels Hellested.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 24,5 ha., heraf tilkøbt 1,6 ha., der er 3 ha. eng og 2 ha.
skov. Der er udlejet 12 ha.
Stuehuset er restaureret. Avlsbygningerne består af 2 kvægstalde restaureret og til
bygget omkring 1960, desuden er der 2 lader. Gårdens besætning er på 18 kronhjorte
moderdyr. Der er 1 traktor.
FRAGTRUPVE3 45, "VESTER
VANG", FRAGTRUP, 9640 FAR
SØ, tlf. 98-631357.
3UHL SØRENSEN, gårdejer, født
d. 23.-12.-1940, søn af Elna og
Tandrup Sørensen, gift d. 14.-5.1965 med Katrine Kristensen,
medhjælpende hustru, født d.
9.-2.-1946, datter af Nina og Sø
ren Kristensen. Parret har bør
nene: 3an, født d. 21.-11.-1966
og Laila, født d. 29.-8.-1974.
3.S. er i bestyrelsen for husmandsforeningen. Han overtog gården d. 24.-7.-1967 fra
Laurids Simonsen. Gården var før 1928 underlagt en anden gård.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 3 ha. skov. Der er
bortforpagtet 4 ha. græsning.
Stuehuset er opført 1928 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1928 tilbygget i 1973, svinestald og lade fra 1928 og foderhus fra 1976, der er gyl
letank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 45
ungdyr og 20 slagtekalve af racen DRK, og en svineproduktion på 7 årssøer, der sæl
ges ca. 30 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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FRAGTRUPVEJ 31, "ALSIGGÄRD",
FRAGTRUP, 8640 FARSØ, tlf.
98-631410.
NIELS PETER RYTTER, gårdejer,
født d. 7.-1.-1946, søn af Anna
og Niels Rytter.
N.P.R. overtog gården d. 1.-8.1971 fra Ivan Jensen.
Ejendomsskyld 1.090.000. Areal
44 ha., heraf 6 ha. skov.
Stuehuset er opført 1929 efter
brand. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1979, svinestald fra 1929, som senere er restaureret, lade fra 1929 og
foderhus fra 1979, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskø
er, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
byg, rug og havre. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, gennemløbstørreri med varm og
kold luft samt fastbrændselsfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Går
den drives som I/S sammen med faderen Niels Rytter, Farsøvej 146.

FRAGTRUPVEJ 67, FRAGTRUP,
9640 FARSØ, tlf. 98-631147.
KRISTEN JENSEN, gårdejer,
født d. 10.-9.-1935, søn af Nikoline Sørine og Søren Jensen, gift
d. 21.-11.-1959 med Ruth Bjerrum, medhjælpende hustru, født
d. 10.-5.-1937, datter af Marie
og Chr. Bjerrum. Parret har bør
nene: Henning, født d. 24.-9.-1960,
Ulla, født d. 25.-6.-1963, Svend,
født d. 9.-5.-1965, Lene, født d.
11.-10.-1967 og Ole, født d. 19.-3.-1969.
K.J. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 20.10.-1959 fra sine forældre Nikoline og Søren Jensen, nuværende ejer er 3. generation
på gården, som kom i familiens eje i 1892.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 15,4 ha., der er 7 ha. eng.
Stuehuset er opført 1941 og restaureret 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1965, lade fra 1928 og maskinhus fra 1970, der er indendørs køresilo og gylletank. Går
den drives med en kvægproduktion på 20 årskøer af racen SDM, og en svineproduktion
på 10 årssøer, der produceres 200 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri og brændefyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FREDBJERGVEJ 51, "NYVANG",
9640 FARSØ, tlf. 98-631295.
ARNE NØHR, gårdejer, født d.
20.-5.-1946, søn af Anna og An
ton Nøhr, gift d. 14.-8.-1970 med
Inger Thomsen, medhjælpende
hustru, født d. 15.-8.-1948, dat
ter af Margrethe og Andreas
Thomsen. Parret har børnene:
Torben, født d. 22.-10.-1973, Ida,
født d. 12.-3.-1977 og Flemming,
født d. 10.-10.-1980.
A.N. har været på Bygholm Landbrugsskole, han har været formand for husmandsfor
eningen. Han overtog gården d. 1.-10.-1972 fra sin far Anton Nøhr, som købte gården
i 1946, da den blev udstykket som statsejendom.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 28,7 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 4 ha. vedvarende
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Stuehuset er opført 1936 og restaureret 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1936 moderniseret i 1974, kostald fra 1985, sostald fra 1977, spaltestald fra 1978,
lade fra 1936, maskinhus og foderhus fra 1974, der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 32 årskøer af racen RDM og en slagtesvineproduktion på 350 stk.
Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, plansilo, varm og kold
lufts tørreri, der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

FREDBJERGVEJ 71, "THORUPLUND", 9640 FARSØ, tlf. 98-631141.
JENS DOLLERUP, gårdejer, født d. 17.-8.-1918, søn af Dorthea og Hans Dollerup, gift
d. 3.-11.-1944 med Thora Jensen, medhjælpende hustru, født d. 31.-8.-1919, datter af
Ingvard Jensen. Parret har børnene: Hans Erik, født d. 22.-1.-1946, Margit, født d.
13.-5.-1947, Merete, født d. 8.-8.-1951 og Karsten, født d. 22.-6.-1953.
J.D. har været på Dalum Landbrugsskole. Han har været i bestyrelsen for slagteriet i
Års, næstformand fra Kreatureksportforeningen i Års og har været medlem af Plante
avlsudvalget. Han overtog gården d. 1.-2.-1951 fra sin far Hans Dollerup, som byggede
gården i 1915 på jord fra Thorupgård.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført 1915, tilbygget i 1953 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne be
står af kvægstald fra 1956 moderniseret i 1978, svinestald fra 1965, lade fra 1960 og
maskinhus fra 1952. Gården drives med en svineproduktion på 22 årssøer, der produ
ceres ca. 450 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og
ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 tårnsilo, gennemløbstørreri med varm og
kold luft og træfyr. Der er 1 deltids medhjælper på gården.

FREDBJERGVEJ 97, "STENSKJÆR", FREDBJERG, 9640 FAR
SØ, tlf. 98-632048.
HARRY PEDERSEN, gårdejer,
født d. 1.-11.-1942, søn af Kir
stine og Jørgen Pedersen, gift d.
27.-10.-1973 med Ruth Pedersen,
børnehavepædagog, født d. 27.3.-1945, datter af Maren og Od
gård Pedersen. Parret har bør
nene: Henrik, født d. 20.-9.-1974
og Kristian, født d. 11.-7.-1978.
H.P. har været på Haslev Landrbugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1975 fra Si
gurd Labertis. Ejendomsskyld 830.000. Areal 17 ha.
Stuehuset er opført 1936 og restaureret 1986/87. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1936 restaureret og ombygget til svin i 1985, svinestalde fra 1954, sostald og
fravænningsstald fra 1979, lade fra 1936, der er gylletank. Gården drives med en svi
neproduktion på 65 årssøer, der sælges ca. 1.300 smågrise og 50 slagtesvin, desuden er
der 2 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, rug, hvede, raps og ærter.
Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FREDBJERGVEJ 103, FRED
BJERG, 9640 FARSØ, tlf. 98632430.
BJARNE MØLLER, landmand,
født d. 1.-4.-1949, søn af Elly og
Svend Møller, gift d. 27.-3.-1976
med Inger Marie Kristiansen, la
germedarbejder, født d. 3.-3.1955, datter af Manny og Jens
Kristiansen. Parret har børnene:
Lotte, født d. 3.-5.-1977 og
Lars, født d. 4.-10.-1983.
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B.M. er slagskonsulent. Han overtog gården d. 15.-3.-1986 fra Ole Ranes.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 7 ha., heraf 1 ha. eng og 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1927 og restaureret 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1927 senere tilbygget, hestestald fra 1986 og lade fra 1927. Gårdens besætning er på
2 svlshopper samt opdræt. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FREDBJERGVEJ 117, FREDBJERG, 9640 FARSØ, tlf. 98-631452.
KARL EJNAR JAKOBSEN, gårdejer, født d. 24.-6.-1939, søn af Olga og Laurids Jakob
sen, gift d. 14.-4.-1979 med Irma Wirenfeldt, medhjælpende hustru, født d. 10.-1.1959, datter af Kirstine og Kurt Wirenfeldt. Parret har børnene: Pia, født d. 19.-9.1979 og tvillingerne Lene og Martin, født d. 17.-8.-1982.
K.E.J. har været på Høng Landbrugskole, han overtog gården d. 1.-8.-1976 fra sin far
Laurids Jakobsen, som købte gården i 1936.
Ejendomsskyld 1.210.00. Areal 26,3 ha., heraf 1 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1956, gi. hestestald
ændret til kvier i 1977, sostald fra 1979, desuden er der lade. Gården drives med en
kvægproduktion på 19 årskøer, 20 ungdyr, 10 slagtekalve af racen SDM og en svinepro
duktion på 50 årssøer, der sælges ca. 750 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøde
er byg. Der er 2 traktorer, kold lufts tørreri og fastbrændselsfyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
FREDBJERGVEJ 135, "TEGLGÅRDEN", FREDBJERG, 9640 FARSØ, tlf. 98-316173.
PER ØSTERGAARD, gårdejer, født d. 19.-8.-1947, søn af Marie og Oskar Østergaard,
gift d. 14.-9.-1985 med Laila Christensen, dyrlæge, født d. 29.-11.-1955, datter af
Tove og Carl P. Christensen. Parret har børnene: Brian, født d. 7.-6.-1969 og Helle,
født d. 3.-2.-1972.
E.Ø. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han er i bestyrelsen for Løsdriftsforenin
gen. Han overtog gården d. 15.-7.-1971 fra Erik Laigård.
Ejendomsskyld 3.300.000. Areal 100 ha., heraf tilkøbt 35 ha., der er 15 ha. vedvarende
græs. Der er lejet 33 ha.
Stuehuset er senest restaureret 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald med løs
drift fra 1971, sostald fra 1971 tilbygget i 1988/89, lade fra 1973, der er gylletank.
Desuden er der lejet en slagtesvinestald. Gården drives med en kvægproduktion på 80
årskøer, 80 ungdyr og 45 slagtekalve af racen SDM og en svineproduktion på 20 års
søer, det er en opformeringsbesætning og der sælges ca. 700 sopolte og 1.300 slagte
svin. Desuden er der en ammekobesætning på 25 ammekøer, af racen Angus, og 4 avls
hopper af racerne Trakehner og Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er
vinterraps, hvede og byg. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, finsnitter, plansilo og
varm og kold lufts tørreri. Der er 1 fodermester og 2 faste medhjælpere på gården.

GATTEN MØLLEVEJ 61, "HEDEVANGGAARD", GATTEN, 9670
LØGSTØR, tlf. 98-662127.
BENT KRISTENSEN, gårdejer,
født d. 16.-10.-1947, søn af Ester
og Niels Kristian Kristensen, gift
d. 2.-11.-1974 med Hanne-Marie
Torp Nielsen, husmor, født d.
18.-8.-1955, datter af Katrine og
Peter Vilhelm Nielsen. Parret
har børnene: Jan, født d. 19.-12.1975, Kaj, født d. 9.-8.-1978,

Per, født d. 23.-7.-1981 og Kim, født d. 12.-8.-1985.
B.K. har været på Hammerum Landbrugskole. Han overtog gården d. 15.-8.-1975 fra
Peter Mark.
Ejendomsskyld 3.210.000. Areal 71,7 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 4,4 ha. eng og 9
ha. skov. Der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført 1908, restaureret og tilbygget 1985. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1965, kviestald fra 1973, ny kostald opført som løsdriftsstald efter
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er gylletank, 3 indendørs- og 2 udendørs køresiloer. Gården drivesi med en kvægpro
duktion på 140 årskøer og 250 ungdyr af racen SDM. Der er 4 traktorer, vandingsma
skine og varmegenvindingsanlæg. Der er 1 fodermester og 1 fast medhjælp på gården,
desuden er der 2 skoledrenge til hjælp.

GATTEN MØLLEVEJ 73, GATTEN, 9370 LØGSTØR, tlf. 98-662116.
JENS ERIK NIELSEN, gårdejer, født d. 13.-9.-1933, søn af Gerda og Thorvald Nielsen,
gift d. 9.-2.-1954 med Birgit Jensen, husmor, født d. 25.-6.-1935, datter af Marie og
Sigurd Jensen. Parret har børnene: Jette, født d. 6.-12.-1953, Susanne, født d. 6.-11.1954 og Torben, født d. 5.-6.-1963.
J.E.N. overtog gården d. 1.-5.-1982 fra Svend Nystrup.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 15,5 ha., der er 2,5 ha. skov og 8
ha. eng.
Stuehuset er opført 1934 og restaureret 1960. Avlsbygningerne består af kvægstalde
fra 1934 og 1970, lade fra 1970, maskinhus og foderhus fra 1988, der er gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og 100 ungdyr af racen SDM, det
er en stambesætning. Desuden er der 6 ammekøer og 6 ungdyr af blandet race. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker og vandingsmaskine. Der er 1 deltids medhjælper. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.
GATTEN SKOVVEJ 3, "GATTEN
NØRREGAARD", GATTEN, 9670
LØGSTØR, tlf. 98-662079.
AXEL JENSEN AXELSEN, gård
ejer, født d. 2.-4.-1916, søn af
Karen Kirstine og Anton Axelsen.
A.J.A. har været i bestyrelsen
for Ulstrup-Hornum Mejeri og i
repræsentantskabet for NibeLøgstør Landboforening. Han
overtog gården d. 1.-4.-1949 fra
sinfar Anton Axelsen. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som kom i slægtens
eje i 1796. Ejendomsskyld 850.000. Areal 42 ha., heraf 13 ha. skov.
Stuehuset er opført 1825 og senest restauret i 1976. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, begge fra 1966, lade fra 1948, maskinhus fra 1960. Gården drives
med en kvægproduktion på 20 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM, ét er en stambe
sætning, hvorfra der sælges avlsdyr og udstilles på dyrskuer. Desuden er der en svine
produktion på 9 årssøer, der produceres ca. 175 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, 1
portionstørreri med varm og kold luft. Der er 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
GATTENVEJ 24, "FLEJSBORGGAARD", FLEJSBORG, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-663196.
KRISTIAN FALKSEN ANDERSEN, gårdejer, født d. 28.-5.-1934, søn af Nikoline og
Søren Andersen, gift d. 15.-4.-1961 med Anna Gerda Jensen, husmor, født d. 4.-1.1934, datter af Petra og Peder Jensen. Parret har børnene: Karen, født d. 21.-6.-1964
og Birte, født d. 10.-2.-1967.
K.F.A. har været på Ask Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 1.-3.-1971
fra Ole Hauggaard.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 30,8 ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1845 og senest restaureret 1974/75. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1890 til- og ombygget i 1954 og 1976, svinestald og lade fra 1890 og
maskinhus fra 1982, der er gylletank og 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en
kvægproduktion på 27 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 portionstørreri, 1 plantørreri med
varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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LØGSTØR, tlf. 98-663056.
FINN LIINGÅRD JØRGENSEN,
gårdejer, født d. 25.-2.-1958, søn
af Anna og Jørgen Jørgensen,
gift d. 18.-7.-1981 med Birgith
Jørgensen, pædagog, født d. 3.5.-1956, datter af Karen Jørgen
sen. Parret har børnene: Jesper,
født d. 23.-10.-1984 og Ingeborg,
født d. 27.-4.-1989.
F.L.J. har været på Malling Landbrugskole 2 gange. Han er i bestyrelsen for Vesthimmerlands Mejeriselskab. Han overtog gården d. 1.-8.-1982 fra Gustav Kjær Nielsen.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1935, ungdyrstald fra 1969, roehus og maskinhus fra 1973 og lade fra 1981, der er gyl
letank. Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer og 55 ungdyr af racen
SDM. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og halmfyr. Der bruges maskinstation til
høst og der er 1 skoledren til hjælp.

GEDSTEDDALEN 9, "DALGÅRD", RISE, 9600 ÅRS, tlf. 98-663207.
ÅGE BØRRESEN, gårdejer, født d. 31.-1.-1908, søn af Else og Kresten Børresen, gift
d. 19.-7.-1937 med Anna Sørensen, husmor, født d. 17.-5.-1916, datter af Pouline og
Kristian Sørensen. Parret har børnene: Svend Børge, født d. 22.-2.-1938, Else, født d.
6.-1.-1942 og Inger-Lise, født d. 14.-1.-1953.
Å.B. overtog gården i 1949 fra Viggo Boel.
Ejendomsskyld 26 ha., heraf 6 ha. skov. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført ca. 1900 og restaureret senere. Avlsbygningerne består af kvæg
stald genopført efter brand i 1936 og lade fra ca. 1900. Der er 1 traktor.
GEDSTEDDALEN 13, RISE, 9600
ÅRS, tlf. 98-663277.
HARALD JENSEN, landmand,
født d. 21.-8.-1928, søn af Inger
Kirstine og Jens Peter Jensen,
gift d. 14.-5.-1960 med Irene
Nielsen, husassistent, født d.
31.-12.-1940, datter af Olga og
Søren Nielsen. Parret har børne
ne: Søren Peter, født d. 17.-4.1961, Inger Marie, født d. 4.-1.1963 og Hans Henrik, født d.
17.- 3.-1967. H.J. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d.
1.-10.-1960 fra sin far Jens Peter Jensen, som købte gården i 1927.
Ejendomsskyld 675.000. Areal 27,5 ha., heraf 8 ha. skov og 3,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1906 restaureret i 1957 og tilbygget i 1976. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1952 og 1968, lade og maskinhus fra 1968. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der er 2 trakto
rer, plansilo med kold lufts tørreri samt træfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
GEDSTEDDALEN 19, RISE, 9600 ÅRS, tlf. 98-663406.
MARTHA SIGVARDSEN, landmand, født d. 18.-11.-1942, datter af Mary og Erik Erik
sen. M.S. har børnene: Jesper, født d. 1.-4.-1961, Anders, født d. 23.-5.-1963 og Anne
Marie, født d. 17.-2.-1966.
M.S. er kontorassistent. Hun overtog gården d. 1.-5.-1986 fra Bent Dyrholm, nuværen
de ejer er 3. generation på gården, som blev købt af bedstefaderen i 1907.
Ejendomsskyld 420.000. Åreal 20 ha., heraf en del bakke, skov og eng. Jorden er ud-
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lejet. Stuehuset er restaureret senest 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1929 ændret i 1942 og lade fra 1910. Gårdens besætning er på 2 ammekøer og 2 slagtekalve af racen Angus.
GEDSTEDDALEN 27, EJSTRUP, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-663343.
ARNE LEMVIG, landmand, født d. 11.-5.-1948, søn af Gudrun og Jens Anker Lemvig,
bor sammen med Gurli Laustsen, landmand, født d. 13.-4.-1954, datter af Alma og
Otte Laustsen. Parret har børnene: Danny, født d. 23.-5.-1975 og Martin, født d.
3.-4.-1982.
A.L. er murerarbejdsmand. Han overtog gården d. 1.-1.-1976 fra Alfred Nielsen.
Areal 10 ha. Der er lejet 15 ha.
Stuehuset er restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1978 ændret til
kalve i 1990, desuden er der lade, gastætsilo og maskinhus fra 1981. Gårdens besæt
ning er på 1 ammeko og 35 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsaf
grøder er byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo. Gården drives
uden fremmed arbejdskraft.
GEDSTEDDALEN 37, V.HORNUM,
9670 LØGSTØR, tlf. 98-663245.
KARL EMIL ROED, landmand,
født d. 30.-4.-1931, søn af Karen
og Thorvald Roed, gift d. 12.-9.1973 med Emmy Støttrup, med
hjælpende hustru, født d. 18.-3.1933, datter af Gudrun og Søren
Støttrup. Parret har børnene: Kir
sten, født d. 11.-12.-1953, Elin,
født d. 19.-1.-1956 og Søren,
født d. 24.-5.-1964.
K.E.R. er specialarbejder. Han
overtog gården d. 19.-3.-1953 fra
Viktor Rasmussen.
Ejendomsskyld 486.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført ca. 1900 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade, begge fra 1938, og maskinhus fra 1975. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker,
plansilo, kold lufts tørreri samt halmfyr Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
GEDSTEDDALEN 47, KROG
STRUP, 9670 LØGSTØR, tlf. 98663132.
ANKER TØNNING, gårdejer,
født d. 27.-6.-1944, søn af Mary
og Bernhard Tønning, gift d.
8.-5.- 1971 med Nanna Margre
the Østergaard, sygehjælper,
født d. 17.- 3.-1944, datter af
Ellen og Alfred Østergaard. Par
ret har børnene: Lisbeth, født d.
24.-6.1972, Verner, født d.
8.-4.-1974 og Karen, født d.
12.-4.-1978.
A.T. har været på Korinth Landbrugsskole. Han er i bestyrelsen for Vesthimmerlands
mejeri. Han overtog gården d. 1.-8.-1976 fra Niels Madsen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 3,5 ha. eng, bakker
og skov.
Stuehuset er opført 1979 og tilbygget i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1900 tilbygget i 1977/78, svinestald fra 1950 ombygget til kostald i 1976, staklader
fra 1978 og 1980, lade fra 1920, maskinhus fra 1988 og foderhus fra 1978, der er gyl-
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letank. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 25 ungdyr af blandet
race. Der er 2 traktorer og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
GL. KIRKEVEJ 36, "TJØRNE
HØJ", KROGSTRUP, 9600 ÅRS,
tlf. 98-663202.
MADS DALSGAARD MADSEN,
gårdejer, født d. 22.-4.-1941, søn
af Ester og Aksel Madsen, gift d.
11.-8.-1973 med Gurli Sørensen,
medhjælpende hustru, født d. 6.10.-1946, datter af Edna og
Svend Sørensen. Parret har bør
nene: Svend Erik, født d. 24.2.-1968, Else Marie, født d. 29.-

2.-1972 og Kaj, født d. 14.-9.-1977.
M.D.M. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 28.-2.-1968 fra
Ella Laursen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er lejet 20 ha.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1932 moderniseret 1971, spaltestald fra 1974, svinestald fra 1947 moderniseret 1979,
lade fra 1935, foderhuse fra 1977 og 1983, der er 2 gylletanke. Gården drives med en
kvægproduktion på 53 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen RDM, og en svi
neproduktion på 35 årssøer, der produceres ca. 700 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er er byg, hvede, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
markvandingsanlæg, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt kombifyr. Der
er fast medhjælp på gården. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. M.D.M.
ejer og driver også Præstegård, Præstegårdsvej 5 og ejendommen Hovedgaden 2.
GL. TINGVEJ 17, "KIRKETOFT",
FOULUM, 9640 FARSØ, tlf. 98634084.
MICHAEL BUUS NIELSEN, gård
ejer, født d. 25.-6.-1963, søn af
Tine og Henning Buus Nielsen,
gift d. 6.-6.-1987 med Bente
Bach, montrice, født d. 22.-9.1961, datter af Jane og Anton
Bach. Parret har børnene: Mor
ten, født d. 17.-3.-1988 og Jo
nas, født d. 3.-8-989.
M.B.M. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1987 fra
sin far Henning Buus Nielsen, uærende jerer 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 36 ha., heraf 18 ha. eng og 3 ha. skov. Der er lejet 55
ha. Stuehuset er opført 1878 og restaureret 1966. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1930 tilbygget i 1982, ungdyrstald fra 1983, kostald fra 1987, ungdyrstald og kalve
stald fra 1988, ko- og kviestald fra 1989, lade fra 1899 ændret til ungdyr i 1988, ma
skinhus fra 1987, foderhuse fra 1984 og 1989, der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 65 årskøer, 65 ungdyr og 35 slagtekalve af racen RDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg, raps og ærter. Der er 3 traktorer, markvandingsan
læg, minilæsser, automatisk fodringsanlæg, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts
tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er 1 fast med
hjælper på gården.

GL. TINGVEJ 21, "ELMEVANG", FOULUM, 9640 FARSØ, tlf. 98-634264.
VAGN LILTORP, gårdejer, født d. 31.-7.-1939, søn af Lisbeth og Per Liltorp, gift d.
31.-10.-196 med Karen Kjær Nielsen Stratrup, plejeassistent, født d. 13.-7.-1938,
datter af Frida og Hans Kjær Nielsen. Parret har børnene: Mette, født d. 8.-5.-1965,
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Dorthe, født d. 27.-3.-1968 og
Martin, født d. 29.-9.-1972.
Vagn Liltorp er vurderingsmand
for den offentlige vurdering i
Farsø og Års kommune, han har
været på Gråsten Landbrugssko
le. Han overtog gården d. 1.-3.-1965
fra sine forældre Lisbeh og Per
Liltorp, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som kom i
familiens eje i 1898
Ejendomsskyld 940.000. Areal
21,5 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 2 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1898, restaureret og tilbygget i 1977. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1928, svinestald fra 1972, det gamle forsamlingshus er ændret til svinestald i 1938, lade fra 1900 og maskinhus fra 1945. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt, desuden er der 15 ammekøer, 7 ungdyr og 15 slagtekalve
af racerne DRK og Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps,
hvede og ærter. Der er 2 traktorer, plansilo, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GL. TINGVEJ 24, "SOLHJEM", FOULUM, 9640 FARSØ, tlf. 98-634061.
MARGRETHE CHRISTENSEN, husmand, født d. 10.-5.-1913, datter af Marie og Niels
Møller Christensen.
M.C. overtog gården i 1934 fra sine forældre Marie og Niels Møller Christensen, som
købte gården i 1918.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 9 ha., jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1905 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde
fra 1905 ændret i 1958, lade fra 1905 og maskinhus fra 1970. Der er 1 bestyrer, Jens
Skammeritz, som har været ansat i 33 år.

GL ULLITSVEJ 20, ULLITS, 9640 FARSØ, tlf. 98-634233.
OLE STENBERG, gårdejer, født d. 12.-2.-1953, søn af Kristiane og Martin Stenberg,
bor sammen med Isa Nielsen, sygehjælper, født d. 19.-9.-1954, datter af Lene og Villy
Rasmussen.
O.S. er mekaniker. Han ovetog gården d. 1.-10.-1976 fra sine forældre Kristiane og
Martin Stenberg, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i
1901. Areal 11,5 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1904 og restaureret senere. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade, begge fra 1944. Der er 1 traktor.
GL. ULLITSVEJ 23, "EVASMINDE", ULLITS, 9640 FARSØ, tlf. 98-634141.
PETER THOMSEN, gårdejer, født d. 9.-12.-1923, søn af Stinne og Thomas Thomsen,
gift d. 9.-5.-1948 med Agnethe Jensen, medhjælpende hustru, født d. 8.-11.-1925,
datter af Kristine og Kristian Jensen. Parret har børnene: Ib, født d. 28.-2.-1950,
Niels, født d. 8.-7.-1953, Inge Kirstine, født d. 29.-11.-1957, Vagn, født d.
30.-11.-1958 og Ellen, født d. 7.-3.-1963.
P.T. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1962 fra
sin far Thomas Thomsen, som købte gården i 1912.
Ejendomsskyld 950.00. Areal 30 ha., heraf 6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret senere. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1952 tilbygget i 1958, lade fra 1958, maskinhus fra 1955, der er gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, rug, raps og ærter. Der er 1 traktor,
plansilo og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GI. ULLITSVEJ 35, "HUMMELHØJGÅRD", GL. ULLITS, 9640 FARSØ, tlf. 98-634006.
AKSEL ANDREASEN, gårdejer, født d. 19.-1.-1932, søn af Kristine og Laust Andrea
sen, gift d. 27.-11.-1954 med Ingrid Jensen, husmor, født d. 17.-1.-1933, datter af

-35-

Nielsine og Jakob Jensen. Parret har børnene: Bente, født d. 5.-3.-1956, Keld, født d.
12.-6.-1959, Leif, født d. 27.-11.-1961 og Arne, født d. 30.-7.-1964.
A.A. er chauffør. Han overtog gården d. 15.-1.-1964 af Bay Vad.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 20 ha., heraf 7 ha. eng. Engen er udlejet.
Stuehuset er opført 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1974, lade fra 1974
og maskinhus fra 1968. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
byg, hvede, raps og ærter. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og halmfyr.
GL. ULLITSVEJ 47, GL. ULLITS, 9640 FARSØ, tlf. 98-634085.
NIELS ARNE NIELSEN, gårdejer, født d. 24.-2.-1915, søn af Ane Marie og Søren Ni
elsen. N.A.N. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han er kasser i Husmandsfor
eningen. Han overtog gården d. 1.-10.-1938 fra sin farbror Jakob Nielsen, som købte
gården i 1918.
Ejendomsskyld 670.00. Areal 8 ha., jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1954 og restaureret senere. Avlsbygningerne består af kvægstalde
fra 1907 og 1964 og lade fra 1932. Gårdens besætning er på 4 ungdyr og 40 slagtesvin.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GL. ULLITSVEJ 51, GL. ULLITS,
9640 FARSØ, tlf. 98-634022.
OVE GINNERUP STENBERG,
gårdejer, født d. 10.-1.-1914, søn
af Jens Jensen Stenberg.
O.G.S. har været på Ry Højskole
med landbrugsfag. Han overtog
gården i 1936 fra sin far Jens
Jensen Stenberg, nuværende ejer
er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 38
ha., heraf 16,5 ha. hede og 1,6

ha. skov. Jorden er udlejet.
Stuehuset er over 100 år gammelt, men restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade fra 1912 og svinestald og maskinhus fra 1930. Gårdens besætning er på 3
årssøer, der produceres ca. 45 slagtesvin. Der er 1 traktor og plansilo.

GL. ULLITSVEJ 60, GL. ULLITS, 9640 FARSØ, tlf. 98-664102.
HOLGER STENGÄRD JESSEN, gårdejer, født d. 12.-2.-1951, søn af Astrid og Hans
Theodor Jessen, gift d. 18.-10.-1986 Berit Stay Rask Jensen, født d. 10.-3.-1954, dat
ter af Ellen og Svend Rask Jensen. Parret har børnene: Anna, født d. 7.-4.-1987 og
Laura, født d. 17.-11.-1989.
H.S.J. har været på Malling Landbrugskole. Han er medlem af skatteankenævnet. Han
overtog gården d. 1.-6.-1975 fra sin far Hans Theodor Jessen, som købte gården i
1948. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 4 ha. eng. Der
er lejet 20 ha.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret senere. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1956 ombygget i 1975 og 1988, ungdyrstald fra 1978, lade fra 1956, maskinhus fra
1940 og foderhus fra 1983, der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægpro
duktion på 45 årskøer, 45 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3
avlsheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede og byg. Der er 3
traktorer, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet, og der er 1 skoledreng til hjælp.
GL. VIBORGVEJ 1, "STRANDGÄRDEN", STISTRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-636374.
BETTY OG PEDER CHRISTENSEN, gårdejere.
P.C. er fd d. 25.-1.-1947, søn af Anna og Svend Åge Christensen, gift d. 13.-5.-1988
med Betty Andreasen, socialpædagog, født d. 7.-2.-1953, datte adf Karen og Adolf An
dreasen. Parret har børnene: Bjarke, født d. 9.-12.-1972 og Regina, født d. 13.-9.1974. P.C. er entreprenør. Han overtog gården d. 1.-10.-1977 fra Kristian Jensen.
Ejendommskyld 847.000. Areal 14,3 ha., haraf 1,5 ha. eng.
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Stuehuset er opført 1988. Avlsbygningerne består af maskinhus fra 1986. Gårdens be
sætning er på 2 heste, 3 ammekøer og 16 ungdyr af blandet race. Der er 3 traktorer,
rendegraver, plansilo og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GL. ØRNDRUPVEJ 3, "VESTERGÅRD", V. HORNUM, 9600 ÅRS, tlf. 98-663237.
HENNING E. NIELSEN, gårdejer, født d. 31.-8.-1940, søn af Marie og Johannes Niel
sen, gift d. 7.-12.-1968 med Linda Bartholomæussen, medhjælpende hustru, født d. 17.11.-1948, datter af Laura og Magnus Bartholomæussen. Parret har børnene: Bjarne,
født d. 19.-7.-1979 g Mona, født d. 1.-1.-1982.
H.E.N. har været på malling Landbrugsskole. Han er i bestyrelsen for foderstoffen.
Han overtog gården d. 1.-4.-1969 fra Jens Lauridsen.
Ejendomsskyld 845.000. Areal 19,3 ha., der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1924 og senest restaureret 1988. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1974, lade fra 1982, maskinhus fra 1981 og foderhus fra 1979, der er gylle
tank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 23 årskøer, 25
ungdyr og 14 satekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

GRØNNERUPVEJ 21, "DALGAARD", FANDRUP, 9640 FAR
SØ, tlf. 98-631333.
KAJ KALLERUP MADSEN, gård
ejer, født d. 13.-7.-1952, søn af
Anna og Arne Kalerup Madsen,
gift d. 27.-6.-1981 med Anne Lis
beth Bystrup, kontorassistent,
født d. 18.-7.-1956, datter af
Carla og Niels Bystrup. Parret
har datteren: Helle, født d.
17.-1.-1986.
K.K.M. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 24.-7.-1977 fra sin far Arne Kallerup
Madsen, som købte gården i 1944.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 1,6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1920 og senest restaureret 1986. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1919 restaureret 1979, spaltestald fra 1979, kalvestald og foderhus fra 1988,
lade fra 1896 og maskinhus fra 1983, der er gastætsilo og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 48 årskøer, 60 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, markvandingsanlæg, gennemløbstørreri, tårnsilo og træfyr. Maskinstation bru
ges til en del af markarbejdet.

GRØNNERUPVEJ 47, "REFSGÅRD", FANDRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-682067.
KJELD JENSEN, gårdejer, født d. 17.-11.-1947, søn af Asta og Jens M. Jensen, gift d.
4.-2.-1978 med Annamarie Søgård, hjemmehjælper, født d. 2.-5.-1946, datter af Marie
og Niels Søgård. Parret har børnene: Michael, født d. 11.-10.-1970 og Brian, født d.
18.-12.-1977.
K.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han er formand for DLK. Han over
tog gården d. 1.-7.-1976 fra sin far Jens M. Jensen, som købte den i 1935.
Ejendomsskyld 1.490.000. Areal 49,8 ha., heraf 1 ha,, skov og 16,5 ha. eng og skræn
ter. Stuehuset er opført 1959, restaureret og tilbygget 1990. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1919 moderniseret og tilbygget omkring 1968, spaltestald fra 1978,
en gammel hestestald ændret til halmhus og garage i 1980, lade fra 1910, maskinhus
fra 1975 og foderhus fra 1983, der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 34 årskøer, 35 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, slamsuger, tårnsilo, varm og
kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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GRØNNERUPVEJ 52, "FRYDEN
DAL", GRØNNERUP, 9640 FAR
SØ, tlf. 98-632016.
MØLLER BACH, husmand, født
d. 2.-11.-1950, søn af Valborg og
Søren Bach.
M.B. oertog gården d. 1.-7.-1975
fra sine forældre Valborg og Sø
ren Bach, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som kom i
familens eje i 1903.
Ejendomskyld 560.000. Areal 27,7
ha., heraf tilkøbt 14,3 ha., der er 4,7 ha. skov og 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1900. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade, begge fra
1900. Gården drives med en kvægproduktion på 16 årskøer, 16 ungdyr og 10 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GRØNNERUPVEJ 85, "HEDE
AGERGÅRD", GRØNNERUP,
9640 FARSØ, tlf. 98-636016.
PETER JEPPESEN, gårdejer,
født d. 9.-6.-1936, søn af Nina
og Søren Jeppesen, gift d. 5.-3.1965 med Edith Hansen, medhjæl
pende hustru, født d. 15.-4.-1938,
datter af Anna og Jens Hansen.
Parret har børnene: Gitte, født
d. 8.-5.-1961, Leif, født d. 9.5.-1967 og Ole, født d. 5.-12.1972. P.J. overtog gården d. 1.-2.-1969 fra Buus Jensen.
Gården drives som I/S sammen med svigersønnen Lars Nøhr, født d. 17.-12.-1960.
Ejendomsskyld 3.450.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 35 ha., der er 16 ha. eng og krat.
Der er lejet 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1979. Avlsbygningerne består af sostald fra
1973, klimastald, goldsostald og sostald fra 1976, slagtesvinestald fra 1978, klimastald
og rundstald fra 1979, lade fra 1974, maskinhus fra 1976 og 1981, der er gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer, der produceres ca. 3.500 slagte
svin, desuden er der 9 ammekøer og 10 slagtekalve af blandet race, samt 20 moder
får. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug, hvede, byg, raps og ærter. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, slamsuger, tårnsilo og halmfyr.
P.J. ejer og driver også Grønnerupvej 91 og Sjørupvej 11.

GRØNNERUPVEJ 98, "BAKKEGÅRDEN", GRØNNERUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-636238.
NIELS PETER ANDERSEN, husmand, født d. 5.-7.-1941, søn af Ingerborg og Sofus An
dersen, gift d. 19.-9.-1964 med Hanne Lise Larsen, postfunktionær, født d. 24.-10.1943, datter af Anna og Alfred Larsen. Parret har børnene: Ole Klemens, født d.
9.-3.-1970 og Alf Klemens, født d. 29.-3.-1974.
N.P.A. overtog gården d. 22.-12.-1986 fra Gunda Klausen.
Ejendomsskyld 965.000. Areal 22 ha., heraf 6 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført 1938 og restaureret 1989. Avlsbygningerne består af svinestald fra
1974 og lade og maskinhus fra 1976. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
850 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og rug. Der er 2 trak
torer og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
GRØNNERUPVEJ 103, "SNEBELSGÅRD", GRØNNERUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-636060.
Arne Lund, gårdejer, født d. 17.-2.-1949, søn af Erna og Jens Lund, bor sammen med
Åse Lund, født 21.-5.-1941, datter af Lund Pedersen.
A.L. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1971 fra
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Alfred Mathisen.
Ejendomsskyld 1.775.000. Areal
68 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der
er 8 ha. eng og skrænter. Der er
lejet 3,5 ha.
"Snebelsgård"s stuehus er opført
1858 og restaureret 1978/79.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1975, kviestald fra
1940, lade fra 1979 og foderhus
fra 1977. Gården drives med en
kvægproduktion på 40 årskøer, 50
ungdyr og 25 slagtesvin, alle af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, markvandings
anlæg og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GRØNNINGEN 11, "ØSTERVIG", EJSTRUP, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-663298.
LAURITS ANDERSEN, gårdejer, født d. 11.-1.-1950, søn af Gudrun og Åge Andersen,
gift d. 30.-6.-1973 med Lene Karup, sygehjælper, født d. 4.-7.-1950, datter af Inge og
Alfred Andersen. Parret har børnenes Kent, født d. 18.-8.-1969, Kim, født d. 17.-12.1973 og Kristian, født d. 22.-6.-1977.
L.A. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d .-8.-1986 fra
sine forældre Gudrun og Åge Andersen, som købte gården i 1950.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 12 ha. vedvarende
græs. Der er lejet 14 ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret senere. Avlsbygningerne består af kvægstalde
fra 1964 som er tilbygget i 1972 og moderniseret 1986, kviestald med spalter, foder
hus fra 1972 og maskinhus fra 1964, der er gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 54 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, markvandinganlæg, plansilo og varm og kold
lufts tørreri. Der er 1 søn til hjælp.
GRØNNINGEN 15, "EJSTRUPHOLM", EJSTRUP, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-663151.
EVALD JENSEN, gårdejer, født d. 4.-7.-1924, søn af Marie og Andreas Jensen, gift d.
11.-5.-1952 med Edith Kristia Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 17.-7.-1929,
datter af Else Stine og Kristian V. Pedersen.
E.J. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-1.-1952 fra Tage
Johnsen. Ejendomsskyld 700.000. Areal 32 ha., heraf 3 ha. skov og lign.
Stuehuset er opført 1886 og restaureret 1981. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1929, og senere moderniseret, svinestald fra 1968, lader fra 1886 og 1964 og maskin
hus 1964. Gården drives med en kvægproduktion på 11 årskøer, 14 ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 4 årssøer og der produceres ca. 80 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der er 2 traktorer. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
GRØNNINGEN 19, "MAMRELUND", EJSTRUP, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-663117.
EGON PEDERSEN, minkfarmer, født d. 29.-9.-1918, søn af Kristine og Jens Pedersen,
gift i 1943 med Helga Nielsen, lærer, født d. 14.-6.-1916, datter af Oline og Julius
Nielsen. Parret har børnene: Else, født d. 18.-2.-1940, Ole, født d. 12.-5.-1944, Jens,
født d. 4.-4.-1947, Kerstine, født d. 9.-9.-1948 og Søren født d. 12.-9.-1952.
H.N. døde d. 8.-4.-1988.
E.P. overtog gården i 1964 fra Lars Pedersen, ejendommen er oprindeligt udstykket
fra Bjørnholm. Areal 10,8 ha., heraf 1 ha. skov og skrænter.
Stuehuset er opført 1965. Avlsbygningerne består af pelseri fra 1987, lade fra 1902 og
som er moderniseret flere gange, senest i 1987 og maskinhus fra 1970. Gården drives
som minkfarm med en bestand på 730 minktæver, desuden er der 4 årssøer, der sælges
50 smågrise og 30 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede,
ærter og raps. Der er 1 traktor, plansilo og varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

-39GRØNNINGEN 23, "LUNDBAK",
EJSTRUP, 9670 LØGSTØR, 98663145.
KNUD BØGELUND JENSEN,
landmand, født d. 9.-5.-1930, søn
af Sofie og Valdemar Jensen,
gift d. 16.-12.-1955 med Lisbeth
Skovbak Jensen, medhjælpende
hustru, født d. 24.-7.-1935, dat
ter af Sigrid og Martin Jensen.
Parret har børnene: Åge, født d.
12.-10.-1956, Birthe, født d.
2.-4.-1959, Fritz, født d. 18.-6.-1960, Hanne, født d. 1.-12.-1964 og Valdemar, født d.
22.-8.-1966. K.B.J. er buschauffør. Han har været på Malling Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-4.-1956 fra Jens Thomsen Lund.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 12 ha., heraf 1 ha. eng og 0,8 ha. marginaljord. Der er
lejet 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1830, moderniseret og tilbygget i 1977, lade fra samme år og maskinhus fra 1979. Går
den drives med en kvægproduktion på 15 årskøer, 12 ungdyr og 7 slagtekalve af blan
det race. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, markvandings
anlæg, tårnsilo, kold lufts tørreri og kombifyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

GUNDERUPVEJ 20, "GRANHØJ
GÅRD", TANDRUP, 9640 FAR
SØ, tlf. 98-636275.
NIELS ERIK VESTER NIELSEN,
gårdejer, født d. 16.-8.-1945, søn
af Inga og Alfred Vester Niel
sen, gift d. 18.-3.-1967 med Lis
beth Nielsen, Medhjælpende hu
stru, født d. 3.-8.-1947, datter
af Dagmar og Eyvind Nielsen.
Parret har børnene: John, født
d. 9.-8.-1968, Allan, født d.
30.-3.-1972 og Ulrik, født d. 24.-4.-1976.
N.E.V.N. overtog gården d. 20.-9.-1971 fra Gustav Kristensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 33 ha., heraf 8 ha. eng. Der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1928 og moderniseret 1974/75, kviestald fra 1975, svinestald og lade fra 1928, svinestalden er ændret i 1985 og maskinhus fra 1989, der er gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 40 årskøer, 55 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens afgrøder er byg, hvede, ærter, græs og roer. Der er 2 traktorer, mark
vandingsanlæg, tårnsilo og varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

GUNDERUPVEJ 25, TAN
DRUP, 9640 FARSØ, tlf.
98-636211.
ERIK VAJHØJ, gårdejer,
født d. 22.-6.-1936, søn af
Elna og Åge Vajhøj, gift d.
29.-11.- 1929 med Gertrud
Kjalby Jakobsen, medhjæl
pende hustru, født d. 14.7.-1935, datter af Margre
the og Ekard Kjalby Jakob
sen. Parret har børnene:
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E.V. er revisor. Han overtog gården d. 1.-6.-1982 fra Hermand Bach.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 14,2 ha., heraf 1 ha. eng og 1 ha. skov.
Stuehuset er restaureret 1974/75. Avlsbygningerne består af kvægstald, som er ændret
til svinestald i 1983, slagtesvinestald fra 1986, maskinhus fra 1985, desuden er der
lade og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 24 årssøer, der produceres
ca. 500 slagtesvin, desuden er der 16 harepar. Planteproduktionens salgsafgrøder er
byg, hvede, raps, ærter og rug. Der er 1 traktor, plansilo, varm og kold lufts tørreri
samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GUNDERUPVEJ 26, "RØNHOVGÅRD", TANDRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-636214.
JENS NIELSEN, gårdejer, født d. 14.-9.-1938, søn af Marie og Monrad Nielsen, gift d.
2.-8.-1969 med Ruth Bøjlesen, medhjælpende hustru, født d. 2.-2.-1941, datter af Hel
ga og Aksel Bøjlesen. Parret har børnene: Birgitte, født d. 4.-9.-1971, Peter, født d.
17.-6.-1974 og Anne-Mette, født d. 22.-3.-1979.
J.N. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1969 fra
Jens Egtrup Nielsen. Areal 32 ha., heraf 3 ha. eng. Der er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført 1916 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1952, lade fra 1900, desuden er der udendørs køresilo og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 25 årskøer og 15 slagtekalve af blandet race, der er 3
årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg
og raps. Der er 2 traktorer, tårnsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
GUNDERUPVEJ 34, "TANDERUP
NYGÅRD", TANDRUP, 9640
FARSØ, tlf. 98-636205.
SVEND HAARBO, gårdejer, født
d. 1.-9.-1928, søn af Petra og
Anders Haarbo, gift d. 19.-12.1954 med Elva Gade Thomsen,
medhjælpende hustru, født d. 9.12.-1930, datter af Kirsten og
Marinus Thomsen. Parret har bør
nene: Ole, født d. 19.-10.-1955,
Per, født d. 17.-2.-1958 og Kir
sten, født d. 8.-4.-1966. S.H. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården
d. 1.-12.-1954 fra Hans Nielsen. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt
18 ha., der er 10 ha. med vedvarende græs. Der er lejet 4 ha.
Stuehuset er opført 1904 og restaureret 1975. Avlsbygningerne består af kvægstalde
fra 1904 og 1980, svinestald fra 1966, lade og foderhus fra 1980. Gården drives med
en kvægproduktion på 28 årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden
er der 12 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder
er byg, raps, hvede og rug. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. 1 søn er
medhjælper på gården. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GUNDERUPVEJ 61, "MOSE
GÅRD", TANDRUP, 9640 FAR
SØ, tlf. 98-636046.
ANDERS KJÆRGAARD ANDER
SEN, gårdejer, omtales under
Gunderupvej 64.
A.K.A. overtog gården d. 1.-8.1989 fra Arne Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
56 ha., heraf tilkøbt 36 ha.
Stuehuset er opført 1910. Det
eneste udhus er et maskinhus
fra 1986. Gården drives sammen med Gunderupvej 64.
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GUNDERUPVEJ 64, "STØDESHOLM", GUNDER UP, 9640 FAR
SØ, tlf. 98-636046.
ANDERS KJÆRGÅRD ANDER
SEN, gårdejer, født d. 5.-1.-1926,
søn af Johanne og Niels Bøgh
Andersen, gift d. 21.-11.-1963
med Anna Kirstine Andersen,
medhjælpende hustru, født d.
7.-2.- 1935, datter af Dina og
Marius Andersen. Parret har bør
nene: Birgit, født d. 4.-1.-1955,
Ole, født d. 13.-7.-1956 og Hans, født d. 13.-8.-1971.
A.K.A. har været medlem af Mejeribestyrelsen, han har modtaget sølvmedalje for land
boflid. Han overtog gården d. 24.-10.-1953 fra Emma og Viggo Kristensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er lejet 50 ha.
Stuehuset er opført 1850 og restaureret 1974. Avlsbygningerne består af kvægstalde
fra 1974 og 1979, svinestald fra 1967, lade fra 1974, foderhus fra 1979 og maskinhus
fra 1982, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 74 årskøer, 80 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 250 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg,
hvede og rug. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, slamsuger,
plansilo og varm og kold lufts tørreri. Der er 1 fodermester på gården. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med Gunderupvej 61.

GUNDERUPVEJ 72, "TEGLGÅRDEN", GUNDERUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-636219.
BENT NIELSEN, gårdejer, født d. 15.-5.-1935, søn af Else og Anker Nielsen, gift d.
22.-5.-1957 med Anne Lise Kristensen, medhjælpende hustru, født d. 16.-6.-1938, dat
ter af Sofie og Kristian Kristensen. Parret har børnene: Niels Anker, født d. 7.-11.1957, Karl Emil, født d. 7.-11.-1959, Jens Ejvind, født d. 5.-12.-1961, Svend Erik, født
d. 5.-9.-1963, Else Marie, født d. 7.-4.-1966, og Inger Lise, født d. 10.-1.-1968.
B.N. overtog gården d. 1.-9.-1964 fra Kristian Johannesen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 40 ha. der er 20 ha. eng. Der
udover er der lejet 70 ha.
Stuehuset er restaureret ca. 1975. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1970 og
1980, svinestald fra 1931, maskinhus fra 1980 og foderhus fra 1989, der er udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 100 årskøer, 120 ungdyr og 100
slagtekalve, af racen SDM, og en slagtesvineproduktion på 500 stk., desuden er der 16
ammekøer af blandet race som løbes med Limousine. Planteproduktionens salgsafgrø
der er byg, hvede og rug. Der er 5 traktorer, 1 finsnittter, 1 mejetærsker, plansilo og
kold lufts tørreri. Der er 2 faste medhjælpere på gården.
GUNDERUPVEJ 84, GUNDERUP,
9640 FARSØ, tlf. 98-636324.
BØRGE LASSEN, gårdejer, født
d. 9.-4.-1931, søn af Elna og
Karl Lassen, gift d. 10.-4.-1952
med Agda Nielsen, medhjælpen
de hustru, født d. 23.-8.-1930,
datter af Anna og Otto Nielsen.
Parret har børnene: Jørgen, født
d. 21.-9.-1950, Henning, født d.
16.-9.-1952, Åse, født d. 7.-10.1953, Anna, født d. 26.-3.-1955,
Elna, født d. 5.-9.-1956, Elly, født d. 28.-6.-1959 og Karl Otto, født d. 18.-9.-1960.
B.L. overtog gården d. 10.-11.-1964 fra Kr. Jensen. Der er ca. 1.000 år gamle vold
grave på marken, desuden er der en gammel kilde som hedder Kapelkilden.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret 1976/77. Avlsbygningerne består af kvægstald
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og lade fra 1929 og maskinhus fra 1975. Gårdens besætning er på 4 ammekøer og 4
ungdyr af racerne DRK og Limousine, desuden er der en Nordbakke hoppe. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er græs til tørreri. Der er 2 traktorer.

GUNDERUPVEJ 85, "HØJLY",
GUNDERUP, 9640 FARSØ, tlf.
98- 636226.
NIELS JENSEN, husmand, født d.
19.-8.-1923, søn af Magda og
Johan Jensen, gift med Lissy
Marie Jensen, medhjælpende hu
stru, født d. 31.-8.-1934, datter
af Thora og Kristian Jensen. Par
ret har børnene: Kirsten Marie,
født d. 3.-9.-1959 og Preben,
født d. 19.-11.-1962.
N.J. overtog gården d. 10.-5.-1967 fra Frederik Bakmand.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 10,9 ha., heraf 2,5 ha. eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1917 og restaureret 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald og
lade fra 1933, desuden er der garage og maskinhus. Der er 1 traktor.
GUNDERUPVEJ 86, GUNDERUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-636089.
PER RASK HANSEN, landmand, født d. 16.-3.-1966, søn af Grethe og Niels Rask Han
sen, gift med Dorthe Lykke Christensen, hjemmehjælper, født d. 27.-9.-1963, datter af
Anna-Lise og Lykke Christensen.
P.R.H. er fodermester. Han overtog gården d. 1.-7.-1990 fra Kaj Ove Olesen.
Areal 8 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1935 og restaureret 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald og
lade, begge fra 1935. Gårdens besætning er på 4 Simmentaler køer. Der er 1 traktor.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GUNDERUPVEJ 90, GUNDERUP,
9640 FARSØ, tlf. 98-636287.
NYGAARD PEDERSEN, husmand,
født d. 16.-10.-1928, søn af Ane
Mette og Niels Kr. Pedersen.
N.P. overtog gården d. 26.-9.-1972
fra sin far Niels Kr. Pedersen,
som købte gården i 1927, da den
blev udstykket fra "Gunderupgård".
Ejendomsskyld 320.000. Areal
7,4 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1927 og restaureret 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1927 ombygget i 1979, lade fra 1927 og maskinhus fra 1980. Gården drives med en
kvægproduktion på 10 årskøer, 10 ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor og plansilo. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
GUNDERUPVEJ 91, GUNDERUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-636266.
EJVIND PEDERSEN, gårdejer, født d. 28.-11.-1943, søn af Thora og Ejnar Pedersen,
gift d. 13.-11.-1965 med Krista Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 18.-8.-1947,
datter af Kirstine og henry Nielsen, parret har børnene: Bjarne, født d. 14.-4.-1966,
Lone, født d. 26.-1.-1968 og Flemming, født d. 2.-4.-1975.
E.P. er i bestyrelsen for landboforeningen og DLG. Han overtog gården d. 1.-6.-1972
fra Anton Andersen.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 6 ha. eng. Der er
lejet 25 ha.
Stuehuset er opført 1915 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
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vestald i 1990, svinestald fra 1960 ombygget til kviestald i 1989, lade fra 1950 og
maskinhus fra 1978, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 26 årskøer, 25 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er byg, hvede, rug og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårn
silo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GUNDERUPVEJ 96, GUNDERUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-636606.
KARL EMIL NIELSEN, landmand, født d. 7.-11.-1959, søn af Anne Lise og Bent Niel
sen, gift d. 23.-9.-1989 med Lene Sørensen, plejeassistent, født d. 8.-9.-1964, datter
af Ida og Erling Sørensen. Parret har sønnen Thomas, født d. 13.-8.-1987.
K.E.N. er skovarbejder. Han overtog gården i 1986 fra Meta Dalsgård.
Ejendomsskyld 340.000. Areal 7 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1990/91. Alsbygningerne består af kvægstald
og lade, begge fra 1928. Der er 1 traktor og træfyr.
GUNDERUPVEJ 97, 9640 FARSØ, tlf. 98-636013.
ERLING JENSEN, gårdejer, født d. 21.-1.-1969, søn af Anna og Evald Jensen.
E.J. overtog gården d. 1.-1.-1988 fra Kristian Haugård.
Areal 11,1 ha. Stuehuset er restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og ma
skinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 19 årskøer af blandet race. Plante
produktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

GUNDERUPVEJ 116, "GUNDERUPGAARD", TREND-GUNDERUP, 9640 FARSØ, tlf.
98-636201.
S. BUGGE VEGGER, direktør, født d. 3.-1.-1918, søn af Klara og Peder Vegger, gift i
1946 med Lissie Ravnholt, husmor, født d. 9.-1.-1923, datter af Marie og Rasmus
Ravnholt Pedersen.
S.B.V. har været direktør for Farsø Sparekasse og er forfatter til lokalhistorie, han er
forhenværende kommunalpolitiker. Han overtog gården i 1970 fra Frede B. Pedersen.
Gården nævnes første gang i 1252, der er stadig fredede voldgrave på gården, som er
en gammel hovedgård, der var på ca. 1.300 ha., den blev udstykket i 1921. I 1907 blev
Trend skov frasolgt ejendommen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 25 ha., heraf 3 ha. park. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1890 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af forvalter
bolig, som er ombygget til stald, kvægstald fra 1890, hestestald fra 1930, den er
bygget af materialer fra avlsgården fra 1835, som blev fjernet 1928, desuden er der
lade fra 1920.
GØTTRUPVEJ 16, "GØTTRUPGAARD", 9640 FARSØ, tlf. 98-633533.
NIELS KREBS HANSEN, gårdejer, født d. 24.-3.-1956, søn af Esther og Nicolaj Krebs
Hansen, bor sammen med Pia Marianne Christensen, børnehavepædagog, datter af
Inger og Rudolf Christensen. Parret har datteren Katrine, født d. 26.-7.-1989.
N.K.H. har været på Lundbæk og Malling landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.1.-1978 fra sin far Nikolaj Krebs Hansen, nuværende ejer er 6. generation på gården,
som har været i slægtens eje siden 1794. Gården drives som "I/S Gøttrupgaard" sam
men med "Mølgaard" i Haubro, hvor broderen Frants Krebs Hansen bor, brødrene ejer
gårdene i fællesskab.
Ejendomsskyld 2.620.000. Areal 102 ha., heraf 20 ha. eng. Der er forpagtet 47 ha.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1975, svinestalde fra 1922, 1955 og 1978, lade og maskinhus fra 1955 og der er
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 300 årssøer, alle smågrisene
opfedes på Mølgaard i Haubro. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede
og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, gastætkornsilo, plansilo, varm lufts tørreri
og halmfyr. Der er fælles maskinpark med Mølgaard. Der er 1 fodermester og 1 fast
medhjælper. Der bruges maskinstation til bla. skårlægning.
N.K.H. ejer og driver også "Mølgaard" i Haubro sammen med broderen.
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GØTTRUPVEJ 23, "VESTERGAARD", GØTTRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-631341.
GUNNAR JACOBSEN, gårdejer, født d. 20.-10.-1947, søn af Grethe og Anders Jacob
sen, gift d. 8.-9.-1973 med Anne-Grethe Andreasen, børnehavepædagog, født d. 30.4.-1949, datter af Alma og Harry Andreasen. Parret har børnene: Troels, født d.
13.-1.-1974, Thea, født d. 25.-1.-1976, Anders, født d. 2.-9.-1979, Sara, født d.
10.-1.-1985 og Søren, født d. 16.-5.-1989.
G.J. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1983 fra
Søren Vestergård.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 60 ha., heraf 10 ha. eng.
Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1975. Efter en brand i 1972 blev der bygget
slagtesvinestald, lade, maskinhus og foderhus. Der er gylletank. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 4.000 SPF slagtesvin, desuden er der 300 minktæver. Plante
produktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter og raps. 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.

GØTTRUPVEJ 43, "NØRRE-THORUPGAARD", 9640 FARSØ, tlf. 98-631547.
CHRISTIAN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 25.-10.-1934, søn af Katrine og Peter Jør
gensen, gift d. 14.-12.-1958 med Maja Jensen, medhjælpende hustru, født d. 7.-9.1933, datter af Magda og Johannes Jensen. Parret har børnene: Minna, født d. 26.7.-1960 og Gert, født d. 25.-12.-1964.
C.J. har været på Tommerum Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården i 1969
fra Hans Kristensen.
Areal 49 ha., heraf 13 ha. eng.
Stuehuset er opført 1881 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1924, moderniseret og tilbygget 1974, lade fra 1924 og maskinhus fra 1976, der er
gylletank. Gårdens besætning er på 20 ammekøer, 15 ungdyr og 10 slagtekalve af blan
det race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 4 traktorer,
1 tårnsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GØTTRUPVEJ 50, "SIERGÅRD", FREDBJERG, 9640 FARSØ, tlf. 98-631661.
HANS JACOB NIELSEN, gårdejer, omtales under Vestbyen 40.
H.J.N. overtog gården i 1979 fra Niels Kr. Koldahl.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 87 ha., heraf 13 ha. skov.
Stuehuset er restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af nogle kvægstalde. Gården
drives sammen med Vestbyen 40.

GØTTRUPVEJ 53, "DALEGÅRDEN", FREDBJERG, 9640 FAR
SØ, tlf. 98-632044.
THORKILD BØRGE FRANSGAARD, fabrikant, født d. 16.6.-1943, søn af Else og Kristian
Fransgaard, født d. 7.-6.-1984
med Lena Liltorp, stutteriejer,
født d. 7.-6.-1961, datter af El
len og Ernst Liltorp.
T.B.A. har en fabrik for land
brugs- og skovbrugsmaskiner.
Han har været medlem af amtsrådet og er nu kommunalpolitiker. Han overtog gården
i 1980. Areal 54 ha., samt 16 ha. frijord, der er 15 ha. vedvarende græs og 5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1983/84. Avlsbygningerne består af kreaturstald, hestestald, halm
lade, silohus og maskinhus. Gårdens besætning er på 25 ammekøer, 7 ungdyr og 13
slagtekalve af racerne Simmentaler og DRK. Desuden er der 5 avlshopper samt op
dræt af racen Oldenborg. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, byg, ærter
og rug. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri og
halmfyr. Der drives lidt maskinstation i høst.
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GØTTRUPVEJ 65, "BAKKEGÅR
DEN", FREDBJERG, 9640 FAR
SØ, tlf. 98-631449.
GUNNAR SAUGSTRUP, gårdejer,
født d. 14.-11.-1927, søn af Mari
anne og Jens Saugstrup, gift d.
11.-10.-1952 med Frida Alstrup,
medhjælpende hustru, født d. 3.3.-1933, datter af Kirsten og
Svend Alstrup. Parret har børne
ne: Hans, født d. 21.-9.-1953,
Jette, født d. 29.-3.-1957 og
Jens, født d. 15.-7.-1960. G.S. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 22.-11.-1958 fra Martin Nielsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er frasolgt 6 ha. og
der er 5 ha. eng og bakker.
Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1968. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1915 restaureret 1958, lade fra 1915 ombygget til svin i 1960 og 1970 og maskinhus
fra 1972. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af byg, hve
de, rug, raps og ærter. Der er 5 traktorer, 1 mejetærkser, plansilo og gennemløbstør
reri med varm luft. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

HAVHØJVEJ 19, GRØNNERUP,
9640 FARSØ, tlf. 98-636252.
ERIK HEJLSKOV, husmand, født
d. 7.-9.-1939, søn af Regine og
Morten Hejlskov, gift d. 18.-4.1985 med Maja Grøndahl, syge
hjælper, født d. 27.-5.-1953, dat
ter af Inge og Aksel Grøndahl.
Parret har sønnerne Sofus, født
d. 1.-10.-1975, og Stenrask, født
d. 16.-12.-1977.
E.H. er portør på Farsø Sygehus.
Han overtog gården d. 1.-11.-1970 fra sine forældre Regine og Morten Hejlskov. Går
den har været i familiens eje siden 1864.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 8 ha., der er frasolgt 14 ha., kun 2 ha. dyrkes og disse
er udlejet.
Stuehuset er opført 1804, tilbygget 1906 og restaureret 1984/85. Avlsbygningerne be
står af kvægstald fra 1804, senere tilbygget, lade fra 1928 og maskinhus fra 1980.
HAVHØJVEJ 20, "HAVHØJGÅRD",
GRØNNERUP, 9640 FARSØ, tlf.
98-636005.
JENS ERIK ANDERSEN, gårde
jer, født d. 14.-2.-1958, søn af
Katrine og Anker Andersen, gift
d. 1.-10.-1983 med Bodil Thisgaard,
køkkenleder, født d. 20.-10.-1959,
datter af Gudrun og Kirstein
Thisgaard. Parret har børnene:
Kristina, født d. 20.-2.-1985,
Steffen, født d. 27.-8.-1987 og

Louise, født d. 25.-9.-1989.
J.E.A. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for landbofor
eningen og i kredsbestyrelsen for DLG. Han overtog gården d. 1.-5.-1986 fra Ib Haugård. Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 60 ha. Der er lejet 17 ha.
Stuehuset er opført 1982. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1977 og 1979,
spaltestald fra 1972, lade fra 1941, maskinhus fra 1983, der er udendørs køresilo og
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3 traktorer, 1 finsnitter, roesåmaskine, roeoptager med tank, 1 gummiged, planilo og
kold lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælp på gården.

HAVHØJVEJ 42, GRØNNERUP,
9640 FARSØ, tlf. 98-636120.
VERNER ROLIGHED, landmand,
født d. 4.-5.-1934, søn af Petra
og Johannes Rolighed, gift d.
24.-5.-1958 med Inger Lousdal,
husmor, født d. 24.- 4.-1935, dat
ter af Laura og Niels Lousdal.
Parret har børnene: Hanne, født
d. 28.-2.-1959, Jørgen, født d.
25.-3.-1960, Bente, født d. 13.7.-1962, Dorthe, født d. 3.-6.1964 og Jette, født d. 10.-4.-1967.
V.R. er specialarbejder. Han har været på Nørre Nissum Højskole med landbrugsfag.
Han er medlem af menighedsrådet. Han overtog gården d. 5.-9.-1957 fra Anton Bach.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 11,3 ha., heraf 2 ha. eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1965 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1900 og som er tilbygget 1923, lade fra 1910 og maskinhus fra 1978. Der er 1
traktor, plansilo og kold lufts tørreri.

HEDEVEJ 15, "KELDHØJ", FLEJSBORG, 9670 LØGSTØR, tlf. 98663219.
BØRGE SØRENSEN, gårdejer,
født d. 3.-8.-1950, søn af Edith
og Niels Sørensen, gift d. 29.-3.1975 med Eva Kirsten Signe
Grynderup, husmor, født d. 10.3.-1956, datter af Mie og Jens
Grynderup. Parret har børnene:
Ulrik, født d. 4.-7.-1975, Henrik,
født d. 14.-5.-1978, Søren, født
d. 12.-2.-1987 og Mette, født d. 30.-6.-1988.
B.S. overtog gården d. 15.-2.-1983 fra Gustav Kjær.
Ejendomsskyld 2.040.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er forpagtet 27 ha.
Stuehuset er opført 1954, restaureret og tilbygget 1987. Avlsbygningerne består af
svinestalde fra 1954, 1960, 1978, 1987 og 1990, lade og maskinhus fra 1978 og 2 gylle
tanke. Gården drives med en svineproduktion på 175 årssøer, der produceres ca. 4.000
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker og vandingsmaskine. Der er 1 fast medhjælper. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
HESSELVEJ 35, "SANDALSGÄRD", HVALPSUND, 9640 FARSØ, tlf. 98-638376.
JENS KUCH JENSEN, chauffør, født d. 3.-12.-1950, søn af Kirstine Margrethe og
Frank Kuch Jensen, gift d. 5.-8.-1978 med Annette W. Gøtther, pelsdyravler, født d.
2.-9.-1955, datter af Else og Erling Gøtther. Parret har . børnene: Kirsten, født d.
15.-11.-1980 og Helle, født d. 10.-5.-1985.
J.K.J. overtog gården d. 4.-8.-1987 fra Hans Ingeman Jensen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 25 ha., heraf 8,5 ha. eng. Der er udlejet 21,5 ha.
Stuehuset er opført 1927 og restaureret flere gange, senest 1990. Avlsbygningerne be
står af kvægstalde fra 1966 og 1978, svinestalde fra 1927 og 1978, lade fra 1927 sene
re ændret, maskinhus fra 1976 og minkhuse fra 1978 restaureret 1987, der er gylle
tank. Gårdens besætning består af 200 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder
er rug og byg. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges markarbejdet.
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FRANK KUCH JENSEN, gårdejer, født d. 23.-7.-1922, søn af Laura og Jens Kuch Jen
sen, gift d. 16.-7.-1946 med Kirstine Margrethe Paulsen, medhjælpende hustru, født d.
27.-7.-1925, datter af Marie og Jens Kristian Paulsen. Parret har børnene: Karen
Marie, født d. 2O.-3>-1948, Jens, født d. 3.-12.-1950 og Jette, født d. 29.-6.-1955.
F.K.J. er brandfoged. Han overtog gården d. 16.-7.-1946 fra sin svigerfar Jens Paul
sen, som købte gården i 1922.
Areal 33 ha., heraf er en del fredet. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1971. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1925, svinestald fra 1924 ombygget til pelseri i 1978, fire minkhaller fra 1960, lade
fra 1925 og maskinhus fra 1965. Gården drives som minkfarm med en bestand på 500
minktæver. Der er 1 traktor og halmfyr.

HESSELVEJ 58, "SKOVHUSET", SKOVBAKKE, 9640 FARSØ, tlf. 98-638129.
HENNING KALDAHL POULSEN, husmand, født d. 23.-10.-1938, søn af Nielsine og Sø
ren Poulsen, bor sammen med Jytte Kofod, født d. 1.-8.-1940, datter af Ellen og
Nidolf Larsen. H.K.P. overtog gården i 1982 fra sine forældre Nielsine og Søren
Poulsen, som købte gården i 1946.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 4,6 ha. Der er lejet 2,5 ha.
Stuehuset er opført 1853 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde
fra 1970, 1980 og 1984, lade fra 1958, der er gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 18 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af blandet race, desuden pro
duceres der 20 slagtesvin, der er 125 høns. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
HESSELVEJ 68, SKOVBAKKE, 9640 FARSØ, tlf. 98-638137.
JENS PETER MIKKELSEN, gårdejer, født d. 19.-12.-1930, søn af Kirstine og Mikael
Mikkelsen.
J.P.M. overtog gården i 1972 fra sine forældre Kirstine og Michael Mikkelsen, som
købte gården i 1929.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 7,2 ha., heraf 2,5 ha. skov og bakker.
Stuehuset er restraureret 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1970, svine
stald og lade fra 1935 og maskinhus fra 1960. Gården drives med en kvægproduktion
på 8 årskøer, 8 ungdyr og 4 slagtekalve af racen SDM, der produceres ca. 15 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker
og tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HESSELVEJ 78, "NÆSGÅRD", NÆSGÅRD, 9640 FARSØ, tlf. 98-638087.
JENS MAJLSTRUP ØSTERGAARD, gårdejer, født d. 16.-4.-1949, søn af Else og Svend
Østergård, gift d. 25.-7.-1986 med Kirsten V. Christensen, hjemmehjælper, født d.
10.-4.-1953, datter af Ruth og Egon Kristensen. Parret har børnene: Ellen, født d.
22.-2.-1982 og Lene, født d. 25.-10.-1988.
S.M.Ø. er specialarbejder, han har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-9.-1987 fra sine forældre Else og Svend Østergaard, som købte gården
i 1935. Ejendomsskyld 700.000. Areal 20 ha., heraf 8 ha. eng, skov og krat.
Stuehuset er opført 1918 og restaureret 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1936, hønsehus fra 1930, lade fra 1897 og maskinhus fra 1947. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af byg, raps, hvede og rug. Der er 1 traktor og
fastbrændselsfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HESSELVEJ 93, "LANDRO", SKOVBAKKE, 9640 FARSØ, tlf. 98-638135.
LEIF SCHOU PEDERSEN, gårdejer og kirkebetjent, født d. 2.-7.-1935, søn af Marie og
Peder Pedersen, gift d. 10.-5.-1963 med Vera Jespersen, sygehjælper, født d.
5.-6.-1942, datter af Dora Tea og Johannes Jespersen. Parret har børnene: Per, født
d. 5.-7.-1964 og Flemming, født d. 15.-12.-1965.
L.S.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1963 fra
sin far Peder Pedersen, nuværende ejer er mindst 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 16,5 ha., heraf 10 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1860 og restaureret 1968. Avlsbygningerne består af svinestalde
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fra 1972 og 1974, desuden er der lade fra 1974. Gårdens besætning er på 12 moderfår.
Planteproduktionens salgsafgrøder er rug og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker
og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HESTBÆKVEJ 54, "HESTBÆKGÅRD", HESTBÆK, 9640 FARSØ, tlf. 98-634387.
HANS OLAV SKOV, gårdejer, født d. 24.-11.-1958, søn af Edith og Martin Skov, gift
d. 14.-6.-1986 med Elisabeth Degn, revisor, født d. 3.-6.-1959, datter af Marie og Hen
rik Degn. Parret har børnene: Jakob, født d. 1.-1.-1988 og Thomas, født 22.-3.-1990.
H.O.S. er revisor og har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-5.-1986 fra sin far Martin Skov, som købte den i 1954.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 74 ha., heraf 10 ha. stranding. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført 1844 og restaureret flere gange, senest 1990. Avlsbygningerne be
står af kvægstald 1959 moderniseret 1965 og 1984, spaltestald fra 1975, slagtesvinestald fra 1970 renoveret 1987, lade fra 1840 renoveret 1962, maskinhus fra 1980, der
er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 års
køer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen RDM, og en slagtesvineproduktion på 1.400
stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 meje
tærsker, markvandingsanlæg, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Der er
1 fast medhjælper på gården.
HESTBÆKVEJ 112, DOLLERUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-634014.
PER LUND MORTENSEN, gårdejer, født d. 9.-7.-1955, søn af Edith og Henning Mor
tensen, gift d. 6.-4.-1985 med Inger Kildevæld, syerske, født d. 6.-5.-1962, datter af
Ragna og Egon Kildevæld. Parret har børnene: Kamilla, født d. 17.-8.-1982 og Per
nille, født d. 17.-10.-1984.
P.L.M. er kontorassistent. Han overtog gården d. 28.-9.-1984 fra Iver Marinus Ginnerup. Ejendomsskyld 770.000. Areal 13 ha., der er frasolgt 1,6 ha., der er 0,6 ha. jule
træer. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1939 og restaureret omkring 1974. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1917 ændret i 1954, svinestald fra 1960, 4 mink- og rævehaller fra 1985,
lade og maskinhus fra 1960. Gården drives som pelsdyrfarm med 20 rævetæver og 130
minktæver. Der er 1 traktor.
HESTBÆKVEJ 119, "STRANDLYST", DOLLERUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-634149.
SØREN STØTTRUP, gårdejer, født d. 26.-8.-1923, søn af Laurine og Peder Støttrup,
gift d. 17.-9.-1955 med Ragna Bæk, specialarbejder, født d. 6.-10.-1926, datter af
Marie og Jens Peder Bæk. Parret har børnene: Niels Ivan, født d. 18.-9.-1951, Linda
Marie, født d. 14.-4.-1956, Jesper, født d. 20.-12.-1960, og Maja Marie, født d.
20.-5.-1965.
S.S. overtog gården d. 26.-8.-1948 fra sin far Peder Støttrup, som købte den i 1907.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 3 ha. eng, der er 1 ha. skov. Der
er forpagtet 31 ha.
Stuehuset er opført 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1951 tillagt lade i
1964, svinestald fra 1948 restaureret 1975 og maskinhus fra 1974. Gårdens besætning
er på 12 ammekøer, 9 ungdyr og 11 slagtekalve af racen Limousine. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er hvede, rug, ærter, og raps. Der er 1 traktor, 1 markvandingsan
læg og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HESTBÆKVEJ 121, "DOLLERUPGÅRD", DOLLERUP, 9740 FAR
SØ, tlf. 98-634091.
KRISTIAN SØRENSEN, gårdejer,
født d. 27.-8.-1930, søn af Kirsti
ne og Niels Skov Sørensen, gift
d. 21.-11.-1964 med Herdis Dalsgaard, medhjælpende hustru, født
d. 7.- 12.-1933, datter af Andrea
og Byrial Dalsgaard. Parret har
børnene: Niels, født d. 16.-10.-
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1965, Henrik, født d. 22.-11.-1968 og Kirsten, født d. 14.-11.-1970.
K.S. har været på Haslev Landbrugsskole, han har været medlem af menighedsrådet,
han overtog gården d. 1.-11.-1964 fra sin far Niels Skov Sørensen, nuværende ejer er
5. generation på gården, som kom i familiens eje i 1848.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 45,6 ha., heraf tilkøbt 13,7 ha., der er 4 ha. skov og
eng. Stuehuset er opført 1939 og restaureret 1975. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1921 restaureret 1970, svinestald fra 1979, lade fra 1947 tilbygget 1979 og
maskinhuse fra 1968 og 1980, der er gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug
med kvægproduktion på 20 årskøer, 25 ungdyr, 10 slagtekalve af racen SDM, og en
svineproduktion på 35 årssøer, der produceres ca. 700 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 2 traktorer, tårnsilo samt varm og
kold lufts tørreri. Der er 1 søn som deltids medhjælper på gården.
HESTBÆKVEJ 131, "FREDENS
HJEM", DOLLERUP, 9640 FAR
SØ, tlf. 98-634280.
JUST PEDERSEN, gårdejer, født
d. 7.-10.-1936, søn af Jensine Ma
rie og Kresten Ovenskov Peder
sen, gift d. 12.-5.-1982 med Mar
grethe Jensen, medhjælpende hu
stru, født d. 15.-9.-1932, datter
af Esther og Magnus Klitgaard
Jensen.
J.P. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1959 fra sine forældre Marie Jensine og
Kresten O. Pedersen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 21,6 ha., heraf 5 ha. skov og eng. Der er forpagtet 12
ha. Stuehuset er opført 1912 og restaureret flere gange, senest 1978. Avlsbygningerne
består af kvægstald og lade, begge fra 1928, kalvestald fra 1950 og maskinhus fra
1978, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 25 ungdyr
og 12 slagtekalve af racen SDM, og en slagtesvineproduktion på 225 stk. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg, rug, raps og ærter. Der er 2 traktorer, tårnsilo, varm
og kold lufts tørreri samt fastbrændselsfyr. Der er 1 skoledreng til hjælp. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

HESTBÆKVEJ 143, "FOULUM
SØNDERGÅRD", FOULUM, 9640
FARSØ, tlf. 98-634122.
POUL LYBÆK, skoleinspektør,
født d. 12.-7.-1932, søn af Nina
og Artur Hansen, gift i 1956
med Rita Andrup, lærer, født d.
15.-11.-1936, datter af Ella og
Niels Jensen. Parret har børne
ne: Bo, født d. 12.-4.-1960 og
Lise, født d. 30.-3.-1961.
R.A. døde i 1988.
P.L. er medlem af kommunalbestyrelsen. Han overtog gården i 1973 fra Kr. Liltorp.
Areal 16,5 ha.
Stuehuset er opført 1875 tilbygget i 1973 og restaureret 1977. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1955 og maskinhus fra 1960. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af byg, hvede, ærter og raps. Der er 1 traktor og halmfyr. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.

HESTBÆKVEJ 175, "LILLE FUGLSANG", FOULUM, 9640 FARSØ, tlf. 98-634339.
KELD CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 2.-4.-1954, søn af Nitha og Christian Christen
sen, gift d. 22.-5.-1982 med Sanne Haugård, kontorassistent, født d. 18.-6.-1958,
datter af Marie og Gunnar Haugård. Parret har børnene: Christian, født d. 24.-3.-1980,
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Kasper, født d. 5.-1.-1983 og Karen, født d. 21.-6.-1989.
S.H. er medlem af skolebestyrelsen. H.C. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han
er i bestyrelsen for mejeriet. Han overtog gården d. 1.-1.-1984 fra sine forældre Nitha
og Chr. Christensen, nuværende ejer er 6. generation på gården, som kom i familiens
eje omkring 1800.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 33 ha., der er lejet 12 ha.
Stuehuset er opført 1926 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1960 restaureret 1974, svinestald fra 1975, lade og foderhus fra 1986, maskinhus
fra 1970, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 50
ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, og en slagtesvineproduktion på 1.400 stk.
Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 4 traktorer, gastætsilo og der anven
des staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
HESTBÆKVEJ 181, FOULUM, 9640 FARSØ, tlf. 98-634152.
ANDERS FRANK PEDERSEN, gårdejer, født d. 8.-11.-1930, søn af Mathine og Marius
Pedersen, gift d. 22.-9.-1956 med Sonja Bach, medhjælpende hustru, født d. 8.-5.-1933,
datter af Katrine og Mads Madsen. Parret har børnene: Lone, født d. 2.-10.-1960 og
Karsten, født d. 4.-7.-1970.
A.F.P. er landpost, han har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården
d. 21.-6.-1956 fra Aage Sørensen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 12 ha.
Stuehuset er opført 1964 og restaureret 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1959 ændret til svinestald, lade fra 1938, desuden er der maskinhus. Gården drives
med en svineproduktion på 9 årssøer, der produceres ialt 500 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der er 1 traktor og tårnsilo. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
HESTBÆKVEJ 255, "HYLDEGÅRD",
SVINGELBJERG, 9640 FARSØ,
tlf. 98-631934.
NIELS JØRGEN NØR, gårdejer,
født d. 2.-9.-1948, søn af Anna
og Karl Nør, gift d. 2.-9.-1978
med Lisbeth Jensen, husmor,
født d. 25.-7.-1951, datter af
Magda og Henrik Jensen. Parret
har børnene: Anne-Mette, født d.
3.-2.-1980, Marie-Louise, født d.
29.-10.-1981 og Inge-Merete,
født d. 22.-3.-1984.
N.J.N. har været på Hammerum Landbrugsskole, Han overtog gården d. 10.-10.-1974
fra Arne Lund.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 37 ha., heraf 2 ha. skov. Der er lejet 28 ha.
Stuehuset er opført 1927 og restaureret 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1967 ændret til kostald i 1974, svinestald fra 1900 ændret til kalve i 1976, lade fra
1900 og maskinhus fra 1989, der er gastætsilo og udendørs køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 85 årskøer og 85 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter, raps, rug og hvede. Der er 3 traktorer og der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er 1 fodermester på gården.
HOLMEGÅRDSVEJ 12, "DRØSHOLMGÅRD", HOLMEGÅRD, 9640 FARSØ, tlf. 98663167.
ERNST LILTORP, gårdejer, født d. 6.-3.-1935, søn af Lisbeth og Per Liltorp, gift d.
3.-10.-1959 med Ellen Rasmussen, medhjælpende hustru, født d. 18.-9.-1936, datter af
Hansine og Rasmus Rasmussen. Parret har børnene: Lena, født d. 7.-6.-1961 og An
ders, født d. 10.-11.-1966.
E.R. er medlem af menighedsrådet.
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Ernst Liltorp er i bestyrelsen for
den lokale andel, han har været
på Asmildkloster Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 1.-4.-1971
fra Per Kr. Pedersen.
Ejendomsskyld 1.070.000. Areal
45 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der
er 12 ha. eng.
Stuehuset er opført 1955 og se
nere restaureret. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1926 mo
derniseret omkring 1972, svinestald
fra 1928 er ændret i 1971 og 1983, lade fra 1930 delvis ombygget til stald og maskin
hus fra 1979. Gårdens besætning er på 28 ammekøer og 20 ungdyr af blandet race,
som er løbet med Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, hvede
og rug. Der er 3 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

HOLMEGÅRDSVEJ 29, "SØNDERGÅRD", HOLMEGÅRD, 9640 FARSØ, tlf. 98-663040.
JENS KR. ERKSEN, gårdejer, omtales under Risevej 46.
J.K.E. overtog gården i 1980 fra Kornum.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 46 ha., heraf 8 ha. skov.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1985. Avlsbygningerne består af svinestalde
fra 1920, 1950 og 1980, lade fra 1982, foderhus fra 1990, der er gylletank. Gården
drives udelukkende med en planteproduktion bestående af byg, hvede, raps, ærter og
frøgræs. Der er halmfyr. Ejendommen drives sammen med Risevej 46.

HOLMEGÅRDSVEJ 33, "HOLMEGÅRD", HOLMEGÅRD, 9640 FARSØ, tlf. 98-663121.
KAJ JOHANSEN, gårdejer, født d. 10.-12.-1944, søn af Karen og Jens Johansen, gift
d. 1.-5.-1971 med Hanne Sørensen, sygehjælper, født d. 7.-2.-1948, datter af Krista og
Valdemar Sørensen. Parret har børnene: Jesper, født d. 8.-8.-1972 og Jette, født d.
20,-5.-1974.
K.J. har været på Malling Landbrugsskole. Ha har været i bestyrelsen for Landbofor
eningen, han er formand for Kontrolforeningen og medlem af fællesledelsen for Him
merland. Han overtog gården d. 1.-5.-1971 fra Nina og Jens Fogh.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er 14 ha. vedvarende
græs. Stuehuset er opført 1918 og restaureret 1979. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1947 moderniseret 1987, en gammel stald er ændret til spaltestald i 1972,
svinestald fra 1947 ombygget til spaltestald og småkalvestald i 1980, lade fra 1947,
maskinhus fra 1980 tilbygget i 1990, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, tårnsilo og kold
lufts tørreri, der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
HOLMEVEJ 36, "FARSØ ØSTER
GÅRD", 9640 FARSØ, tlf. 98632431.
HANS NØHR ERIKSEN, landmand,
født d. 22.-10.-1957, søn af Ag
nethe og Svend Eriksen, gift d.
19.-8.-1989 med Vibeke Christen
sen Vad, sparekasseassistent,
født d. 11.-2.-1964, datter af
Kirstine og Martin Vad. Parret
har børnene: Thomas, født d.
28.-5.-1987, Dennis, født d. 8.1.-1979 og Heidi, født d. 2.-8.-1982.
H.N.E. er elektriker. Han overtog gården d. 14.-3.-1989 fra Karsten Kristensen.
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Ejendomsskyld 900.000. Areal 19,2 ha., heraf 5 ha. eng. Der er udlejet 1,8 ha. eng.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1934 moderniseret 1950, svinestald fra 1950 og lade fra 1955. Der planlægges en ammekobesætning af Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og
ærter. Der er 1 traktor, 1 finsnitter med tipvogn, plansilo og træfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
HOLMEVEJ 56, "EBDRUP ØSTER
GÅRD", EBDRUP, 9640 FARSØ,
tlf. 98-631040.
KARSTEN LIENGAARD, gård
ejer, født d. 4.-7.-1935, søn af
Astrid og Karl M. Liengaard.
K.L. har været på Malling Land
brugsskole. Fra 1965 til 1979 eje
de han halvdelen af gården sam
men med sin bror. Han overtog
hele gården i 1979 fra forældre
ne Astrid og Karl Liengaard. Nu
værende ejer er 4. generation på gården, som har været i familiens eje siden 1859.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 47 ha., heraf 22 ha. eng.
Stuehuset er opført 1890 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde
restaureret 1939 og 1975, svinestald fra 1933, lade fra 1894, maskinhus fra 1951 og
foderhus fra 1975, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 32 års
køer og 65 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og
ærter. Der er 3 traktorer og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HOLMEVEJ 82, "HOLMEVESTERGÅRD", HOLME, 9640 FARSØ.
FRODE NIELSEN, gårdejer, gift med Asta Nielsen.
F.N. overtog gården i 1982 fra Kaj Åge Jensen.
Areal 77 ha., heraf 7 ha. eng.
Stuehuset er restaureret 1982 og 1990. Avlsbygningerne består af 2 svinestalde og 2
lader. Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer, der sælges ca. 4.000. smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 2 trak
torer og kulfyr. Der er 1 bestyrer på gården.
HOLMEVEJ 86, "MOSEGÅRD",
HOLME, 9640 FARSØ, tlf. 98631428.
HANS EGON NIELSEN, gårdejer,
født d. 25.-2.-1938, søn af Gunder og Andreas Nielsen, gift d.
7.-11.-1961 med Linda Ostersen,
medhjælpende hustru, født d.
31.-7.-1939, datter af Klara og
Jens Peter Ostersen. Parret har
børnene: Flemming, født d. 9.3.- 1963, Karsten, født d. 17.6.-1964, Morten, født d. 24.-11.-1969 og Heine, født d. 25.-4.-1980.
H.E.N. har været på Tommerum Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d.
15.-3.-1971 fra Søren Nielsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., der er 19 ha. eng. Der
er lejet 1 ha. Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1980. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1918 moderniseret i 1972, spaltestald fra 1975, lade fra 1918, maskinhus
fra 1991 og foderhus fra 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer,
40 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 årssøer, der produceres ca. 100
slagtesvin, desuden er der 6 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der
er 3 traktorer, plansilo, kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning
af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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NIELS SØRENSEN, gårdejer, født d. 8.-2.-1948, søn af Karen og Kristian Sørensen,
gift d. 15.-4.-1972 med Mona Krogh Nielsen, medhjælpende hustru, datter af Inga og
Søren Krogh Nielsen. Parret har børnene: Brian, født d. 11.-11.-1973, Michael, født d.
22.-2.-1977 og Jesper, født d. 12.-7.-1982.
N.S. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han er formand for foreningen SDM
Vesthimmerland. Han overtog gården i 1976 fra sine forældre Karen og Kr. Sørensen.
Nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev købt af bedstefaderen omkring
1900. Ejendomsskyld 2.040.000. Areal 54,5 ha., heraf 6 ha. eng. Desuden er der tilkøbt
2,5 ha., som ikke er med i arealet.
Stuehuset er opført før 1900 og restaureret senest 1987. Avlsbygningerne består af
kviestald fra 1951 ændret til spaltestald, kostald fra 1973, lade fra 1920, maskinhus
fra 1984 og foderhus fra 1973, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 70 årskøer, 90 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer og der anvendes staldvar
me til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HOLMEVEJ 98, "MARIEGÄRD",
HOLME, 9640 FARSØ, tlf. 98631515.
VAGN MOURITSEN, gårdejer,
født d. 6.-4.-1928, søn af Amalie
og Kristian Mouritsen, gift d.
11.-5.-1956 med Margit Fristrup,
medhjælpende hustru, født d.
18.-9.-1931, datter af Magda og
Niels Fristrup. Parret har datte
ren: Hanne, født d. 9.-2.-1968.
V.M. har været på Kærhave
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-11.-1966 fra Karl Holme.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 55 ha., heraf 7 ha. eng og vedvarende græs.
Stuehuset er opført 1920 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1920 moderniseret 1968, spaltestald fra 1974, svinestald og lade fra 1920, maskin
hus fra 1980 og foderhus fra 1978, desuden er der en minkhal fra 1985. Gården drives
med en kvægproduktion på 55 årskøer, 45 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der
er 20 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. Der er 1 fast fodermester
på gården.
HOLMEVEJ 114, "TOFTEGGÅRD",
HOLME, 9640 FARSØ, tlf. 98664017.
BRDR. NØHR NIELSEN, gårdeje
re.
Jens Nøhr Nielsen, født d. 19.2.-1923, og Karl Martin Nøhr
Nielsen født d. 13.-5.-1927, søn
ner af Ellis og Niels Jensen
Nøhr Nielsen.
J.E.N.N. har været på Tune
Landbrugsskole. Brødrene overtog
gården i 1965 fra forældrene, nuværende ejere er 3. generation på gården, som kom i
familiens eje d. 13.-1.-1873.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 64,5 ha., heraf 20 ha. eng.
Stuehuset er opført 1905 og restaureret 1966. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1923 ændret i 1970, løsdriftsstald fra 1965, lade fra 1897, maskinhus fra 1950 og
foderhus fra 1987, der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på
60 årskøer, 65 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøde er byg. Der er 4 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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HOLMEVEJ 118, "GRØNBJERG
GÅRD", HOLME, 9640 FARSØ,
tlf. 98-664012.
PREBEN BÆK, gårdejer, født d.
27.-5.-1943, søn af Marie og Mag
nus Bæk, gift d. 21.-8.-1971 med
Karin Rasmussen, medhjælpende
hustru, født d. 31.-5.-1952, dat
ter af Marie og Karl Rasmussen.
Parret har børnene: Betnna, født
d. 18.-1.-1972, Torben, født d.
2.-6.-1975, Susanne, født d. 15.-

7.-1979 og Louise, født d. 15.-5.-1983.
P.B. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er næstformand for Vesthimmerlands
Mejeri og overtog gården d. 17.-8.-1971 fra Lundgaard Nielsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 44 ha., heraf 20 ha. eng. Der er lejet 1 ha.
Stuehuset er opført 1890 og senest restaureret 1990. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1912 moderniseret 1976, spaltestald fra 1976, svinestald fra 1912 renoveret i
1966, lade fra 1912, maskinhus fra 1980, der er køresilo og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 53 årskøer, 75 ungdyr og 30 slagtekalve af racen RDM, des
uden er der 3 årssøer, der produceres ca. 60 slagtesvin. Planteproduktionens salgsaf
grøde er byg. Der er 2 traktorer, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er 1 søn som deltids medhjælper. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
HORNUMBROVEJ 22, "HORNUMBRO MØLLE", V. HORNUM,
9600 ÅRS, tlf. 98-663090.
JØRGEN NØHR, gårdejer, født
d. 26.-9.-1931, søn af Anna og
Jens Kristian Nøhr, gift d. 23.11.-1958 med Birte Brodersen,
medhjælpende hustru, født d. 5.5.-1937, datter af Hulda og Kri
stian Brodersen. Parret har bør
nene: Else, født d. 14.-10.-1962,
Dorthe, født d. 18.-11.-1964 og
Kristian, født d. 11.-3.-1970. J.N . er afløser på posthuset, han er i bestyrelsen for
Hornumbro Andel. Han overtog gården d. 1.-11.-1969 fra sine svigerforældre Hulda og
Kristian Brodersen, som købte den i 1943. Indtil 1912 var der en gammel vandmølle,
som blev drevet sammen med gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 35 ha., heraf 10 ha. eng. Der er lejet 3 ha.
Stuehuset er restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1860 tilbygget i
1933 og moderniseret i 1974, svinestald fra 1860 restaureret 1970, lade fra 1860 til
bygget i 1950 og maskinhus fra 1977. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
250 stk., desuden er der 25 ammekøer og 35 ungdyr og 1 avlstyr, alle af racen Limou
sine. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, plan
silo og varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HORNUMVEJ 38, "GRANLY", VANNERUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-631375.
BJARNE SVENDSEN, landmand, født d. 26.-4.-1944, søn af Katrine Tine og Jens
Svendsen, gift d. 3.-5.-1969 med Lillian Nielsen, fuldmægtig, født d. 24.-10.-1946,
datter af Inga og Alfred Vester Nielsen. Parret har børnene: Pia, født d. 16.-3.-1965
og Helle, født d. 24.-11.-1971. B.S. er falckredder. Han overtog gården d. 1.-5.-1985
fra Ejnar Hansen. Areal 15 ha., heraf 3 ha. eng. Der er udlejet 5 ha.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1916 tilbygget i 1929 og lade fra 1916. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af byg, hvede og raps. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
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HORNUMVEJ 42, 9640 FARSØ, tlf. 98-632084.
ERIK JAKOBSEN, husmand, født d. 10.-4.-1926, søn af Signe og Niels Jakobsen, gift
d. 19.-5.-1951 med Martha Marie Hvid, husmor, født d. 14.-2.-1929, datter af Anna og
Kristian Hvid. Parret har børnene: Bent, født d. 24.-2.-1953, Else, født d. 12.-4.-1958,
Jonna, født d. 15.-8.-1964 og Kaj, født d. 19.-5.-1968.
E.J. overtog gården d. 1.-3.-1958 fra sin far, Niels Jakobsen, som købte den i 1936.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 8 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1936. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade, begge fra
1936, desuden er der garage. Der er 1 traktor.
HORNUMVEJ 44, "ROSENLUND",
VANNERUP, 9640 FARSØ, tlf.
98-631431.
MARTIN NIELSEN, gårdejer,
født d. 8.-5.-1929, søn af Marie
og Karl Nielsen, gift d. 30.-11.-1957
med Katrine Andrea Rosenlund,
medhjælpende hustru, født d.
27.- 12.-1927, datter af Krjctiane
og Hans Rosenlund. Parret har
børnene: Tage, født d. 4.-10.-1958
og Elin, født d. 25.-6.-1961.
M.N. overtog gården i 1958 fra sine forældre Marie og Karl Nielsen, som købte gården
i 1922. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 18,6 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført 1927, restaureret 1968 og tilbygget 1975. Avlsbygningerne består
af kvægstalde fra 1933 og 1936 til- og ombygget i 1968 og ændret til svinestald i
1979, lade fra 1936 er ændret til svinestald 1966, maskinhus fra 1976 og foderhus fra
1968. Gårdens besætning er på 6 årssøer, og der produceres ca. 120 slagtesvin. Plante
produktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Gården drives uden
fremmed arbejdskraft.

HORNUMVEJ 55, STØTTRUP, 9640 FARSØ, 9640 FARSØ, tlf. 98-633252.
BENT SØGÅRD JAKOBSEN, gartner, født d. 24.-2.-1953, søn af Martha og Erik Jakob
sen, gift d. 11.-12.-1976 med Inger-Marie Skav, EDB assistent, født d. 27.-6.-1955,
datter af Edith og Martin Skav. Parret har børnene: Kim, født d. 14.-9.-1977 og Ka
trine, født d. 4.-5.-1980.
B.S.J. er specialarbejder. Han overtog gården d. 1.-5.-1983 fra Rosa og Søren Peder
sen. Ejendomsskyld 425.000. Areal 7 ha., heraf 2 ha. eng som er udlejet. Desuden er
der lejet 7 ha.
Stuehuset er opført 1936 og restaureret 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1936 ændret til lagerrum og frugtrum, desuden er der lade fra 1936. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af jordbær, kartofler, blomkål, gulerød
der og porrer. Der er 1 traktor, markvandingsanlæg, kartoffeloptager, plantemaskine
og halmfyr. Der er ansat medhjælpere til sæsonarbejde og ca. 30 skolebørn også til
sæsonarbejde.
HORNUMVEJ 92, "SPARREGÅRD", HVANSTRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-663030.
VALDEMAR PEDERSEN, gårdejer, født d. 8.-8.-1910, søn af Anne Marie og Karl Kri
stian pedersen, gift d. 10.-5.-1934 med Elisabeth Jensen, husmor, født d. 29.-9.-1910,
datter af Kristiane Marie og Jens Kr. Jensen. (Ladefoged). Parret har børnene: Kristi
an, født d. 7.-6.-1936, Kaj, født d. 5.-11.-1938, Asta, født d. 10.-4.-1942 og Freddy,
født d. 22.-12.-1944.
V.P. overtog gården d. 25.-2.-1956 fra Hans Leigård.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 71 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 3,5 ha. skov. Jorden
er udlejet.
Stuehuset er opført 1929 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade, alle fra 1929. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og tårnsilo med
varm og kold lufts tørreri.
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KROGSTRUP, 9600 ÅRS, tlf. 98663026.
ARNE TROELSEN, gårdejer, født
d. 17.-7.-1939, søn af Lone og
Axel Troelsen, gift d. 26.-3.-1965
med Asta Pedersen, husmor, født
d. 10.-4.-1942, datter af Lisbeth
og Valdemar Pedersen. Parret
har børnene: Lone, født d. 7.-1.1966, Carsten, født d. 10.-3.1969, Jan, født d. 27.-11.-1971

og Charlotte, født d. 20.-7.-1976.
A.T. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han har været i bestyrelen for Hornumbro Lokal andel foderstof og været medlem af Farsø Mejeris bestyrelse. Han overtog
gården d. 1.-2.-1964 fra sin far Axel Troelsen, som købte gården i 1920.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 30,6 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 2 ha. eng. Der er
forpagtet ialt 47 ha.
Stuehuset er opført 1905 og restuaret 1973. Avlsbygningerne består af svinestalde fra
1961 og 1971, lade fra 1905 og maskinhus fra 1971. Gårdens besætning er på 5 års
søer, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, raps, ærter og kartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri og portionstørrei med varm og kold luft. Maskinstation bruges til skårlægning.
A.T. driver frøhandel (Trifolium) ved siden af landbruget.

HORNUMVEJ 150, "RIESMINDE",
KROGSTRUP, 9600 ÅRS, tlf.
98-663165.
ERLAND OVERGAARD PEDER
SEN, gårdejer, født d. 20.-9.1940, søn af Thora og Peter
Overgaard Pedersen, gift d. 19.11.-1966 med Karen Marie Peder
sen, husmor, født d. 11.-2.1946,
datter af Elisabeth Jensine og
Ernst Kr. Pedersen. Parret har
børnene: Evan, født d. 11.-9.-19
67, Dorthe, født d. 15.-11.-1970 og
E.O.P. overtog gården d. 1.-11.-1966 fra Holst Jensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 10,5 ha., der er 4 ha. eng. Der er
forpagtet 22 ha. Stuehuset er opført 1903 og løbende restaureret. Avlsbygningerne be
står af kvægstalde fra 1934, 1974 og 1981, lade og foderhus fra 1981 og maskinhus fra
1978, der er 2 indendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvægprodukti
on på på 45 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og varmegenvindingsanlæg. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
HORNUMVEJ 156, "KROGSTRUP
HOLM", KROGSTRUP, 9600
ÅRS, tlf. 98-661104.
ANDERS CHR. HELVERSKOV,
gårdejer, født d. 20.-3.-1925, søn
af Marianne og Niels Chr. Helverskov, gift d. 25.-5.-1962 med In
ga Pedersen, født d. 2.-2.-1940,
datter af Margrethe og Jens Pe
dersen. Parret har børnene: An
na, født d. 23.-7.-1963, Marian
ne, født d. 31.-1.-1966 og Niels
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Chr., født d. 13.-9.-1968.
A.C.H. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1958 fra
Jens Kr. Jensen.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er lejet 4 ha.
Stuehuset er opført 1917 og restaureret senest 1990. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1975, ungdyrstald fra 1968, lader fra 1900 og 1975, maskinhus og foderhus
fra 1975, der er 2 udendørs og 1 indendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 70 årskøer og 110 ungdyr af racen RDM, det er en stambesæt
ning. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
portionstørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Der er 1 fodermester og 1 fast
medhjælper på gården.

HOVEDGADEN 2, V. HORNUM, 9600 ÄRS, tlf. 98-663302.
MADS D. MADSEN, gårdejer, omtales under GI. Kirkevej 36.
M.D.M. overtog, gården i 1985 fra Haakon Borup.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 30 ha., der er frasolgt 7 ha. og der er 1 ha. mose.
Stuehuset er opført 1903. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930 og ændret til
svinestald i 1988, hestestald og lade begge fra 1900. Slagtesvinene fra GI. Kirkevej 36
opfedes her. Gården drives sammen med GI. Kirkevej 36 og Præstegårdsvej 5.
HOVEDGADEN 32, V. HORNUM, 9600 ÅRS, tlf. 98-663163.
JENS ERIK SØRENSEN, gårdejer, født d. 7.-4.-1936, søn af Stinne og Anker Sørensen,
gift d. 4.-3.-1957 med Anny Thorsgård, husmor, født d. 19.-7.-1936, datter af Martha
og Vagner Thorsgård. Parret har børnene: Allan, født d. 9.-7.-1957 og Susanne, født d.
30.-10.-1961.
J.E.S. overtog gården d. 1.-8.-1972 fra Eivind Thorn.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha. Der er lejet 63,8 ha.
Stuehuset er restaureret og tilbygget. Avlsbygningerne består af kostald fra 1972, gi.
kostald indrettet til kvier fra 1952, maskinhuse fra 1976 og 1990, foderhus fra 1976,
desuden er der lade, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægpro
duktion på 45 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen RDM, desuden produceres
der 60 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og
ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, plansilo, varm og kold
lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælper og 1 skoledreng til hjælp.
HYLLEBJERGVEJ 22, "ÅKJÆR", PRÆSTEGÅRDSMARK, 9600 ÅRS, tlf. 98-663046.
SØREN ROED, landmand, født d. 24.-5.-1964, søn af Emmy og Karl Emil Roed, gift d.
30.-3.-1991 med Jette Nielsen-Man, hospitalslaborant, født d. 14.-5.-1960, datter af
Gudrun og Bernhard Nielsen-Man. Parret har datteren : Rikke, født d. 17.-5.-1985.
S.R. er smed. Han overtog gården d. 1.-6.-1989 fra Hugo F. Jensen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 11,6 ha., heraf 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opførtl924 og restaureret 1984. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra
1924, 1941 og 1957, lade fra 1924 og maskinhus fra 1965. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der er 1 traktor. S.R.'s far,
Karl Emil Roed, høster.
HYLLEBJERGVEJ 22, "DALFRED", PRÆSTEMARKEN, 9600 ÅRS, tlf. 98-663069.
JENS SØRENSEN, landmand, født d. 22.-1.-1926, søn af Inger Marie og Jørgen K. Sø
rensen, gift d. 28.-1.-1959 med Grethe Bøg Sørensen, sygehjælper, født d. 3.-5.-1931,
datter af Dagny og Jens Kr. Sørensen. Parret har børnene: Gitte, født d. 10.-9.-1950,
Erik, født d. 15.-8.-1953, Else, født d. 6.-3.-1963 og Jørgen, født d. 25.-11.-1964.
J.S. overtog gården i 1950 fra Tage Nielsen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 1,8 ha. eng.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1991. Avlsbygningerne består af kvægstald og
lade fra 1960 og maskinhus fra 1983. Gården drives med en svineproduktion på 11 års
søer, der produceres ca. 190 slagtesvin, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, rug, hvede og kartofler. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plan
silo, kold lufts tørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
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HYLLEBJERGVEJ 25, PRÆSTEMARKEN, 9600 ÅRS, tlf. 98663356.
ARNE PETER LARSEN, landmand,
født d. 10.-10.-1950, søn af Ester
og Henry Larsen, gift d. 30.-1.1971 med Bodil Elisabeth Niel
sen, slagteriarbejder, født d. 1.9.-1952, datter af Mary og Tor
kild Nielsen. Parret har børnene:
Kim, født d. 22.-7.-1970, Dorthe,
født d. 16.-11.-1972 og Anja,
født d. 9.-12.-1977. A.P.L. er specialarbejder. Han overtog gården d. 15.-7.-1978 fra
sin far Henry Larsen, som købte gården i 1938.
Areal 8,5 ha., heraf 0,5 ha. eng som er udlejet.
Stuehuset er opført 1934 og restaureret 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald og
lade, begge fra 1934 og maskinhus fra 1980. Gården drives udelukkende med en plan
teproduktion bestående af byg, kartofler og hvede. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og
plan silo med varm og kold lufts tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdkraft.

HYLLEBJERGVEJ 37, RISE, 9600 ÅRS, tlf. 98-663330.
OLE GRAVESEN, landmand, født d. 29.-11.-1951, søn af Oda og Laurids Gravesen, bor
sammen med Gitte Væggerby Laustsen, overassistent, født d. 24.-12.-1960, datter af
Ingrid og Svend Pedersen. Parret har børnene: Kasper, født d. 12.-12.-1983 og Katrine,
født d. 1.-6.-1987.
O.G. er tagmaler. Han overtog gården d. 1.-2.-1977 fra Anna Jensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 2 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført 1877, restaureret og tilbygget 1984. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1877 og 1979, svinestald fra 1979, ændret til maskinhus 1985, lade fra
1877 og maskinhus fra 1952. Gårdens besætning er på 2 slagtekalve af racen Angus.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter og raps. Der er 2 traktorer.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HYLLEBJERGVEJ 41, "ENGESVANG", V. HORNUM, 9600
ÅRS, tlf. 98-663289.
FRANK NIELSEN, gårdejer, født
d. 4.-12.-1953, søn af Line og
Marius Nielsen.
F.N. har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-10.-1985 fra Kristian Ber
telsen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal
20,5 ha., heraf 1 ha. eng. Der er
lejet 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret omkring 1975. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1936 ombygget 1978, spaltestald fra 1978, lade fra 1964 og maskinhus fra
1984, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på
34 årskøer, 35 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøde er byg. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg, tårnsilo med varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HYLLEBJERGVEJ 71, "BAKKEGÅRDEN", HYLLEBJERG, 9640 FARSØ, tlf. 98-678154.
MARTIN THOMSEN, gårdejer, født d. 12.-3.-1925, søn af Petrine og Anders Thomsen,
gift d. 16.-12.-1945 med Anny Badin, husmor, født d. 29.-1.-1927, datter af Karla og
Laurids Mortensen. Parret har børnene Elisa, født d. 18.-4.-1946 og Birgit, født d.
19.-2.-1948.
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Martin Thomsen var været på
Hammerum Landbrugsskole. Han
overtog gården i 1950 fra sin far
Anders Thomsen, nuværende ejer
er 3 generation på gården, som
bedstefaren overtog i 1883.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 30
ha., heraf 15 ha. hede og skov.
Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1964 og re
staureret senest 1975. Avlsbygning
erne består af kvægstald fra
1912. Der er 1 traktor, tårnsilo
JEBJERGVEJ 6, SVOLDRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-631398.
FREDERIK OTTO BYRIALSEN, landmand, født d. 17.-2.-1913, søn af Kristine og
Jakob Byrialsen.
F.O.B. er uddannet violinist. Han overtog gården i 1946 fra sine forældre Kristine og
Jakob Byrialsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedstefaren overtog i
1870.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 20 ha., heraf 1 ha. skov. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1854, tilbygget i 1898 og senere restaureret. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1929, lade fra!927 og maskinhus fra 1964.
JEBJERGVEJ 12, "SØNDER
GÅRD", SVOLDRUP, 9640 FAR
SØ, tlf. 98-631695.
PREBEN ØRUM PEDERSEN,
gårdejer, født d. 5.-4.-1961, søn
af Gunda og Niels Olav Peder
sen, gift d. 4.-3.-1989 med Mari
anne Køkler Simonsen, medhjælp
ende hustru, født d. 8.-9.-1960,
datter af Asta og Otto Simon
sen. Parret har børnene: Kasper,
født d. 5.- 11.-1988 og Arne,
født d. 2.-2.-1990. P.Ø.P. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 8.-8.-1990 fra Otto Nielsen.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 21,7 ha., heraf 1,8 ha. skov.Stuehuset er opført omkring
1900 og restaureret senest 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1900 og som
delvis er moderniseret 1971, svinestald og lade fra 1900 og maskinhus fra 1971.
Gården drives udelukkende med en planteproduktion beståedne af byg, ærter og hvede.
Der er 1 plansilo. Ejendommen drives sammen med Svoldrupvej 82.

KELDSVEJ 3, "MEJBAKGÅRD", GL. ULLITS, 9640 FARSØ, tlf. 98-634191.
HENRY FRAGSTRUP, gårdejer, født d. 14.-11.-1926, søn af Magda og Jens Fragtrup,
gift d. 8.-5.- 1952 med Grethe Nielsen, husmor, født d. 30.-10.-1933, datter af Kristiane og Anders Nielsen. De har børnene: Gerda, født d. 24.- 12.-1955, Gurli, født d.
27.- 9.- 1960, Gunhild, født d. 20.-3.-1970 og Henrik, født d. 26.-5.-1971. H.F. overtog
gården d. 1.-4.-1960 fra Kristian Andersen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 17,8 ha., heraf 2 ha. skov og 6 ha. eng. Jorden er
udlejet.
Stuehuset er opført 1934 og restaureret 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1937 og lade fra 1941. Besætningen er på 2 ungdyr af racen Hereford. Der er 1
traktor.

KELDSVEJ 14, "ENGDAL", ULLITS, 9640 FARSØ, tlf. 98-634164.
EVA KALDAHL NIELSEN, gårdejer, født d. 8.-7.-1938, datter af Marie og Henry
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Pedersen Nielsen, gift d. 16.-4.1960 med Sigurd Peter Nielsen,
gårdejer, født d. 26.-9.-1922, søn
af Gertrud og Niels Chr. Nielsen.
Parret har sønnen: Henry, født d.
29.-10.-1964.
S.P.N. døde d. 9.-10.-1973.
Eva K. Nielsen overtog gården d.
16.-2.-1960 fra Jens P. Bech.
Ejendomsskyld 540.000. Areal
13,6 ha.,heraf 5 ha. eng. Sønnen
Henry er bestyrer på gården og
han har lejet 17 ha. jord.
Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1973/74. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1934, lade fra 1890 og det gamle stuehus fra 1890 er indrettet til garage og
maskinhus. Gårdens besætning er på 28 ammekøer, 24 ungdyr og 20 slagtekalve af
blandet race og Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 5 trak
torer, svingblæser og halmfyr.

KELDSVEJ 24, "SOLHJEM", GL.
ULLITS, 9640 FARSØ, tlf. 98634044.
LILIAN NIELSEN, gårdejer, født
d. 3.-6.-1943, datter af Ingeborg
og Hugo Nielsen, gift d. 19.-7.1989 med Alfred Knudsen, gård
ejer, født d. 3.-4.-1921, søn af
Anne Kirstine og Niels Knudsen.
L.N. overtog gården d. 22.-6.-1968
fra Simmersted.
Areal 6 ha., heraf 0,5 ha. eng.
Stuehuset er restaureret. Avlsbygningerne består af vægstald og lade, begge fra 1941.
Gårdens besætning er på 2 ammekøer og 1 slagtekalv af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KLOVENHØJVEJ 14, "BJARNEHØJGÅRD",
SVINGELBJERG
9640 FARSØ, tlf. 98-641402.
KAREN MARIE MOSBÆK OG
SVEND MØRK, gårdejere.
S.M. er født d. 18.-6.-1920, søn
af Karoline og Niels Mørk, gift
d. 10.-10.-1952 med Karen Marie
Mosbæk, født d. 6.-10.-1937 og
Christian Mosbæk. Parret har dat
teren Britha, født d. 19.-6.-1937.
S.M. har været på Kærhave
Landbrugsskole. Parret overtog gården d. 1.-5.-1937 fra Arne Mikeilsen.
Ejendomsskyld 815.000. Areal 25 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1885, restaureret 1937 og tilbygget 1975. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1914 som senere er moderniseret, svinestald og lade fra 1914 og ma
skinhus fra 1980. Gårdens besætning er på 11 ungdyr af blandet race. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er byg, rug, hvede, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 tårnsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KROGSTRUPVEJ 50, "SOMMERLYST", KROGSTRUP, 9600 ÅRS, tlf. 98-663072.
HANS SCHMIDT, gårdejer, født d. 6.-6.-1942, søn af Thyra pg Gunnar Schmidt, gift d.
2.-3.-1974 med Gullvi Lycke, født d. 11.-3.-1942, datter af Signe og Aksel Lycke. Par
ret har børnene: Gunnar, født d. 1.-5.-1975, Simon, født d. 25.-7.-1976 og Aksel, født
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d. 3.-8.-1979.
H.S. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er medlem af skolebestyrelsen og af
kredsrepresentantet for MD Food. Han overtog gården d. 1.-9.-1972 fra Elly Troelsen.
Ejendomsskyld 2.840.000. Areal 45,3 ha. Der er lejet 64 ha.
Stuehuset er opført 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1969, som er til
bygget 1979, kalvestald fra 1979, lader fra 1969 og 1979, maskinhus fra 1980, der er
gylletanke og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 87 årskøer,
110 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 20 moderfår af racen
Marskfår, der er 2 føl hopper og 1 føl af racen Nordbakke. Planteproduktionens salgs
afgrøder er byg, raps, ærter og hvede. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, markvand
ingsanlæg, rundballepresser, plansilo og varm og kold lufts tørreri. Der er 2 faste
medhjælpere på gården.
LANGBJERGVEJ 15, ULLITS,
9640 FARSØ, tlf. 98-634136.
BJARNE SØRENSEN, gårdejer,
født d. 30.-7.-1957, søn af Agne
the og Rejner Sørensen.
B.S. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 20.-8.-1987 fra A. Kristen
sen.
Ejendomsskyld 1.260.000. Areal
23,3 ha., der er lejt 7,5 ha.
agerjord og 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade, begge fra
1979, den gamle kostald er indrettet til kvier i 1968, der er gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 40 årskøer, 35 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer. Faren er delvis medhjæl
per. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LANGBJERGVEJ 21, "LANG
BJERG", SØKBÆK, 9640 FARSØ,
tlf. 98-634268.
EJLER SKOU, landmand, født d.
26.-2.-1930, søn af Krestine og
Leon Skou, gift d. 13.-11.-1956
med Brita Krogh, rengøringsassi
stent, født d. 19.-6.-1937, datter
af Karen Marie og Søren Krogh.
Parret har børnene: Klaus Jør
gen, født d. 14.-11.-1960 og Jan
ne, født d. 17.-5.-1964.
E.S. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 10.-10.-1958 fra
T.D. Pedersen.
Ejendomsskyld 640.00. Areal 14,5 ha., heraf 2 ha. Der er udlejet 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1933 og restaureret og tilbygget 1985. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1933, lade fra 18952 og maskinhus fra 1977. Besætningen er på 11 ung
dyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer,
markvandingsanlæg, tårnsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
LANGBJERGVEJ 23, "LYKKEBO", ULLITS, 9640 FARSØ, tlf. 98-634092.
KRISTIAN BYSTRUP, gårdejer, født d. 13.-4.-1917, søn af Katrine og Jens Bystrup,
gift d. 15.-11.-1953 med Jensine Jensen, husmor og medhjælpende hustru, født d.
11.-1.-1917, datter af Marianne og Jens Jensen. Parret har børnene: Birthe, født d.
29.-9.-1954 og Inga, født d. 2.-10.-1958.
J.J. døde d. 15.-12.-1989. K.B. har været på Vejlskov Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-11.-1953 fra Svend Bak.
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Ejendomsskyld 610.000. Areal 12,2 ha., heraf 1,6 ha. eng. Oorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1935 og restaureret 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1935, lade fra 1954 og maskinhus fra 1955. Der er 1 traktor, plansilo, tårnsilo og kold
lufts tørreri.

LANGBJERGVEJ 30, "MANEDALS GÅRD", 9640 FARSØ, tlf. 98-634375.
PALLE ASMUSSEN, sparekasse fuldmægtig, født d. 16.-6.-1954, søn af Karen Margre
the Asmussen, gift d. 25.-7.-1980 med Maren Lise Gøttler, sygehjælper, født d.
29.-12.- 1956, datter af Ella og Erling Gøttler. Parret har datteren: Line.
P.A. overtog gården d. 1.-10.-1984 fra Martin Tollestrup 3ensen.
Areal 11,1 ha., heraf 1,1 ha. eng. Der er udlejet 5,6 ha.
Stuehuset er løbende restaureret. Avlsbygningerne består af lade og 2 udhuse. Gårdens
besætning er heste. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og halmfyr.
LANGBJERGVEJ 33, "SØNDERVANG", ULLITS, 9640 FARSØ,
tlf. 98-634182.
ERIK PALLISGAARD, gårdejer,
født d. 7.-8.-1933, søn af Emma
og Niels Pallisgaard, gift d. 26.4.-1958 med Lis Ginnerup, med
hjælpende hustru, født d. ll.-ll.1935, datter af Nina og Otto Gin
nerup. Parret har tvillingerne
Leif og Hanne, født d. 3.-2.-1959.
E.P. overtog gården d. 1.-4.-1958
fra sin far Niels Pallisgaard, som købte gården i 1934.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 7 ha. eng og skov.
Der er lejet 8 ha. og udlejet 8 ha. eng.
Stuehuset er opført 1933 og restaureret 1976. Avlsbygningerne består af svinestald,
som blev opført efter en brand i 1986, slagtesvinestald fra 1974, lade fra 1986 og
maskinhus fra 1954. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der produ
ceres ca. 800 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgørder er byg, rug, raps og ærter.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
LOVENSVEJ 16, "POULGÅRD", LOVNS, 9640 FARSØ, tlf. 98-638055.
SVEND OVENSKOU-PEDERSEN, gårdejer, født d. 26.-5.-1948, søn af Marie og Ovenskou-Pedersen, gift d. 14.-7.-1973 med Kirsten Bech Larsen, socailpædagog, født d. 3.8.-1948. Parret har børnene: Morten, født d. 2.-7.-1978 og Mette, født d. 21.-9.-1981.
S.O.P. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han er medlem af menighedsrådet.
Han overtog gården d. 3.-8.-1971 fra Ovenskou-Pedersen, som købte gården i 1931.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 33 ha., heraf 12 ha. eng. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1857 og rstaureret senest 1989. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1934, slagtesvinestald fra 1977, lade fra 1936, der er gylletank. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 22 årsøer, 22 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM,
der en slagtesvineproduktion på 600 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg,
hvede og ærter. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LOVENSVEJ 57, "KALDAL", LOVENS-ALSTRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-638433.
HANS KJELDSEN, født d. 30.-8.-1944, søn af Jens Kieldsen, bor sammen med Lisbet
Andersen. Parret har datteren: Marie Lærke. H.K. driver skovbrug. Han overtog
gården i 1983 fra D.L.R. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 54 ha.
LOVENSVEJ 60, "LUNDGÅRD", ALSTRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-638202.
SØREN H. KRISTENSEN, landmand, født d. 6.-10.-1914, søn af Kristine og Christia
Kristensen, gift d. 17.-8.-1945 med Ninne E. Pedersen, født d. 28.-4.-1926, datter af
Ane katrine og Jens Peder Pedersen. Parrt har børnene: Anne Katrine, Kristen-Anker,
Jens Peter, Arne, Sonja og Anna Grete.
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Søren H. Kristensen overtog går
den d. 1.-8.-1945 fra sin far Chr.
Kristensen, som købte gården i
1926. Ejendomsskyld 1.330.00. Areal 66 ha. Stuehuset er løbende
restaureret. Avlsbygningerne be
står af kvægstald fra 1975, svinestald fra 1953 og lade fra 1896.
Gården drives med en kvægpro
duktion på 30 årskøer og 60 ung
dyr af racen SDM. Der er 2 trak
torer. Der er fast medhjælp.

LØGSTØRVEJ 11, 9640 FARSØ, tlf 98-636027.
ANDERS CHR. og JOHANNES ANDERSEN, gårdejere, omtales under Risgårdevej 4.
J.A. overtog gården i 1954 fra Jens Chr. Jensen, sønnen er senere blevet medejer.
Ejendomsskyld 280.000. Areal 8 ha., heraf 1,5 ha. eng. Stuehuset er opført 1912. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1912 og lade fra 1957. Gården drives udelukkende
med en planteproduktion bestående af byg. Gården drives sammen med Risgårdevej 4.
LØGSTØRVEJ 66, "OVERGÅRD", MYRHØJ, 9640 FARSØ, tlf. 98-636034.
JENS OVERGAARD KRISTENSEN, gårdejer, født d. 5.-1.-1925, søn af Anna og Anton
Kristensen, gift d. 19.-11.-1950 med Ester Sørensen, medhjælpende hustru, født d.
29.-3.-1932, datter af Mette Maren og Søren Sørensen. Parret har børnene: Jørgen,
født d. 22.-5.-1951, Jytte, født d. 26.-6.-1957, Åse, født d. 6.-11.-1958 og Peter, født
d. 7.-10.-1964. J.O.K. overtog gården i 1954 fra sin far, Anton Kristensen, nuværende
ejer er 17. generation på gården. Ejendomsskyld 740.000. Areal 29 ha., heraf 8 ha.
med vedvarende græs. Der er udlejet 15 ha. Stuehuset er opført 1964. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1929 senere restaureret og tilbygget i 1984, lade fra 1906
senere restaureret, maskinhus fra 1985. Gårdens besætning er på 4 årssøer, der produ
ceres ca. 100 slagtesvin. Der er 14 ammekøer og 16 ungdyr af racen Limousine. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, plansilo og træfyr. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

MYRHØJ VEJ 7, "SKOVLY", MYR
HØJ, 9640 FARSØ, tlf. 98-636079.
LEIF ANDERSEN, gårdejer, født
d. 15.-9.-1942, søn af Milka og
Karl Kr. Andersen, gift d 13.-1.1968 med Ruth Bangshåb, med
hjælpende hustru, født d. 9.-10.1943, datter af Anna og Jens
Bangshåb. Parret har børnene:
Irene, født d. 12.-6.-1966 og
John, født d. 13.-1.-1971.
L.A. er medlem af menighedsrå
det. Han overtog gården d. 5.-1.-1968 fra sin far Karl Kr. Andersen, som købte gården
i 1923. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 4 ha. skov,
eng og vedvarende græs. Der er lejet 4 ha.
Stuehuset er opført 1917 og restaureret 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1969 tilbygget i 1972, maskinhus fra 1976 ændret til kalve og roehus, maskinhus fra
1989, foderhus fra 1971 og silohus fra 1975, der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 29 årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 3 traktorer, markvandingsanlæg,
plansilo, kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MYRHØJVEJ 13, "MYRHØJGÅRD", MYRHØJ, 9640 FARSØ, tlf. 98-636263.
POUL ANDERSEN, gårdejer, født d. 28.-4.-1942, søn af Maja og Johannes Andersen,

-64gift d. 5.-1.-1963 med Ruth Jen
sen, medhjælpende hustru, født
d. 5.-8.-1942, datter af Grethe
og Alfred Jensen. Parret har bør
nene: Christian, født d. 13.-6.1963 og Niels, født 17.-7.-1969.
Poul Andersen har været på Tune
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-1.-1977 fra Leif Kri
stensen. Ejendomsskyld 1.300.00.
Areal 27,4 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Der er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført 1968. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1977 og 1979,
svinestald fra 1979 og lade fra 1934, der er gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 150 årskøer og 30 ungdyr af racen Jersey. Der er 3 traktorer og snittevogn. Der er 1 fast medhjælper og en skoledreng til hjælp på gården. Gården drives
sammen med Farsøvej 106.

MYRHØJ VEJ 16, "VESTERVANG",
MYRHØJ, 9640 FARSØ, tlf. 98636197.
EJGILD BRO JENSEN, husmand,
født d. 25.-6.-1942, søn af
Emma og Marinus Jensen, gift d.
11.- 11.-1967 med Lydia Krestine Jensen, rengøringsassistent,
født d. 18.-9.-1947, datter af
Ninna og Valdemar Jensen.
Parret har børnene: Heidi, født
d. 18.-3.-1970 og Thomas, født
d. 24.-10.-1972. E.B.J. overtog gården d. 1.-4.-1972 fra Kr. Jensen.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 12 ha. Der er lejet 12 ha.
Stuehuset er opført 1935 og restaureret senest 1991. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1935, som blev moderniseret 1985, lade fra 1935, maskinhus og foderhus fra
1989. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 belgiske avlshopper. Planteproduktionens salgsaf
grøde er byg. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MØLGÅRDSVEJ 12, "EBDRUPVEJ", EBDRUP, 9640 FARSØ,
tlf. 98- 631517.
EJNAR SØRENSEN, gårdejer,
født d. 19.-4.-1936, søn af
Krestine og Niels Sørensen, gift
d. 15.-5.- 1965 med Erna Haldrup, sygeplejerske, født d.
12.-10.-1939, datter af Agnethe
og Åge Haldrup. Parret har bør
nene: Lars, født d. 6.-12.-1967
og Morten, født d. 3.-6.-1975.
E.S. overtog gården d. 21.-1.-1965 fra Jens Mogensen.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 27 ha., der er 3 ha. græs.
Stuehuset er opført 1938 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1977 og en ældre fra 1938 som blev tilbygget i 1971, maskinhus fra 1984, der er 2
gylletanke og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer,
40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 25 avlskøer og 20 ungdyr
af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 3
traktorer, markvandingsanlæg, plansilo og der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehus. Der er 1 søn som medhjælper.
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MØLGÅRDVEJ 65, "FRØSANG", VANNERUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-631806.
KARL NYGÅRD ANDERSEN, landmand, født d. 9.-4.-1924, søn af Anne Marie og Jens
Andersen, gift d. 5.-12.-1953 med Marie Ørsnes, medhjælpende hustru, født d. 31.-12.1931, datter af Maren og Kresten Ørsnes. Parret har børnene: Jens, født d. 22.-3.1956 og Bjarne, født d. 28.-1.-1962.
K.N.A. overtog gården d. 1.-12.-1953 fra sin far, som døde i 1921.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., der er 6 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført 1900, restaureret og tilbygget 1976. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1900 tilbygget 1959, lade fra 1925 og maskinhus fra 1938. Gårdens be
sætning er på 25 årssøer, der sælges ca. 400 smågrise og 35 slagtesvin. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærkser,
tårnsilo og koldluftstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MØLGÅRDSVEJ 69, "VANDRUPGÅRD", VANNERUP, 9640 FAR
SØ, tlf. 98-631163.
VAGN LUND KROGH, gårdejer,
født d. 19.-8.-1948, søn af Alma
og Aksel Krogh, bor sammen
med Else Bertelsen, bankfuldmæg
tig, født d. 19.-5.-1949, datter af
Gerda og Bertel Bertelsen. Par
ret har børnene: Jakob, født d.
29.-12.-1978 og Trine, født d.
30.-6.-1989.
V.L.K. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han er i bestyrelsen for Vesthimmerland Mejeri. Han overtog gården d. 1.-7.-1978 fra sin far Aksel Krogh, gården har
været i slægtens eje gennem flere generationer.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 41,5 ha. Der er lejet 5 ha.
Stuehuset er opført 1927 og restaureret 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1960 udvidet 1983, lade fra 1926 er ændret til spaltestald i 1965, maskinhus fra 1973
og 1990, foderhus fra 1983 og gylletank, der er køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 64 årskøer, 55 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der er gastæt
silo og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehus. Der er 1 fast medhjælp på
gården.
MØLGÅRDSVEJ 72, "VESTER
GÅRD", VANNERUP,9640 FAR
SØ, tlf. 98-631791.
JOHAN JEPPESEN, gårdejer,
født d. 14.-11.-1942, søn af Idit
og Gustav Jeppesen, gift d.
10.-5.- 1972 med Karin Peder
sen, medhjælpende hustru, født
d. 10.-11.- 1946, datter af Ellen
og Konrad Pedersen. Parret har
børnene: Susanne, født d. 25.-6.1973, Ellen, født d. 1.-6.-1977
og Mette, født d. 14.-10.-1982.
J.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-3.-1972 fra
Jakob Højgård. Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført 1924 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1936 senere moderniseret, lade fra 1936, maskinhus fra 1975 og foderhus fra 1980,
der er køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 39 årskøer, 40 ungdyr og 20
slagtekalve af racen SDM, desuden er der ca. 70 minktæver. Planteproduktionens salgs
afgrøder er kartofler, ærter, raps og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, van
dingsmaskine, plansilo og varm og kold lufts tørreri. Der er 1 skoledreng til hjælp.
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GÅRD", VANNERUP, 9640 FAR
SØ, tlf. 98-631084.
I/S VANNERUP ØSTERGÅRD.
ANDERS CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 21.-12.-1962 og CARSTEN
CHRISTENSEN, gårdejer, født d.
9.-10.-1967, sønner af Gerda og
Henning Christensen. A.C. bor
sammen med Britha Hansen, bus
chauffør, født d. 27.-12.-1956.
Begge brødre har været på Lund
bæk Landbrugsskole. De overtog gården i 1986 og 1989 fra deres far Henning Christen
sen, nuværende ejere er 5. generation på gården, som kom i familiens eje i 1888.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 56 ha., heraf 2 ha. vej og skov. Der er lejet 30 ha.
Stuehuset er opført 1925 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1952 modernisereret senest 1988, spaltestald fra 1987, svinestald fra 1926 ændret
til spaltestald, lade og foderhus
fra 1926 og maskinhus fra 1978.
Gården drives med en kvægpro
duktion på 67 årskøer, 70 ungdyr
og 35 slagtekalve af racen SDM,
desuden er der 22 ammekøer af
racen Simmentaler. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er hvede
og ærter. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, 1 plansilo, varm og
kold lufts tørreri og træfyr. Der
er 1 skoledreng til hjælp.
MØLHØJVEJ 17, FANDRUP,
9640 FARSØ, tlf. 98-631691.
RUDOLF RASMUSSEN, husmand,
født d. 1.-4.-1913, søn af Marie
og Rasmus Rasmussen, gift d.
20.-11.-1938 med Marie Nielsen,
husmor, født d. 5.-10.-1918, dat
ter af Johanne og Niels Peder
Nielsen. Parret har børnene: Ni
els Erik, født d. 14.-2.-1944, Kaj,
født d. 9.-6.-1949 og Bente, født
d. 11.-2.-1952.
R.R. overtog gården i ^938 fra sin far Rasmus Rasmussen, som købte gården som
statsejendom i 1901. Ejendomsskyld 460.000. Areal 8,5 ha.
Stuehuset er opført 1901, tilbygget 1952 og senest restaureret 1975. Avlsbygningerne
består af kvægstald og lade, begge fra 1961, svinestald fra 1949 ombygget i 1959 og
maskinhus fra 1950. Gården drives med en kvægproduktion på 2 årskøer, 2 ungdyr og 1
slagtekalv af racen SDM, desuden er der 5*arssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
MØLHØJVEJ 31, "SIMONSMINDE", FANDRUP, 9640 FARSØ.
MAURITS NIELSEN, gårdejer, født d. 15.-3.-1927, søn af Marie og Graver Nielsen,
gift d. 1.-3.-1952 med Ellen Liengard, medhjælpende hustru, født.d. 14.-3.-1929, dat
ter af Kristiane og Laurits S. Nielsen. Parret har børnene: Laurits, født d. 5.-10.-1953
og Lone, født d. 9.-10.-1955.
M.N. overtog gården d. 10.-5.-1990 fra Henning L. Jensen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 11,4 ha.
Stuehuset er opført 1968. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1920 tilbygget og
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moderniseret i 1983, lade og maksinhus fra 1976. Gården drives med en kvægprodukti
on på 21 årskøer, 9 ungdyr og 8 slagtekalve af blandet race, desuden er der 9
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der er 2 traktorer,
sønnen hjælper til på gården.

MØLHØJ VEJ 52, "MØLHØJGÅRD",
SVINGELBJERG, 9640 FARSØ,
tlf. 98-631401.
LAURITS LUNDGÅRD NIELSEN,
gårdejer, født d. 5.-11.-1953, søn
af Ellen og Mourits Nielsen, gift
d. 21.-6.-1980 med Elin Roed, sy
gehjælper, født d. 19.-1.-1956,
datter af Emmy og Karl Emil Ro
ed. Parret har børnene: Line,
født d. 23.-12.-1985 og Sisse,
født d. 7.-12.-1987.
L.L.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1990 fra sin
far Mourits Nielsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens
eje i 1911. Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 70 ha., heraf 2 ha. skov og 6 ha. eng. Der
er lejet 22 ha.
Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1911 ombygget og moderniseret senest 1968, spaltestald fra 1968, sostald fra 1984,
klimastalde fra 1987 og 1990, slagtesvinestald fra 1978, farrestald fra 1984 og forfedestald fra 1990, lader fra 1911 og 1918, maskinhuse fra 1970 og 1989, der er gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagte
kalve af racen SDM, og en svineproduktion på 150 årssøer, der produceres ca. 1.500
smågrise og 1.500 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, rug,
raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, gastætsilo og
vindmølle. Der er 1 fodermester og 1 fast medhjælp på gården. Gården drives sammen
med Nibevej 127.

NAKKEVEJ 18, "RISGÅRD", RISGÅRDE, 9640 FARSØ, tlf. 98-636158.
ANTON PETER CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 15.-10.-1948, søn af Maja og Peter
V. Mikkelsen.
A.P.C. overtog gården d. 10.-9.-1989 fra sin mor Maja Mikkelsen.
Ejendomsskyld 330.000. Areal 15 ha., heraf 3 ha. eng. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført 1947 og senest restaureret 1987. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra 1962 og hønsehus fra 1964. Gården drives med en
kvægproduktion på 15 årskøer, 20 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der 2 årssøer og der produceres 40 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er
byg. Der er 2 traktorer, plansilo og træfyr. Maskinstation bruges til markarbejdet.
NAKKEVEJ 40, RISGÅRDE,
9640 FARSØ, tlf. 98-636125.
EJVIND JENSEN, landmand, født
d. 14.-4.-1928, søn af Mathilde
og Poul Jensen, gift d. 21.-11.1953 med Rigmor Nielsen, med
hjælpende hustru, født d. 10.-5.1932, datter af Johanne og Fre
derik Nielsen. Parret har børne
ne: Elin, født d. 20.-9.-1956,
Linda, født d. 21.-12.-1959, Dor
the, født d. 8.-2.-1961 og Flem
ming, født d. 11.-4.-1964. E.J. overtog gården d. 1.-10.-1953 fra sine forældre Mathilde og Poul Jensen, som købte gården i 1928.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 19,6 ha., heraf 9 ha. eng og strand.
Stuehuset er opført 1870, restaureret og tilbygget 1977. Avlsbygningerne består af
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produktion på 26 årssøer, der sælges ca. 400 smågrise og 100 slagtesvin, desuden er
der 20 ungkreaturer. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, rug og raps. Der er 2
traktorer, der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
NIBEVEJ 34, ULLITS, 9640 FARSØ, tlf. 98-634074.
BJARNE FRUER NIELSEN, gårdejer, født d. 18.-2.-1957, søn af Mary og Arne Niel
sen, gift d. 10.-12.-1983 med Conny Bengtson, butiksassistent, født d. 3.-6.-1963,
datter af Martha og Jens Bengtson. Parret har børnene: Janni, født d. 18.-9.-1985 og
Charlotte, født d. 31.-8.-1988.
B.F.N. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-2.-1982
fra Svend Pedersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 22,1 ha. Der er lejet 20 ha.
Stuehuset er opført 1957 og tilbygget 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1957 tilbygget i 1978, lade fra 1957 og maskinhus fra 1985, der er udendørs køresilo
og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 45 ungdyr og 20
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, rug og
byg. Der er 2 traktorer og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
NIBEVEJ 57, "SIVIGAARD", ULLITS, 9640 FARSØ, tlf. 98-634385.
KRESTEN VESTERGAARD, gårdejer, født d. 4.-4.-1960, søn af Anne og Jens Vestergaard. K.V. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 4.-8.-1982
fra Inger Haugård.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha., der er 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1910 restaureret 1984, spaltestald fra 1986, staklade fra 1990, maskinhus fra 1978 og
foderhus fra 1982, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 65 årskøer og 90 ungdyr af racen SDM. Der er 4 traktorer og finsnitter.
Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

NIBEVEJ 66, "HEDEGAARD", UL
LITS, 9640 FARSØ, tlf. 98-634175.
ARNE JENSEN, landmand, født
d. 9.-9.-1926, søn af Johanne og
Jens Jensen, gift d. 13.-12.-1952
med Karen Skou, medhjælpende
hustru, født d. 17.-12.-1928, dat
ter af Kristine og Leon Skou.
Parret har børnene: lene, født d.
8.-7.-1954, Preben, født d. 11.9.-1957 og Helle, født d. 15.-6.1963.
A.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, Han overtog gården d. 28.-11.-1952
fra Søren Mortensen.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 2 ha. vedvarende
græs. Der er lejet 7 ha.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald og
lade begge fra 1928 og maskinhus fra 1965. Gården drives med en kvægproduktion på
16 årskøer, 20 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 350 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker og gastæt silo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
NIBEVEJ 79, "HAVELYST", FOULUM, 9640 FARSØ, tlf. 98-634076.
VIGGO RIEKS, gårdejer, født d. 19.-4.-1925, søn af Marie og Sofus Rieks Pedersen,
gift d. 25.-10.-1953 med Edna Groth, husmor, født d. 20.-3.-1931, datter af Helga og
Johannes Groth. Parret har børnene: Else Marie, født d. 1.-1.-1955, Inger Margrethe,
født d. 4.-4.-1958, Hans Jørgen, født d. 6.-10.-1961 og Anne Berit, født d. 7.-5.-1964.
V.R. er buschauffør. Han overtog gården d. 1.-4.-1969 fra Flemming Jensen.
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Ejendomsskyld 650.000. Areal 20,1 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1968, restaureret og tilbygget 1974. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade fra 1904, svinestald fra 1964 og maskinhus fra 1973. Gården drives
udelukkende med en planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og ærter. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, kold lufts tørreri og halmfyr. Gården drives uden
fremmed arbejdskraft.

NIBEVEJ 84, "MOSEVANG", SVIN
GELBJERG, 9640 FARSØ, tlf.
98-631481.
VILLY VESTERGAARD JENSEN,
landmand, født d. 24.-2.-1924,
søn af Cecilie og Jens Viggo
Jensen, gift d. 6.-11.-1947 med
Ruth Sørensen, husmor, født d.
31.-1.-1926, datter af Marie og
Marinus Sørensen. Parret har bør
nene: Inger, født d. 16.-6.-1949
og Jette, født d. 25.-11.-1955.
V.V.J. overtog gården d. 11.-12.-1951 fra Hans Bach.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 13,5 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha. Der er udlejet 10 ha.
Stuehuset er opført 1935 og restaureret 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1890, hønsehus fra 1950 og lade fra 1954. Gårdens besætning er på 4 ammekøer af
racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og plansilo.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NIBEVEJ 88, "VESTERVANG", SVIN
GELBJERG, 9640 FARSØ, tlf. 98-631153.
HANS PETER SØRENSEN, gårdejer,
født d. 13.-4.-1927, søn af Ester og
Ingvard Sørensen, gift d. 10.-11.-1951
med Lilly Grønning, medhjælpende hu
stru, født d. 4.-12.-1928, datter af
Marie og Magnus Grønning. Parret har
børnene: Grethe, født d. 4.-6.-1953 og
Inger, født d. 14.-7.-1957.
H.P.S. er inspektør for Nykredit. Han
har været på Lægard Landbrugsskole
og har været medlem af kommunalbestyrelsen i Farsø. Han overtog gården d. 23.-7.1953 fra sin far Ingvard Sørensen, som købte gården i 1923.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 13 ha., heraf 0,6 ha. skov.
Stuehuset er opført 1965, restaureret og tilbygget i 1980. Avlsbygningerne består af
kvægstald og maskinhus begge fra 1959, svinestald fra 1907 og lader fra 1930 og 1945.
Gardens besætning er på 5 travheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede,
havre og raps. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed
arbejdkraft.
NIBEVEJ 116, PETERSHØJ, 9640
FARSØ, tlf. 98-633222.
FINN AAGESEN, gårdejer, født
d. 12.-7.-1955, søn af Bodil og
Chr. Aagesen, bor sammen med
Anni Pedersen, lagerelev, født d.
10.-1.-1969, datter af Kirsten og
Per Grøndal Pedersen.
F.A. er sælger for Ford. Han
overtog gården d. 1.-10.-1989 fra
Jens Jensen. Ejendomsskyld
450.000. Areal 10,5 ha.
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1930 ombygget til maskinhus, lade fra 1 930 og maskinhus fra 1990. Det er planlagt at
der skal indsættes en kødkvægsbesætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg,
hvede, rug, ærter og raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold
lufts tørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdkraft.
NIBEVEJ 127, "BAKKELYST", FANDRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-631380.
LAURIDS LUNDGÅRD NIELSEN, gårdejer, omtales under Mølhøjvej 52.
L.L.N. overtog gården i 1978 fra sin far Mourits Nielsen, som købte gården i 1970.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 18 ha.
Stuehuset er opført 1931 og restaureret 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade, alle fra 1931. Gården drives sammen med Mølhøjvej 52.
NIBEVEJ 135, "FREDEBO", 9640
FARSØ, tlf. 98-631884.
BENT OLESEN, gårdejer, født d.
3.-5.-1937, søn af Marie og Lau
rids Olesen, gift d. 11.-11.-1961
med Ingrid Gundersen, medhjæl
pende hustru, født d. 31.-7.-1938,
datter af Karen og Søren Gun
dersen. Parret har børnene: Jet
te, født d. 27.-10.-1963 og Ulla,
født d. 2.-3.-1971.
B.O. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 28.-6.-1962 fra Edvard Sørensen.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 14,3 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha. Der er forpagtet 2,2 ha.
Stuehuset er opført 1937, restaureret flere gange og tilbygget 1985. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1936 moderniseret i 1967 og senere tilbygget, spaltestald og
foderhus fra 1979 og maskinhus fra 1974, der er udendørs køresilo og gylletank. Går
den drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 25 ungdyr og 15 slagtekalve af ra
cen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1
markvandingsanlæg, roeptager med tank og tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
OVENSKOVVEJ 17, "OVENSKOVGÅRD", OVENSKOV, 9640 FARSØ, tlf. 98-638152.
KRISTIAN PIHLKJÆR, gårdejer, født d. 16.-1.-1935, søn af Karen og Andreas Pihlkjær, gift d. 4.-6.-1966 med Karen Skov Rasmussen, husmor, født d. 27.-2.-1940.
Parret har børnene: Jørgen, født d. 19.-1.-1971 og Louise, født d. 8.-11.-1976.
Der drives bondegårdsferie på gården.
K.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1966 fra
Laust Ladefoged.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 111 ha., der er 3 ha. skov, 4 ha.
eng og 2 ha. bakker. Der er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført 1906 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1954, slagtesvinestald fra 1952 og 1976, lade fra 1860 senere restaureret og
maskinhuse fra 1955 og 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer, 45
ungdyr, 20 slagtekalve af racen RDM, og en slagtesvineproduktion på 2.000 stk. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg, hvede og rug. Der er 2 traktorer og
markvandingsanlæg. Der er 1 fast medhjælper på gården.

OVERVEJEN 15, "NYGÅRD", SVOLDRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-631389.
BJARNE BACH, gårdejer, født d. 29.-10.-1954, søn af Vibeke og Hans Bach.
B.B. overtog gården i 1980 fra sin far Hans Bach. Nuværende ejer er 3. generation på
gården, som bedstefaderen overtog i 1910.
Areal 22 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
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"Nygård"s stuehus er opført 1914
og senere restaureret. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra
1913 moderniseret 1957 og æn
dret til svinestald i 1990, svinestald fra 1970, lade fra 1910 re
staureret 1965 og maskinhus fra
1972, der er gylletank. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 700 stk. årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg,
hvede og ærter. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm og kold lufts tørreri. Gården drives uden
fremmed arbejdskraft.

OVERVEJEN 16, "HØJGÅRD",
SVOLDRUP, 9640 FARSØ, tlf.
98-631394.
AASE JUUL FRØSE, landmand,
født d. 9.-4.-1947, datter af Fre
derik Juul Christensen, gift d.
24.-7.-1970 med Gerald Frøse,
kærnemager, født d. 3.-10.-1945,
søn af Erna og Hermand Frøse.
Parret har børnene: Candy, født
d. 10.-9.-1970, Marc, født d. 8.10.-1977 og Robin, født d. 7.-1.1981. AA.J.F. er bogholder og sekretær. Hun overtog gården i 1973 fra sin far Frede
rik Juul Christensen, som købte gården i 1935.
Ejendomsskyld 775.000. Areal 20 ha., der er udlejet 15 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret efter 1984. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1940 moderniseret 1975, svinestald fra 1910, lade fra 1920 og maskinhus fra
1979. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af raps og hvede.
Der er 1 traktor, tårnsilo med kold lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
OVERVEJEN 17, "ENGVANGGÅRD", SVOLDRUP, 9640 FAR
SØ, tlf. 98-632406.
BENT KROGH, gårdejer, født d.
21.-4.-1944, søn af Inga og Søren
Krogh, gift d. 31.-10.-1987 med
Margit Markussen, revisorassistent,
født d. 17.-11.-1941, datter af
Anna og Niels Markussen. Parret
har sønnen Henrik, født d. 27.7.-1963.
B.K. har været på Vinding Land
brugsskole. Han overtog halvpart i gården i 1978 og resten i 1985 fra sine forældre
Inga og Søren Krogh, nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedstefaderen
købte i 1899.
Ejendomsskyld 1.340.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 10,5 ha. eng. Der er
lejet 4 ha eng.
Stuehuset er opført 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1970 moderniseret
og tilbygget 1980, lade fra 1984 og foderhus fra 1983, der er udendørs køresilo og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 29 årskøer, 30 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 150 stk. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, plansilo med varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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OVERVEJEN 19, "ØSTERGÅRD",
SVOLDRUP, 9640 FARSØ, tlf.
98-632152.
GUNNAR PEDERSEN, gårdejer,
født d. 13.-3.-1944, søn af Edna
og Thomas Pedersen, gift d. 26.5.-1976 med Inger Nielsen, med
hjælpende hustru, født d. 20.-8.1941, datter af Mie og Harald Ni
elsen. Parret har børnene: Alan,
født d. 5.-5.-1977 og Betina, født
d. 11.-9.-1979.
G.P. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-6.-1976 fra Kr.
Mikkelsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 29 ha., heraf 7 ha. eng. Der er lejet 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1933 moderniseret i \.37f>l77, lade, maskinhus og foderhus er fra 1983 og 1990. Gården
drives med en kvægproduktion på 62 årskøer og 60 ungdyr af racen Jersey, desuden er
der 6 avlsheste af racen Trakehner. Der er 2 traktorer og anvendelse til opvarmning
af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RISEVEJ 27, V. HORNUM, 9600
ÅRS, tlf. 98-663287.
KRISTIAN NIELSEN, gårdejer,
født d. 5.-7.-1961, søn af Agnes
og Bent Nielsen, bor sammen
med Bente Vigsø, kontorassistent,
født d. 23.-7.-1960, datter af
Kristine og Kristian Vigsø.
K.N. har været på Lundbæk og
Vejlby landbrugsskoler, han er
uddannet landbrugstekniker. Han
overtog gården d. 20.-4.-1990
fra Laila og Oluf Knudsen. Ejendomsskyld 907.000. Areal 23,6 ha., heraf 3 ha. vej og
skov og 5,5 ha. eng.
Stuehuset er senest moderniseret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald, til- og
ombygget i 1980, lade fra 1941, der er gylletank. Gården drives med en kvægprodukti
on på 32 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg.
Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RISEVEJ 45, "RISEMØLLE", RI
SE, 9600 ÅRS, tlf. 98-663074.
KARL OSVALD SCHOU, gårdejer,
født d. 28.-12.-1911, søn af Ane
K. og Kristian Schou, gift d. 16.12.-1938 med Stinne Mortensen,
husmor, født d. 18.-4.-1912, dat
ter af Signe og Martin Morten
sen. Parret har børnene: Inger
Agnethe, født d. 2 7.-2.-1941 og
Svend Erik, født d. 13.-1.-1948.
K.O.S. overtog gården i 1941 fra
sine forældre Ane og Kristian Schou, som købte gården i 1911. Navnet stammer fra en
tidligere mølle.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 19 ha., heraf 3,5 ha. eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1954. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1912 ombygget 1952, lade fra 1952 og maskinhus fra 1954. Der er 2 traktorer og
tårnsilo.
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RISEVEJ 46, "RISEGÅRD", RISE, 9600 ÅRS, tlf. 98-663040.
JENS KR. ERIKSEN, gårdejer, født d. 29.-5.-1944, søn af Henny og Søren Eriksen, gift
d. 1.-12.-1967 med Inge Langkilde Larsen, medhjælpende hustru, født d. 17.-10.-1946,
datter af Tove og Jens Langkilde Larsen. Parret har børnene: Elisabeth, født d. 3.-6.1968, Anders, født d. 9.-10.-1970 og Kristiane, født d. 26.-7.-1976.
J.K.E. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-6.-1971 fra
Leif Hovgård.
Ejendomsskyld 2.530.000. Areal 96 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 10 ha. beplantning.
Der er lejet 200 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900 og restaureret 1971. Avlsbygningerne brændte i 1970,
genopbygget med slagtesvinstalde i 1971, 1972 og 1973, lade og maskinhus fra 1971,
der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 9.000 stk. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps, ærter og rajgræs. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og træfyr. Der er 1 fast medhjælp på gården
og 2 medhjælpere i sæsonen. Gården drives sammen med Holmegårdsvej 29.
RISGÅRDEVEJ 4, "STRANDBYGÅRD", STRANDBY, 9640 FAR
SØ, tlf. 98-636027.
JOHANNES OG ANDERS ANDER
SEN, gårdejere.
J.A. er født d. 23.-11.-1920, søn
af Ane Katrine og Anders Ander
sen, gift d. 14.-4.-1954 med Inga
Hansen Bach, medhjælpende hu
stru, født d. 9.-10.-1926, datter
af Thyra og Marinus Bach. Par
ret har børnene: Anders Chr.,
født d. 28.-10.-1954, Susanne, født d. 1.-6.-1958 og Anne Marie, født d. 10.-2.-1963.
J.A. overtog gården i 1971 fra sin far Anders Andersen, som købte gården i 1918. Søn
nen Anders købte halvpart i gården i 1985, han har været på Asmildkloster Landbrugs
skole. Ejendomsskyld 1.280.000. Areal 25 ha., heraf 4 ha. eng. Der er lejet 22 ha.
Stuehuset er opført 1860 og restaureret 1972. Avlsbygningerne består af kviestald fra
1880, kostald fra 1973, svinestald fra 1914 ombygget til kalvestald, lade fra 1914 og
maskinhus fra 1986, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 55
årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde
er byg. Der er 4 traktorer og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet, gården drives sammen med Løgstørvej 11.

RISGÅRDEVEJ 13, STRANDBY, 98640 FARSØ, tlf. 98-636339.
GUNNAR LARSEN, minkavler, født d. 22.-12.-1929, søn af Louise og Alfred Larsen,
gift d. 17.-5.-1953 med Nina Sørensen, husmor, født d. 2.-1.-1930, datter af Kirstine
og Niels Sørensen. Parret har børnene: Lise, født d. 1.-12.-1953, Beth, født d. 7.-8.1960 og Egon, født d. 23.-11.-1965.
G.L. overtog gården i august 1953 fra Niels Krogh Jensen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 5,5 ha., der er frasolgt 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1938. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1938, tilbygget i
1960, den er nu indrettet til pelseri, lader fra 1938 og 1960 og 7 minkhaller. Gården
drives som minkfarm med en besætning på 610 avlstæver. Planteproduktionens salgs
afgrøder er byg og raps. Der er 1 søn som delvis medhjælp.
RISGÅRDEVEJ 16, "LILLE MØLLE", STRANDBY, 9640 FARSØ, tlf. 98-636408.
FRANK LAUSTEN OG NIELS J. NIELSEN, gårdejere.
F.L. er født d. 20.-10.-1957 og N.J.N. er født d. 16.-10.-1956.
F.L. er søn af Edith og Holger Krogh, gift d. 15.-8.-1988 med Liselotte Nielsen,
medhjælpende hustru, født d. 12.-4.-1962, datter af Inga og Henry Nielsen. Parret har
børnene: Kenneth, født d. 15.-5.-1983 og tvillingerne Henrik og Thomas, født d.
20.-3.-1987.
N.J.N. er uddannet smed. Han overtog gården d. 1.-11.-1988 fra Ivan Kristensen og
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svogeren F.L. fik anpart i gården d. 1.-6.-1989.
Areal 53,2 ha., heraf 25 ha. eng. Der er forpagtet 26 ha.
Stuehuset er opført 1923 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1923 senere moderniseret, lade fra 1923, maskinhus og roe- og foderhus fra 1966,
der er gylletank og udendørs køresilo. Der er planlagt ny stald og foderhus. Gården
drives med en kvægproduktion på 51 årskøer, 70 ungdyr og 40 slagtekalve af blandet
race, der er planlagt udvidelse til 60 køer. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg og finsnitter. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
RISGÅRDEVEJ 62, RISGÅRDE, 9640 FARSØ, tlf. 98-636277.
DAGNY PEDERSEN, gårdejer, født d. 5.-9.-1922, gift d. 24.-4.-1942 med Kristian
Pedersen, gårdejer, født d. 2.-5.-1920. Parret har børnene: Evan og Nanna.
K.P. døde d. 18.-12.-1977.
D.P. overtog gården d. 1.-3.-1943 fra Lars Jensen.
Areal 33 ha., heraf 12 ha. eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, alle
fra 1930 og maskinhus fra 1940.

RÆVKÆRVEJ 21, "RÆVKJÆR", HYLLEBJERG, 9640 FARSØ, tlf. 98-678132.
BIRGIT OG ASGER LARSEN, gårdejere.
A.L. er født d. 14.-12.-1951, søn af Anna og Ejnar Larsen gift d. 12.-8.-1978 med
Birgit Jensen, bankassistent, født d. 7.-1.-1953, datter af Paula og Frits Jensen.
Parret har børnene: Didde, født d. 6.-10.-1974, Thomas, født d. 3.-1.-1979, Anders,
født d. 8.-6.-1985 og Mads, født d. 31.-5.-1989.
A.L. er bankfuldmægtig. Parret overtog gården i 1982 fra Elmer Fyllgraf.
Areal 45 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 6 ha. skov og 16,5 ha. eng. Der er udlejet 13
ha. Stuehuset er opført 1933 og restaureret 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1934 ændret til løsdriftsstald i 1984, lade bruges delvis til løsdriftsstald. Gårdens
besætning er på 25 ammekøer og 16 ungdyr af blandet race, desuden er der 4 heste.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 2 traktorer.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RØJBÆKVEJ 6, "KÆRVANG", 9640 FARSØ, tlf. 98-631980.
FINN ERIKSEN, landmand, født d. 19.-6.-1948, søn af Magda og Gustav Eriksen, bor
sammen med Else Haugård, hjemmesyerske, født d. 6.-2.-1949, datter af Johanne og
Marinus Haugård. Parret har børnene: Charlotte, født d. 13.-1.-1971 og Betina, født d.
25.-10.-1974.
F.E. er murer. Han overtog gården d. 1.-1.-1990 fra Nanna Jensen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 17 ha., heraf 6 ha. eng. Der er udlejet 16 ha.
Stuehuset er opført 1943 og restaureret 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1930, kyllingehus fra 1969, lade fra 1943 og maskinhus fra 1965. Gårdens besætning er
på 2 heste.

RØJBÆKVEJ 8, "FARSØ
GÅRD", 9640 FARSØ, tlf.
98-631034.
SVEND OG JENS ÅGE LAUSTSEN, gårdejere.
S.L. er født d. 12.-3.-1914,
søn af Kristine og Morten
Laustsen, gift med Inga
Doris Nielsen, sygehjælper,
født d. 22.-6.-1934, datter
af Katrine og Kr. Nielsen.
Parret har børnene: Morten, født d. 10.-9.-1954, Jens Aage, født d. 3.-3.-1956, Søren, født d. 22.-2.-1958,
Lene Krestine, født d. 22.-7.-1965 og Peder, født d. 9.-12.-1966.
S.L. overtog gården i 1951 fra sin far Morten Laustsen, som købte gården i 1911, søn-
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nen Jens Aage købte halvpart i gården i 1987, han er 3. generation på gården. Han
har været på Asmildkloster Landbrugsskole.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 18 ha. eng med
vedvarende græs. Der er forpagtet 12,5 ha.
Stuehuset er opført 1895 og restaureret 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1921 moderniseret til ungdyrstald med spalter i 1978-80, kostald fra 1978, svinestald
fra 1921 ombygget til ungdyr, lade fra 1921 tilbygget 1978 og maskinhus fra 1950, der
er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 års
køer, 60 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
byg, hvede og raps. Der er 3 traktorer og tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
SJØRUPVEJ 10, "MOSEGÅRDEN",
GRØNNERUP, 9640 FARSØ, tlf.
98-636030.
KNUD RIND, gårdejer, født d.
26.-4.-1921, søn af Anna og An
ders Rind, gift d. 24.-6.-1955
med Minna Andersen, medhjælpen
de hustru, født d. 12.-10.-1930,
datter af Martha og Martin An
dersen. Parret har børnene: Jon
na, født d. 26.-10.-1955, Birgit,
født d. 14.-3.-1957 og Linda,
født d. 27.-2.-1964. K.R. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården
d. 26.-12.-1967 fra Martin Bach.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 19,2 ha., heraf 1 ha. skov og 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1970 tilbygget 1977, lade fra 1930 og maskinhus 1960. Gårdens besætning er 3 avls
hopper, 2 plage og 1 føl af racen Nordbakke. Planteproduktionens salgsafgrøder er
byg, raps, ærter, hvede og rug. Der er 2 traktorer og kartoffeloptager. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
SJØRUPVEJ 13, "BAKKEGÅRDEN", GRØNNERUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-636019.
KRISTIAN NIELSEN BACH, gårdejer, født d. 12.-8.-1932, søn af Thyra og Marinus
Bach, gift d. 11.-3.-1959 med Ketty Hyldgaard Kristensen, hjemmesygeplejerske, født
d. 7.-5.-1936, datter af Othilie og Kristen Bødker Kristensen. Parret har børnene:
Lene, født d. 12.-8.-1959 og Ole, født d. 26.-2.-1961.
K.N.B. har været på Ry Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1962 fra sin far
Marinus Bach, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 931.00. Areal 55,2 ha., heraf 22 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1911 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1910, svinestald fra 1936, lade fra 1909 og maskinhus fra 1969, der er gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 43 ungdyr og 25 småkalve af ra
cen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor, markvandings
anlæg og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives
sammen med Grønnerupvej 75, der er på 57,8 ha.

SJØRUPVEJ 18, "MOSEVANG", GRØNNERUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-636122.
TAGE VISTISEN, gårdejer, født d. 17.-6.-1933, søn af Marie og Kristian Vistisen, gift
d. 6.-12.-1958 med Anna Koch, medhjælpende hustru, født d. 3.-9.-1936, datter af
Olga og Kristian Koch. Parret har børnene: Betty, født d. 26.-11.-1959, Per, født d.
18.-8.-1962 og Finn, født d. 13.-12.-1966.
T.V. har været på Haslev Højskole med landbrugsfag. Han er medlem af menigheds
rådet. Han overtog gården d. 15.-11.-1958 fra Søren Hansen. Areal 22,4 ha., heraf
tilkøbt 4 ha., der er 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1910 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1962, svinestald fra 1910, lade fra 1982, maskinhus fra 1975 og foderhus fra 1978,
der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 30 ungdyr og
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15 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der 250 slagtesvin. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, plansilo med kold lufts tørreri og der
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
S30RUPVE3 23, GRØNNERUP,
9640 FARSØ, tlf. 98-636031.
HENNING CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 30.-11.-1936, søn af
Karen og Martin Christensen,
gift d. 13.-3.-1965 med Irma
Charlsen, husmor, født d. 3.-7.1946, datter af Ella og 3ens
Charlsen. Parret har børnene:
Connie, født d. 18.-3.-1966, Britha, født d. 3.-2.-1971, Susanne,
født d. 2.-7.-1972 og 3ens Martin, født d. 25.-9.-1976. H.C. overtog gården d. 1.-10.-1959 fra sin far Martin
Christensen, som købte gården i 1923.
Areal 13 ha., heraf 1 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1938, svinestald fra
1970, hestestald og garage fra 1954, lade og maskinhus fra 1962, der er gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer, 14 ungdyr og 25 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer og plansilo
med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

S30RUPVE3 24, GRØNNERUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-636121.
ASTRID HOLM PEDERSEN, landmand, født d. 19.-5.-1924, datter af Methea og 3ens
Holm Pedersen, gift d. 23.-2.-1972 med Thorvald Carlsen, landmand, født d. l.-ll.1924, søn af Kristiane og Kristian Carlsen.
A.H.C. overtog gården i 1956 fra 3ens Verner Laigård.
Ejendomsskyld 430.000. Areal 11,3 ha., heraf 0,6 ha. eng. 3orden er udlejet.
Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1978. Avlsbygningerne består af lade fra 1933
og maskinhus fra 1965. Der er 1 traktor og plansilo.
S30RUPVE3 31, S30RUP, 9640
FARSØ, tlf. 98-636295.
3ENS PETER NIELSEN, husmand,
født d. 3.-10.-1944, søn af
Astrid og Tage Nielsen, gift d.
10.-12.-1966 med 3onna Kristen
sen, hjemmehjælper, født d. 21.2.-1946, datter af Inge og Hans
Kristensen. Parret har børnene:
Frans, født d. 3.-4.-1967 og Mor
ten, født d. 8.-7.-1971.
3.P.N. overtog gården d. 1.-7.1987 fra sin far Tage Nielsen, nuværende ejer er 5. generation på gården, som kom i
slægtens eje i 1895. Ejendomsskyld 520.000. Areal 14 ha., heraf 2 ha. eng og krat.
Stuehuset er restaureret ca. 1968. Avlsbygningerne består af kostald fra 1967, samt
en ældre kvægstald og lade. Gården drives med en svineprodutkion på 12 årssøer, der
sælges 220 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, byg og rug. Der
er 2 traktorer, 1 kartoffeloptager og plansilo. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
S30RUPVE3 42, "AGERBO", S30RUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-636149.
SVEND PEDERSEN, landmand, født d. 15.-1.-1921, søn af Stine og Paul Pedersen, gift
d. 10.-12.-1947 med Marie Bøgh Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 5.-8.-1922,
datter af Agnes og Kristian Bøgh Nielsen. Parret har børnene: Helge, født d. 30.-1.-
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1949 og Poul Egon, født d.
30.-4.- 1954.
Svend Pedersen overtog gården
d. 1.-12.-1947 fra sine forældre
Stine og Paul Pedersen, som køb
te gården i 1908.
Ejendomsskyld 490.000. Areal
18,4 heraf tilkøbt 5 ha. Der er
udlejet 4,4 ha.
Stuehuset er opført 1931 og re
staureret omkring 1975. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra
1953 samt en lade. Gårdens besætning er på 4 følhopper, 6 plage og føl, hestene
Laban og Max, stammer fra Agerbo Matador hingsten. Desuden er der 2 ammekøer og
1 slagtekalv af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1
traktor og tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SJØRUPVEJ 44, "HØJGÅRD",
SJØRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98636139.
FRODE ANDERSEN, gårdejer,
født d. 11.-3.-1933, søn af Mar
tha og Martin Andersen, gift d.
23.-11.-1962 med Inga Nielsen,
medhjælpende hustru, født d.
18.- 4.-1943, datter af Else og
Anker Nielsen. Parret har børne
ne: Robert, født d. 3.-4.-1965,
Jette, født d. 11.-7.-1966 og
Lene, født d. 3.-4.-1973.
F.A. overtog gården i 1961 fra sine forældre Martha og Martin Andersen, som købte
gården i 1945.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 4 ha. skov.
Stuehuset er opført 1903 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1961, ristestald fra 1976, lade fra 1900 og maskinhus fra 1978, der er gylletank.
Gården drives med en slagtekalveproduktion på 55 stk. Planteproduktionens salgsafgrø
der er byg, hvede og raps, der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKELVEJEN 6, "VANGÅRD",
FANDRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98631683.
FRODE MICHELSEN, gårdejer,
født d. 13.-7.-1946, søn af Gud
run og Åge Michelsen, gift d.
6.-4.-1968 med Jonna Nielsen,
lærer, født d. 14.-9.-1947, datter
af Meta og Arne Nielsen. Parret
har børnene: Anne, født d. 19.12.-1968, Thomas, født d. 28.-2.1971, Louise, født d. 25.-8.-1975

og Mathias, født d. 29.-9.-1976.
F.M. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han er i bestyrelsen for Landbofor
eningen og er medlem af Landsudvalget for Planteavl. Han overtog gården d. 1.-6.1971 fra sine forældre Gudrun og Aage Michelsen, nuværende ejer er 3. generation på
gården. Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 40 ha., heraf 3 ha, skov. Der er lejet 40 ha.
Stuehuset er opført 1906 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1902, ombygget i 1950, udvidet i 1963, 1974 og 1979, maskinhus og foderhus fra
1971, der er gylletank, indendørs- og udendørs køresiloer og gastætsilo. Gården drives
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Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, rug, raps og ærter. Der er 3 trak
torer, markvandingsanlæg, gennemløbstørreri og tårnsilo. Der er 2 faste medhjælpere.
Maskinstation bruges til markarbejdet. Gården drives sammen med Skelvejen 35.

SKELVEJEN 12, "SØVANG", FAN
DRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98633187.
TORBEN KRISTENSEN, gårdejer,
født d. 21.-11.-1954, søn af Lis
og Svend Kristensen, gift d. 13.5.-1989 med Conni Toft Jensen,
født d. 21.-11.-1958, datter af
Henny og Frede Jensen. Parret
har tvillingerne : Morten og Dor
the, født d. 20.-2.-1990.
T.K. har været på Lundbæk
Landbrugskole. Han overtog gården d. 15.-4.-1984 fra Arne Pedersen.
Areal 29,6 ha. Der er lejet 3 ha.
Stuehuset er senest restaureret 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald moderni
seret 1978, maskinhus fra 1975, der er køresilo og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 38 årskøer, 35 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der 7 avlshopper af forskellige racer. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og
ærter. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til markarbejdet.
SKELVEJEN 19, "KJELDGAARD", FANDRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-633064.
JØRGEN SMITH NIELSEN, gårdejer, født d. 9.-3.-1962, søn af Åse og Kaj Verner
Nielsen, gift d. 21.-6.-1986 med Hanne Grønning Vad, syerske, født d. 21.-6.-1961,
datter af Henny og Lars Nielsen, Vad.
J.S.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1987 fra
sine forældre Åse og Kaj Verner Nielsen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.250.00. Areal 55,5 ha., heraf 1 ha. mose.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald og
lade fra 1937 genopført efter brand, svinestald fra 1954 er ombygget til spaltestald i
1976, maskinhus og foderhus fra 1972, der er 4 køresiloer og 1 gylletank. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 50 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1 minilæsser og tårnsilo med varm og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKELVEJEN 25, "KÆRGÅRD", FANDRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-631301.
JENS JAKOBSEN, gårdejer, født d. 2.-10.-1933, søn af Jensine og Aage Jakobsen, gift
d. 7.-11.-1964 med Hanne Christensen, født d. 20.-6.-1944, datter af Kirstine og Ma
rinus (Bertelsen) Christensen. Parret har børnene: Anna-Marie, født d. 12.-5.-1965 og
tvillingerne Jens Peter og Niels Christian, født d. 9.-5.-1972.
J.J. overtog gården d. 1.-4.-1967 fra sin svigerfar Marinus Christensen, nuværende
ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 0,6 ha. eng, der er 4 ha. skov og 8
ha. eng.
Stuehuset er opført 1898 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1960, svinestald ændret til kalvestald i 1975, maskinhus fra 1970, foderhus fra
1986, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
26 årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøde er byg. Der er 2 traktorer, korntørreri med kold luft samt fastbrændselsfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKELVEJEN 35, FANDRUP, 9640 FARSØ.
FRODE MICHELSEN, gårdejer, omtales under Skelvejen 6.
F.M. overtog gården d. 1.-8.-1987 fra Kresten Mark.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 19 ha., der er 4 ha. eng.
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Stuehuset er opført 1928. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, alle
fra 1928 og maskinhus fra 1960. Gården drives sammen med Skelvejen 6.

SOLITUDEVEJ 14B, "BAKKEGÅRD", OVENSKOV, 9640 FARSØ, tlf. 98-638030.
VILLY PEDERSEN, gårdejer, født d. 27.-9.-1916, søn af Marie og Peder Pedersen, gift
d. 17.-9.-1943 med Gerda Hansen, husmor, født d. 30.-9.-1915, datter af Marie og
Niels Kr. Hansen. Parret har børnene: Charsten, født d. 12.-12.-1944, tvillingerne
Lene og Benny, født d. 9.-7.-1947 og Jens Ole, født d. 5.-8.-1956.
V.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han er formand for Hvalpsund Foder
central. Han overtog gården d. 1.-8.-1943 fra Jens Næste.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 26 ha., heraf 0,6 ha. skov og 2 ha. eng. Der er lejet
2,5 ha. Stuehuset er opført 1865 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1965, slagtesvinestald fra 1960, lade er genopført efter brand i 1983 og
maskinhus fra 1956, der er bygget 5 minkhaller. Gården drives som minkfarm med en
bestand på 550 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der er 3 trak
torer. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

STISTRUPVEJ 12, "GULHOLM",
FOULUM, 9640 FARSØ, tlf. 98634325.
HANS PETER HANSEN, gårdejer,
født d. 11.-9.-1940, søn af Olga
og Skov Hansen, gift d. 20.-3.1965 med Ida Helligsø, hjemme
hjælper, født d. 15.-12.-1943,
datter af Helga og Jens Helligsø.
Parret har børnene: Helle, født
d. 24.-7.-1962, Per, født d. 16.9.-1965 og Bo, født 2.-12.-1969.
H.P.H. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1980 fra sin
farbror, gården har været i familiens eje ca. 100 år.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 35 ha., heraf 5 ha. eng. Der er lejet 10 ha. eng.
Stuehuset er opført 1898 og restaureret 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1950 restaureret 1968, svinestald fra 1951, lade fra 1898 og maskinhus fra 1970.
Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der en slagtesvineprodutkion på 330 stk. Planteproduktionens
salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri.
Der er 1 søn som medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STISTRUPVEJ 22, "MOSEGÅRDEN", STISTRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-634030.
AAGE STØTTRUP, gårdejer, født d. 4.-2.-1952, søn af Anna og Henry Støttrup.
A.S. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1975 fra sine
forældre Anna og Henry Støttrup, nuværende ejer er 3. generation på gården, der har
måske været flere.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 96 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 5 ha. eng og 4 ha.
skov. Der er lejet 40 ha.
Stuehuset er opført 1912 og senere moderniseret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1907 restaureret 1976, svinestald fra 1906 ændret til spaltestald i 1976, lade og
foderhus fra 1974, lade fra 1900 og maskinhus fra 1978, der er gylletank. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 48 årskøer, 52 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, rug, raps og ærter. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker og 1 roeoptager med tank, plansilo med varm og kold lufts tør
reri. Der er 1 fast medhjælper på gården.

STISTRUPVEJ 50, "TOFTEGÅRD", STISTRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-634353.
HILMER POULSEN, gårdejer, født d. 5.-11.-1953, søn af Marie og Svend Poulsen, gift
d. 18.-6.-1983 med Vera Walter, specialarbejder, født d. 5.-5.-1956, datter af Dora og
George Walter. Parret har børnene: Jonas, født d. 18.-7.-1983 og Lena, født d. 9.10.-1985.

-80H.P. er møbelpolster. Han overtog gården d. 1.-1.-1983 fra Arne Kristensen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 12 ha., heraf 6 ha. skov og eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1934 og senest restaureret 1990. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1969, lade fra 1900 og maskinhus fra 1950. Der er 1 traktor, tårnsilo og
halmfyr.

STISTRUPVEJ 52, STISTRUP,
9640 FARSØ, tlf. 98-634364.
VIDMAR LYNGLUND, bankfuld
mægtig, født d. 19.-5.-1954, søn
af Magda og Peter Lynglund, gift
d. 6.-4.-1985 med Marianne Niel
sen, bankoverassistent, født d.
2.-8.-1955, datter af Elly og
Bent Andersen. Parret har børne
ne: Jeanette, født d. 27.-5.-1978,
Janni, født d. 15.-12.-1984 og
Simon, født d. 21.-8.-1987.
V.L. overtog gården d. 15.-6.-1988 fra sine forældre Magda og Peter Lynglund, som
købte gården i 1954.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 14 ha., heraf 2 ha. eng og 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1976, restaureret og tilbygget 1979/80. Avlsbygningerne består af
kvægstald. Gårdens besætning er på 2 travheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er
byg og hvede. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STØTTRUPVEJ 4, "SIMONSMIN
DE", STØTTRUP, 9640 FARSØ,
tlf. 98-631106.
OLE PEDERSEN, gårdejer, født
d. 25.-4.-1944, søn af Marie og
Villiam Pedersen.
O.P. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-7.-1973 fra sin far
Villiam Pedersen, nuværende
ejer er 3. generation på gården,
som bedstefaderen købte i 1910.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25 ha. heraf 8 ha. eng.
Stuehuset er opført 1923 og restaureret 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1967, lade fra 1951 og maskinhus fra 1982, der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 23 årskøer, 27 ungdyr og 10 slagtekalve af blandet race. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1 plansilo og kold lufts tørreri.
Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

STØTTRUPVEJ 9, "STØTTRUPGÅRD", STØTTRUP, 9640 FAR
SØ, tlf. 98-631756.
TROELS KJELDSEN, gårdejer,
født d. 1.-9.-1928, søn af Inge
borg og Kristian Kjeldsen, gift d.
1.-9.-1954 med Eva Jakobsen,
medhjælpende hustru, født d.
27.-3.- 1931, datter af Marie og
Jakob Jakobsen. Parret har børne
ne: Kirsten, ’ født d. 6.-4.-1956,
Inger, født d. 11.-5.-1959, Lene,

født d. 1.-7.-1963 og Henrik, født d. 24.-11.-1967.
T.K. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1963 fra
sin far, Kristian Kjeldsen, som købte den i 1947.
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Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 71 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 14 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1967, ko- og ung
kvægstald fra 1972 og kostald fra 1983, lade fra 1983, og der er gylletank. Gården
drives med en ammekobesætning på 65 ammekøer, 10 ungdyr og 55 slagtekalve af ra
cen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
STØTTRUPVEJ 15, "STØTTRUP
NØRGÅRD", STØTTRUP, 9640
FARSØ, tlf. 98-632479.
KURT SØRENSEN, landmand,
født d. 9.-7.-1959, søn af Ruth
og Frederik Sørensen, gift d. 15.11.-1980 med Mona Hosbond,
hjemmehjælper, født d. 28.-7.-1959,
datter af Magna og Børge Hos
bond. Parret har børnene: Jane,
født d. 15.-1.-1980, Casper, født
d. 31.-5.-1982 og Rasmus, født d.
15.-6.-1989. K.S. er specialarbejder. Han overtog gården d. 1.-10.-1984 fra Frede
Vestergård. Ejendomsskyld 330.000. Areal 0,5 ha.
Stuehuset er opført i 1875 og senest restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1875, senere moderniseret og ændret til søer i 1975, lade fra 1875.
Ejendommen drives med en svineproduktion og det er planen at komme op på 40 års
søer og sælge 900 smågrise. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

STØTTRUPVEJ 35, STØTTRUP,
9640 FARSØ, tlf. 98-631292.
EVAN OG FRANK KJÆR, gård
ejere.
F.K. er født d. 23.-9.-1919 og
E.K. d. 18.-9.-1918, sønner af
Frida og Hans Kjær.
F.K. har været på Lundbæk Land
brugsskole og E.K. på Borris
Landbrugsskole. Brødrene overtog
gården i 1963 fra forældrene,
Frida og Hans Kjær, som købte
den i 1937.
Ejendomsskyld 804.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 26 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1964. Avlsbygningerne består af en gammel kvægstald ændret og
udvidet i 1964, lade genopført i 1982 efter brand, maskinhus og foderhus fra 1982,
maskinhus fra 1987, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives som alsidigt
landbrug med en kvægproduktion på 24 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af racen
SDM og en svineproduktion på 20 årssøer, der sælges ca. 400 smågrise. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker
og 1 roeoptager med tank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SVENSTRUPVEJ 17, "SVENSTRUP NØRGAARD", SVENSTRUP, 9670 LØGSTØR, tlf.
98-663262.
KARL EMANUEL CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 21.-7.-1953, søn af Else og Alfred
Christiansen, gift d. 17.-9.-1983 med Pia Lund Mortensen, medhjælpende hustru, født
d. 27.-2.-1961, datter fa Grethe og Frank Lund Mortensen. Parret har børnene: Rikke,
født d. 10.-6.-1983 og Allis, født d. 7.-11.-1986.
K.E.C. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 1.-4.1980 fra Gerlev Sørensen.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 7 ha. eng. Desuden

-82er der lejet 19 ha.
"Svenstrup Nørgaard"s stuehus er
opført i 1919 og restaureret i
tiden 1981-88. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1934 og
1970, svinestald fra 1956, lade
og maskinhus fra 1980, der er
gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 40 årskøer og
60 ungdyr af blandet race Plan
teproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps, rug, hvede og byg.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og gennemløbstørreri med varm
og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SVENSTRUPVEJ 34, "BAKKELY", SVENSTRUP, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-663035.
POUL TAGE THOMSEN, gårdejer, født d. 10.-2.-1939, søn af Nielsine og Albert Niko
laj Thomsen, gift d. 21.-7.-1962 med Elise Jensen, husmor, født d. 6.-1.-1940, datter
af Inger Margrethe og Anker Jensen. Parret har børnene: Kaare, født d. 9.-6.-1965,
Keld, født d. 18.-10.-1966, Kitte, født d. 16.-11.-1969, Kari, født d. 2.-3.-1971 og
tvillingerne Kenneth og Karsten, født d. 17.-6.-1973.
P.T.T. har været på Kalø Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 1.-8.-1968
fra Henning Nielsen.
Ejendomsskyld 1.025.000. Areal 31,3 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1961 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1959, 1972 og 1978, lade fra 1900, roe- og foderhus fra 1969 og maskinhus fra
1978. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 80 ungdyr af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og ærter. Der er 3 traktorer, 1 rør
vandingsanlæg, portionstørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

SVENSTRUPVEJ 51, "SJØRUPLUND", LILLE SJØRUP, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-663085.
KELD D. THOMSEN, gårdejer, født d. 18.-10.-1966, søn af Elsie og Poul Tage Thom
sen. K.D.T. er transport- og lagerarbejder og har været på Lundbæk Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 1.-2.-1990 fra Ejner Bertelsen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 12 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1940. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1920, lade fra
1900 og maskinhus fra 1977. På gården er der 2 traktorer.
SVINGELBJERGVEJ 54, "HØJ
GÅRD", SVINGELBJERG, 9640
FARSØ, tlf. 98-631376.
GUDRUN OG FINN STØTTRUP,
gårdejere.
G.S. er født d. 3.-4.-1914, datter
af Olavia og Aksel Andersen,
gift d. 10.-1.-1933 med Søren
Støttrup, gårdejer, født d. 8.-1.1908, søn af Anne-Marie og Jør
gen Støttrup. Parret har børne
ne: Emmy, født d. 18.-3.-1933,
Aksel, født d. 26.-10.-1934, Jørgen, født d. 26.-1.-1937 og Finn, født d. 9.-7.-1948.
S.T. døde d. 30.-9.-1961.
G.S. overtog gården d. 1.-4.-1933 fra Jens V. Jensen. Sønnen Finn købte halvpart i
gården i 1977.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er lidt eng.
Stuehuset er opført i 1913 efter en brand og restaureret i 1958. Avlsbygningerne be
står af kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1913, svinestalden er ændret til kalve i
1980, maskinhus fra 1977 og foderhus fra 1977, der er gylletank. Gården drives med
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produktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet og der er 1 medhjælper.

SVINGELBJERGVEJ 67, SVINGELBJERG, 9640 FARSØ, tlf. 98-632439.
ERIK NYGAARD, gårdejer, født d. 18.-7.-1959, søn af Gunhild og Karl Nygaard, gift
d. 24.-5.-1986 med Bodil Christensen, sygeplejerske, født d. 2.-11.-1961, datter af
Edith og Johannes Christensen. Parret har datteren Anja, født d. 7.-10.-1987.
E.N. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Landbo
foreningen. Han overtog gården d. 15.-3.-1986 fra Jens Karstensen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 25 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1974 og tilbygget i 1979. Avlsbygningerne består af sostald fra
1978, fravænningsstald og klimastald fra 1983, slagtesvinestald fra 1976, lade og ma
skinhus fra 1980 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 160 årssøer,
der sælges ca. 450 smågrise og 3.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er byg, hvede, ærter og raps. Der er 2 traktorer og der anvendes staldvarme
til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
SVINGELBJERGVEJ 82, "HOLDMARK", SVINGELBJERG, 9640 FARSØ, tlf. 98-631107.
JAN JUHL SØRENSEN, gårdejer, født d. 21.-11.-1966, søn af Niels Juhl Sørensen.
J.J.S. er specialarbejder og har været på Nørre Nissum Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-11.-1989 fra Hans Jørgen Rybjerg.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 10,5 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1934 ændret slagtesvinestald i 1979, sostald fra 1979 og lade fra 1939, der er
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres ca. 200
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor, kold lufts
tørreri og fastbrændselsfyr. Faderen høster og hjælper til på gården.

SVOLDRUPVEJ 39, "KÆRVANG", SVOLDRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-631672.
PEDER MØLLER SØRENSEN, husmand, født d. 16.-12.-1931, søn af Else og Kristian
Sørensen, gift d. 29.-3.-1961 med Eva Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 5.-2.1940, datter af Karoline og Søren Sørensen. Parret har børnene: Søren Christian, født
d. 18.-2.-1963 og Else Marie, født d. 12.-10.-1964.
P.M.S. har været på Vinding Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1960 fra
Kristian Lauritsen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 12,5 ha., heraf 4,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1890 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1926, maskinhus fra 1975 og desuden er der en lade. Gårdens besætning er på 3
årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin, derudover er der 8 ungkreaturer. Plante
produktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
SVOLDRUPVEJ 43, "VESTERVANG", SVOLDRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-631483.
NIELS ERIK MORTENSEN, gårdejer, omtales under Svoldrupvej 65.
N.E.M. overtog gården i 1977 fra sin svigermor, Frida Hansen.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 13,2 ha., heraf 0,6 ha. eng og 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret omkring 1970. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1931, lade fra 1931, maskinhus fra 1991, der er gylletank. Gårdens
besætning er på 10 ammekøer af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er
byg og ærter. Gården drives sammen med Svoldrupvej 65.
SVOLDRUPVEJ 55, "VESTERGÅRD", SVOLDRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-631168.
NIELS SMED, gårdejer, født d. 1.-1.-1946, søn af Marie og Kresten Smed, gift d. 17.10.-1970 med Christa Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 16.-5.-1945, datter af
Karen og Christian Sørensen. Parret har datteren Vivi, født d. 27.-4.-1977.
N.S. har været på Rødding Højskole med landbrugsfag. Han overtog første halvdel af
gården i 1978 og resten d. 1.-6.-1985 fra sine forældre, Marie og Kresten Smed.
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Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
72 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der
er 12 ha. eng.
"Vestergård"s stuehus er opført i
1986. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1952, moderniseret
i 1982, spaltestald fra 1973, svinestald moderniseret i 1978, lade
fra 1952, maskinhus fra 1973 og
foderhus fra 1989, der er uden
dørs køresilo og gylletank. Går
den drives med en kvægproduktion på 46 årskøer, 70 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på ca. 300 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og
raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 finsnitter, 1 slamsuger, plansilo, kold lufts
tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der drives lidt maskin
station fra ejendommen.

SVOLDRUPVEJ 61, "TOFTE
GÅRD", SVOLDRUP, 9640 FAR
SØ, tlf. 98-631117.
JOHANNES OG ARNE JENSEN,
gårdejere.
A.J. er født d. 4.-6.-1918, søn af
Kristine og Jens Kr. Jensen, gift
d. 5.-11.-1950 med Marie Møller,
medhjælpende hustru, født d.
16.- 8.-1917, datter af Maren og
Niels Møller. Parret har børne
ne: Johannes, født d. 18.-12.-1951,
og Tove.
A.J. har været i bestyrelsen for DLG og i bestyrelsen for DLK. Han overtog gården i
1950 fra sine for ældre Kristine og Jens Kr. Jensen. Sønnen Johannes købte halvpart i
gården i 1985, han er 5. generation på gården, som kom i familiens eje i 1847.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 27 ha., heraf 2 ha. bakker og beplantning. Desuden er
der lejet 19 ha.
Stuehuset er opført i 1912. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1955, spaltestald
fra 1982, hestestald fra 1928, lader fra 1938 og 1956 samt maskinhus fra 1984. Går
den drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af ra
cen SDM og der er 1 årsso. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 trakto
rer, 1 finsnitter og tårnsilo med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
SVOLDRUPVEJ 63, "SVOLDRUPGÅRD", SVOLDRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-631396.
MARGITH SKOV, gårdejer, født d. 29.-5.-1936, søn af Frida og Andreas Nielsen, gift
d. 29.-5.-1954 med Svend Skov, gårdejer, født d. 2.-3.-1926, søn af Else og Anders
Skov. Parret har børnene: Else Marie, født d. 9.-4.-1955, Karen, født d. 17.-7.-1957 og
Kaj, født d. 16.-5.-1961.
S.S. døde i 1982. Han havde været på Haslev Landbrugsskole og overtog gården d.
1.-11.-1957 fra sine forældre, Else og Anders Skov, som købte den i 1926.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 44 ha., heraf 6 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1850 og restaureret senest i 1980. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1930 moderniseret i 1972, spaltestald indrettet i gammel lade i 1970,
hestestald ombygget til svin i 1950, lade renoveret i 1989, maskinhus og lade 1982,
der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 35 ungdyr og
40 slagtekalve af racen SDM, og en svineproduktion på 15 årssøer og der sælges ca.
300 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, plansilo og
kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 bestyrer og maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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SVOLDRUPVEJ 65, "SMEDEGÅRD",
SVOLDRUP, 9640 FARSØ, tlf.
98-631483.
NIELS ERIK MORTENSEN, gård
ejer, født d. 26.-7.-1936, søn af
Tinna og Julius Mortensen, gift
d. 14.-11.-1964 med Anna Gudrun
Hansen, medhjælpende hustru,
født d. 21.-7.-1939, datter af
Frida og Martin Hansen. Parret
har børnene: Hans Christian, født
d. 22.-11.-1966, Henrik, født d.

20.-6.-1968 og Per, født d. 1.-12.-1979.
N.E.M. har været på Nordsjællands Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1964
fra Kristian Jensen. Gården har været i slægtens eje på svigermoderens side.
Ejendomsskyld 1.360.000. Areal 34 ha., heraf 3 ha. tørvemose.
Stuehuset er opført i 1881 og senest restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1912, moderniseret i 1973, svinestald fra 1905, en gammel hestestald
ændret til spaltestald i 1970, lade fra 1902, maskinhuse fra 1972 og 1985 samt foder
hus fra 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 50 ungdyr og 20
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og ærter. Der er
4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 slamsuger, plansilo og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og 1 søn er medhjælper. Går
den drives sammen med Svoldrupvej 43.

SVOLDRUPVEJ 82, "HEGNGÅRD",
SVOLDRUP, 9640 FARSØ, tlf.
98-631695.
PREBEN ØRUM PEDERSEN,
gårdejer, født d. 5.-4.-1961, søn
af Gunda og Niels Olav Peder
sen, gift d. 4.-3.-1989 med Ma
rianne Køhier Simonsen, medhjæl
pende hustru, født d. 8.-9.-1960,
datter af Asta og Aksel Simon
sen. Parret har børnene: Kasper,
født d. 5.-11.-1988 og Anne,
født d. 2.-2.-1990.
P.Ø.P. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-1.-1985
fra Henning Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.340.000. Areal 41,7 ha., heraf 1,8 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1952 og restaureret 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1927 moderniseret i 1977, lade fra 1927, der er gylletank og udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 82 årskøer og 100 ungdyr af racen SDM, des
uden er der 1 ammeko af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og
ærter. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og kold lufts tørreri. På
gården er ansat 1 medhjælper på deltid.
P.Ø.P. ejer og driver desuden Jebjergvej 12.

SVOLDRUPVEJ 89, SVOLDRUP, 9600 ÅRS, tlf. 98-631392.
SØREN MØLLER NIELSEN, gårdejer, født d. 30.-4.-1929, søn af Maren og Niels Møl
ler Nielsen, gift d. 16.-11.-1957 med Frida Larsen, medhjælpende hustru, født d.
21.-10.-1936, datter af Rasmine og Jonathan Larsen. Parret har børnene: Niels, født
d. 28.-9.-1958, John, født d. 27.-2.-1960, Peter, født d. 5.-10.-1962, Helle, født d.
30.-3.-1966 og Bjarne, født d. 8.-5.-1970.
S.M.N. har været på Haslev Landbrugsskole og været i Menighedsrådet. Han overtog
gården i 1957 fra sin far, Niels Møller Nielsen, nuværende ejer er mindst 3. genera
tion. Ejendomsskyld 820.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 3 ha. eng.
Desuden er der lejet 6 ha.
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fra 1930, moderniseret i 1971, maskinhus 1954, ændret til kvie- og kalvestald i 1972,
lade fra 1928 er ændret til svinestald i 1966 og maskinhus fra 1972. Gården drives
med en kvægproduktion på 24 årskøer, 25 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, og
en svineproduktion på 10 årssøer og der produceres 200 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo
og varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SVOLDRUPVEJ 92, "DALGÅRD",
SVOLDRUP, 9640 FARSØ, tlf.
98-632031.
KAJ NIELSEN, gårdejer, født d.
6.-4.-1946, søn af Karla og Ejnar
Nielsen, gift d. 2.-5.-1970 med
Ellen Hedegård, medhjælpende hu
stru, født d. 3.-8.-1950, datter af
Dagny og Kristian Hedegård. Par
ret har børnene: Claus, født d.
17.-9.-1970, Tonny, født d. 30.5.-1974, Line, født d. 19.-8.-

1979 og Trine, født d. 7.-5.-1990.
K.N. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1975 fra
Mikael Poulsen.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 21 ha., heraf 9 ha. eng. Desuden er der lejet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret senest 1990. Avlsbygningerne består af ko
stald fra 1977, gammel stald fra 1939, svinestald og lade fra 1951, foderhus og maskin
hus fra 1986, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer,
40 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på
300 stk. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer og der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges markarbejdet.

SVOLDRUPVEJ 98, "JEBJERGGÅRD", SVOLDRUP, 9640 FAR
SØ, tlf. 98-633174.
OLE KÆRGÅRD, landmand, født
d. 13.-7.-1956, søn af Anna og
Anders Kærgård, gift d. 11.-8.1978 med Jette Hansen, kantine
assistent, født d. 11.-3.-1953,
datter af Line og Hans Erik Han
sen. Parret har børnene: Karsten,
født d. 3.-12.-1982 og Morten,
født d. 9.-4.-1984.
O.K. er chauffør for SPF og har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården
d. 1.-4.-1981 fra Frede Hørning.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 36 ha., heraf 5 ha. skov og 3,5 ha. eng. Engen er
udlejet. Stuehuset er opført i 1936 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1974, svinestald fra 1934, lade og maskinhus fra 1979 og der er gylle
tank. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, ærter
og raps. Der er 2 traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. O.K.
bruges faderens mejetærsker til høst.
SVOLDRUPVEJ 102, SVOLDRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-631307.
TAGE MADSEN, landmand, født d. 13.-8.-1931, søn af Marie og Bach Madsen, gift i
1965 med Karen Margrethe Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 10.-2.-1921. Parret
har datteren Kaja, født d. 10.-10.-1965.
K.M.P. døde i 1975.
T.M. overtog gården d. 1.-3.-1959 fra Kristian Krogh.
Ejendomsskyld 430.000. Areal 10 ha. og der er lejet 8,5 ha.
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staureret i 1972. Avsbygningerne
består af kvægstald fra 1975, 2
lader og maskinhus fra 1990. Går
den drives med en kvægprodukti
on på 15 årskøer, 15 ungdyr og
10 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde
er byg. Der er 2 traktorer, plan
silo, kold lufts tørreri og halm
fyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

TINGVEJ 69, "BAKKEBO (STALD
BAKKEBO)", ALSTRUP, 9640
FARSØ, tlf. 98-638269.
BODIL NIELSEN, laborant, født
d. 29.-1.-1953, datter af Anna
og Peter Oliver Nielsen, bor sam
men med Verner Kristensen,
landmand, født d. 25.-8.-1951,
søn af Nora og Arne Kristensen.
Parret har datteren Malene, født
d. 20.-8.-1981.
B.N. overtog gården d. 1.-7.-1987
fra sine forældre, Anna og Peter Oliver Nielsen, nuværende ejer er 4. generation.
Areal 12 ha., heraf 1,6 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1925 senere ombygget til hestestald og lade er fra 1925. Gården drives som
stutteri med 22 travheste og 3 følhopper. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug og
byg. Der er 1 traktor, plansilo og træfyr. Maskinstation bruges til markarbejdet.
TINGVEJ 81, "BRUDEKILDE",
ALSTRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98634138.
OSKAR BYRIALSEN, gårdejer,
født d. 5.-2.-1918, søn af Karen
Marie og Kristian Byrialsen, gift
d. 27.-7.-1946 med Gerda Valborg
Jakobsen, husmor, født d. 4.-1.1927, datter af Ane Marie og An
ders Jakobsen. Parret har børne
ne: Torkild, født d. 15.-4.-1949
og Lillian, født d. 27.-5.-1953.
O.B. overtog gården d. 1.-7.-1946 fra sine forældre, Karen Marie og Kristian Byrial
sen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje i 1873. Histo
rien bag gårdens navn er, at det første brudepar fra Faulum Kirke druknede i en kilde
ved gården. Ejendomsskyld 650.000. Areal 14 ha., heraf 3 ha. eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført efter brand i 1911 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består
af kvægstald og lade fra 1954. Gårdens besætning er på 2 får. Der er 1 traktor,
plansilo og kold lufts tørreri.

TINGVEJ 88, "HØJVANG", ALSTRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-634057.
VERNER KJÆR HANSEN, gårdejer, født d. 15.-9.-1925, søn af Marie og Niels Kjær
Hansen. Søsteren Gerda Kjær Hansen er husholder for broderen.
V.K.H. overtog gården d. 1.-1.-1972 fra sin far Niels Kjær Hansen, nuværende ejer er
3. generation.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 15 ha.

-88-

Stuehuset er opført i 1929 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1935, lader fra 1923 og 1935 samt maskinhus fra 1951. Gården drives med en
kvægproduktion på 10 årskøer, 18 ungdyr og 5 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der 4 årssøer og der sælges ca. 75 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg.
Der er 2 traktorer, tårnsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

TINGVEJ 101, "ALSTRUP NØRGÅRD", ALSTRUP MARK, 9640 FARSØ, tlf. 98634042.
JENS CÆSAR JENSEN, gårdejer, født d. 13.-3.-1937, søn af Mary og Peter Jensen,
gift d. 23.-4.-1960 med Elin Trend Poulsen, hjemmehjælper, født d. 30.-8.-1938, datter
af Marie og Niels Poulsen. Parret har børnene: Kirsten, født d. 20.-2.-1961, Tage, født
d. 5.-3.-1963, Bent, født d. 9.-6.-1965, Inge, født d. 16.-3.-1972, Jørgen, født d.
25.-5.-1974 og Lise, født d. 26.-2.-1977.
J.C.J. er formand for Menighedsrådet. Han overtog gården d. 1.-4.-1960 fra Oluf Jen
sen. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 18,3 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og senest restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1910 ombygget til søer i 1972, slagtesvinestald fra 1972, farestald fra
1978, klimastald fra 1989, lade fra 1956 og maskinhus fra 1910, desuden er der gylle
tank. Gården drives med en svineproduktion på ca. 98 årssøer, der sælges 800 små
grise og 1.200 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps, rug
og ærter. Der er 1 traktor, plansilo og kold lufts tørreri. 1 søn er medhjælper og der
bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
TORUPVEJ 6, STØTTRUP, 9640
FARSØ.
NIELS JØRGEN NIELSEN, gård
ejer, omtales under Vestbyen 2.
N.J.N. overtog gården d. 1.-6.1968 fra Søren Karlsen.
Areal 22 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Gården er udlejet sammen med
bygningerne.
Stuehuset er opført i 1960, re
staureret og tilbygget i 1976.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1958, kalvestald fra 1973, slagtesvinestalde fra 1955 og 1971 samt lade fra
1975. N.J.N. ejer og driver desuden Vestbyen 2.

TORUPVEJ 24, GØTTRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-632383.
BENT CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 25.-10.-1944, søn af Helga og Martin Christen
sen, gift d. 15.-5.-1976 med Elly Andersen, medhjælpende hustru, født d. 15.-12.-1947,
datter af Kristine og Marius Andersen. Parret har børnene: Birgit, født d. 14.-3.-1973,
Lisbeth, født d. 7.-6.-1974, Jens Ove, født d. 14.-4.-1977 og Linda, født 4.-11.-1978.
B.C. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-2.-1978 fra
Peter Ceser.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 18 ha., heraf 3 ha. eng med vedvarende græs.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930, som er mo
derniseret i 1978, lade fra 1930, maskinhus fra 1979 og foderhus fra 1980. Gården
drives med en kvægproduktion på 28 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, tårnsilo og varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TORUPVEJ 25, "TORUPLYST", TORUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-631887.
GUNNAR K. PEDERSEN, gårdejer, født d. 16.-4.-1923, søn af Marie og Jens Peder Pe
dersen, gift d. 20.-6.-1950 med Agnes Kirstine Thøgersen, medhjælpende hustru, født
d. 22.-8.-1924, datter af Johanne og Kristian Thøgersen. Parret har børnene: Jens Chri
stian, født d. 8.-8.-1956, Hans Jørgen, født d. 12.-7.-1960, og Hanne Marie, født d.
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15.-10.-1964.
Gunnar K. Pedersen har været
på Asmildkloster Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 1.-12.1956 fra Hans Jensen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal
8,6 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og re
staureret omkring 1978. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald,
hønsehus og lade fra 1930 samt
maskinhus fra 1973. Gårdens be
sætning er på 16 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, vinter
raps og ærter. Der er 1 traktor og plansilo. Maskinstation bruges til markarbejdet.
TORUPVEJ 34, "TORUPVANG",
TORUP, 9640 FARSØ, tlf. 98631364.
ALFRED KRISTIANSEN, gård
ejer, født d. 2.-10.-1911, søn af
Anine og Jens Kristian Kristian
sen, gift d. 3.-7.-1952 med Inge
lise Overgård, husmor, født d.
19.-3.-1931, datter af Dorthea og
Jens Overgård Henriksen. Parret
har børnene: Anette, født d. 12.4.-1953, Dorthe, født d. 28.-3.-

1956 og Jens Henrik, født d. 21.-11.-1965.
A.K. har været på Vestbirk Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. l.-ll.1944 fra Jens Ebdrup.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 22 ha., heraf 3 ha. eng, som er udlejet.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1963. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade fra 1914 samt maskinhus fra 1956. Gården drives med en svinepro
duktion på 4 årssøer, der produceres 80 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, tårnsilo og varm og kold lufts tøreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TORUPVEJ 40, "TORUPHØJ",
TORUP, 9640 FARSØ, tlf. 98631365.
HOLGER MØLLER, gårdejer,
født d. 24.-9.-1923, søn af Marie
og Niels Møller, gift d. 14.-5.-1955
med Bodil Carlsbæk, medhjælpende
hustru, født d. 2.-10.-1933, dat
ter af Hansine og Jens Kr. Carls
bæk. Parret har børnene: Niels
Jørgen, født d. 29.-6.-1956, Mie
(Marie), født d. 13.-8.-1958 og
Ole, født d. 7.-2.-1964. H.M. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag, han
er kirkesanger i Strandby. Han overtog gården d. 14.-5.-1955 fra sin far Niels Møller,
som købte den i 1925.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 19,3 ha., heraf 2 ha. vedvarende græs.
Stuehuset er opført i 1925 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1925, garage og fyrrum fra 1930, laden er tilbygget i 1963. Gårdens besæt
ning er på 10 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin. Planteproduktionens salgs
afgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tør
reri samt fastbrændselsfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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TRANEMOSEVEJ 34, "TRANEMO
SEGÅRD", HYLLEBJERG, 9640
FARSØ, tlf. 98- 663091.
SVEND AAGE JENSEN, gårdejer,
født d. 1.-7.-1938, søn af Else og
Poul Kristian Jensen, gift med
Else Marie Geil, hjemmehjælper,
født d. 1.-2.-1947, datter af Al
ma og Kr. Peder Andersen. Par
ret har børnene: Thorbjørn, født
d. 3.-3.-1966, Anja, født d. 10.2.- 1967, Else Marie, født d. 11.6.-1972, Christa, født d. 10.-3.-1980 og Søren, født d. 11.-2.-1982.
S.Aa.J. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården i 1964 fra Lars
Thorhauge. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1941 moderniseret i 1984, lade fra 1941, maskinhuse fra 1970, 1980 og 1990,
der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 50 ungdyr og
20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps, ærter og
hvede. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 rendegraver, tårn
silo, kold og varm lufts tørreri og træfyr. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.

TRENDÅVEJ 6, "VESTERGÅRD",
HYLLEBJERG, 9640 FARSØ, tlf.
98-678652.
PETER BISGAARD, gårdejer,
født d. 20.-3.-1946, søn af Loui
se og Marius Bisgaard, gift d.
26.-6.-1986 med Hanne Mueus,
medhjælpende hustru, født d.
22.- 6.-1949. Parret har børnene:
Henrik, født d. 23.-9.-1984 og
Lisbeth, født d. 11.-4.-1986.
P.B. overtog gården d. 1.-8.-1986
fra Søren Jensen. Areal 18 ha., heraf 1 ha. skov. Desuden er der lejet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1966, ungdyrstald fra 1900, svinestald til søer fra 1990, lade fra 1900, maskinhuse
fra 1983 og 1990, der er gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvæg
produktion på 25 ‘arskøer og 30 ungdyr, af racen Jersey, og en svineproduktion på 35
årssøer, der produceres ca. 700 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg.
Der er 2 traktorer, tårnsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markrbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
TRENÅVEJ 33, "SØNDERGÅRD",
HYLLEBJERG, 9640 FARSØ, tlf.
98-678439.
OLE OG KARL MØLLER, gård
ejere.
K.M. er født d. 29.-5.-1924, søn
af Katrine og Mathinus Møller,
gift d. 6.-4.-1952 med Elin An
dersen, husmor, født d. 21.-3.1932, datter af Kristiane og Ma
rinus Andersen. Parret har børne
ne: Birgit, født d. 31.-5.-1953,
og Lene, født d. 7.-8.-1959.
E.M. er gift med Karen Kristensen, sygeplejerske, datter af Laura og Egon Kristensen.
Parret har børnene: Hans, født d. 29.-3.-1983, og Thomas, født d. 28.-11.-1987.
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K.M. overtog gården d. 1.-11.-1951 fra Gunnar Dalsgård. Sønnen Ole købte halvpart i
gården d. 1.-7.-1984, han har været på Hammerum Landbrugsskole og er medlem af
Menighedsrådet. Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 75,4 ha., heraf tilkøbt 50 ha., der er
3,5 ha. eng og 12 ha. skov. Desuden er der lejet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1957 og tilbygget i 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1930 moderniseret i 1976, slagtesvinestald fra 1971, lagerhus fra 1969, lade fra
1890, maskinhus fra 1986 og foderhus fra 1990, der er gylletank, inden- og udendørs
køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen RDM, desuden produceres der ca. 350 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, hvede, ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plan
silo, varm og kold lufts tørreri og fastbrændselsfyr. Maskinstation bruges til mark
arbejdet.

TRENDÄVEJ 43, HYLLEBJERG, 9640 FARSØ, tlf. 98-678042.
NIELS JØRGEN PEDERSEN, landmand og specialarbejder, født d. 11.-11.-1939, søn af
Anna og Kristian Pedersen, gift d. 5.-11.-1966 med Aase Winther, hjemmehjælper,
født d. 30.-1.-1945, datter af Signe og Niels Winther. Parret har børnene: Keld, født
d. 12.-3.-1967, Hanne, født d. 14.-2.-1970 og Gert, født d. 26.-11.-1978.
N.J.P. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d. 20.-9.-1966 fra
Arthur Petersen. Areal 19 ha., heraf 12 ha. eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1928 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1976 og maskinhus fra 1989. På gården er der 1 traktor.
TRENDÄVEJ 52, "AALYST", HYLLEBJERG, 9640 FARSØ, tlf. 98-678325.
JOHANNES ANDERSEN, husmand, fdøt d. 21.-5.-1924, søn af Karen og Niels Ander
sen, gift d. 27.-2.-1949 med Gunda Kirstine Jensen, medhjælpende hustru, født d.
7.-11.-1926, datter af Dusine og Kr. Marius Jensen. Parret har børnene: Elin Margre
the, født d. 26.-5.-1950 og Steen, født d. 5.-10.-1953.
J.A. overtog gården d. 1.-9.-1950 fra Gunnar Dalsgård.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 12 ha., heraf 0,6 ha. skov og 3,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1926 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af gammel
kvægstald ændret til svinestald i 1970, kvægstald fra 1975, garage fra 1975, gammel
lade ændret til stald i 1970 og maskinhus fra 1975. Gårdens besætning er på 5 års
køer, 3 ungdyr og 2 slagtekalve af blandet race, 4 årssøer, der sælges ca. 40 smågrise
og 40 slagtesvin, samt 1 ammeko og 1 slagtekalv af racen Limousine. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til markarbejdet.
TROELSBÆKVEJ 20, "HØJVANG", ULLITS, 9740 FARSØ, tlf. 98-634098.
ARNE SK AU KRISTENSEN, minkfarmer, født d. 15.-3.-1922, søn af Karen og Niels
Skau Kristensen, gift d. 28.-12.-1945 med Inga Ovenskov Kristensen, medhjælpende hu
stru, født d. 7.-8.-1924, datter af Jens og Kristine Ovenskov Kristensen. Parret har
børnene: Niels, født d. 19.-5.-1946, Hanne, født d. 6.-12.-1948, Per, født d. 6.-2.-1950,
Doris, født d. 30.-9.-1951, Hans, født d. 8.-5.-1953 og Kristian, født d. 3.-2.-1962.
A.S.K. overtog gården d. 15.-1.-1985 fra Egon Jensen.
Areal 14,5 ha., heraf 2 ha. eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1960, 15 minkhaller fra 1985 og lade fra 1919. Gården drives som minkfarm med
en bestand på 500 tæver. Der er 1 traktor.
TROELSBÆKVEJ 24, ULLITS, 9640 FARSØ, tlf. 98-634181.
JENS EGON POULSEN, gårdejer, født d. 8.-11.-1926, søn af Ane og Lars Kr. Poulsen,
gift d. 27.-4.-1983 med Anne-Hilda Christensen, landmand, født d. 17.-6.-1940, datter
af Meta Marie og Niels Kristian Christensen.
J.E.P. overtog gården fra sine svigerforældre, Meta og Niels Kristian Christensen,
nuværende ejer er 5. generation. Areal 7 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1909 tilbygget i 1948, lade fra 1909 og maskinhus fra 1987. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af byg. Der er 2 traktorer, plansilo og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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TROELSBÆKVEJ 26, ULLITS,
9640 FARSØ, tlf. 98-634283.
BØRGE KORGAARD, gårdejer,
født d. 18.-1.-1923, søn af Emma
og Julius Korgaard, gift d. 2.12.-1945 med Grethe Thomsen,
medhjælpende hustru, født d. 1.12.-1927, datter af Kristine og
Jens Kr. Thomsen. Parret har
børnene: Flemming, født d. 19.2.-1946, Frank, født d. 29.-8.1947, Finn, født d. 14.-5.-1949,
John, født d. 5.-5.-1951, Birgit, født d. 10.-10.-1953, Poul Erik, født d. 17.-8.-1955 og
Elin, født d. 12.-7.-1957.
B.K. er uddannet kontrolassistent på Køng Højskole. Han overtog gården d. 28.-10.1947 fra Nielsine Lindemann.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 7,5 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1933 efter brand, restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1967 og svinestald og lade fra 1933.
TROELSVEJ 26, "ØSTERGÅRD", FLEJSBORG, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-663451.
LEIF ERIKSEN, gårdejer, født d. 23.-9.-1955, søn af Grethe og Børge Eriksen, gift d.
25.-5.-1985 med Finna Damborg, husmor, født d. 2.-11.-1960, datter af Birthe og
Staun Damborg. Parret har børnene: Charlotte, født d. 1.-7.-1983 og Linette, født d.
14.-10.-1988.
L.E. overtog gården d. 15.-8.-1986 fra Niels Andersen.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 26,4 ha., herfa 6 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1890 og restaureret i 1988/89. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1965 ombygget i 1987/88, desuden er der lade og gylletank. Garden dri
ves med en kvægproduktion på 36 årskøer og 43 ungdyr af racen RDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.

ULLITSHØJVEJ 12, "KNUDSGÅRD", SVINGELBJERG, 9640 FARSØ, tlf. 98-631769.
ANDERS KRISTIAN LASSEN, gårdejer, født d. 29.-1.-1951, søn af Ruth og Elmer Las
sen, gift d. 1.-12.-1979 med Grethe Skov Holm, medhjælpende hustru, født d. 24.2.-1954, datter af Agnes og Arnold Holm. Parret har børnene: Jens, født d. 12.-9.1980, Peter, født d. 12.-10.-1982 og Morten, født d. 26.-1.-1986.
A.K.N. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet og
i bestyrelsen for mejeriet. Han overtog første halvdel af gården i 1978 og resten
senere, fra sin far, Elmer Lassen, som købte den i 1939.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 97 ha., heraf tilkøbt 41 ha., der er 3,5 ha. skov,
bakker og eng. Desuden er der lejet 4,5 ha.
Stuehuset er opført i 1964. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960, spaltestald
fra 1968, ungdyrstald fra 1980, foderhuse fra 1976 og 1987, maskinhus fra 1982,
desuden er der lade, gastæt silo, udendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 70 årskøer, 90 ungdyr og 40 slagtekalve, dels af blandet race og
dels Jersey, desuden er der 6 ammekøer, 1 tyr og 6 slagtekalve af racen Limousine.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, rug, raps og ærter. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 roeoptager med tank, plansilo, tårnsilo,
varm og kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På
gården er der ansat 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til en del af mark
arbejdet.

ULLITSHØJVEJ 20, "SØNDERGÅRD", SVINGELBJERG, 9640 FARSØ, tlf. 98-631697.
JENS KRISTIAN LARSEN, gårdejer, født d. 25.-4.-1946, søn af Anna og Alfred Lar
sen, gift d. 24.-7.-1971 med Inger Ingerslev Christensen, sygehjælper, født d. 19.-7.1952, datter af Ellen og Ingerslev Christensen. Parret har børnene: Morten, født d.
2.-5.-1973, Søren, født d. 31.-12.-1974, Anders, født d. 5.-12.-1977 og Thomas, født d.
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15.-7.-1981. J.K.L. har været på Malling Landbrugsskole, han er formand for Farsø
Kvægavlsforening og for Landboforeningen. Han overtog gården d. 20.-1.-1971 fra
Anton Sæderup.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 10 ha. eng og 2 ha.
skov. Desuden er lejet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1892 og senest restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1953 tilbygget i 1965, ungdyrstalde fra 1973 og 1979, lade fra 1953,
maskinhus fra 1983, foderhus fra 1965, desuden er der gastæt silo. Gården drives med
en kvægproduktion på 70 årskøer, 80 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM, desuden
er der 4 ammekøer og 3 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, raps, byg og hvede. Der er 2 traktorer og 11 markvandingsanlæg. På gården
er ansat 1 fodermester.

ULLTISHØJVEJ 29, "SKRÆNTEN",
SVINGELBJERG, 9640 FARSØ,
tlf. 98-631669.
JOHANNES MIKKELSEN, husmand,
født d. 21.-10.-1928, søn af Anna
og Johan Mikkelsen.
J.M. har været på St. Restrup
Husmandsskole. Han overtog går
den d. 1.-4.-1969 fra sine for
ældre, Anna og Johan Mikkelsen,
som købte den i 1948.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 12
ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1940, ombygget
til slagtesvinestald i 1977, maskinhus fra 1980. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 450 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2
traktorer, maskinstation bruges til markarbejdet.

ULLITSHØJVEJ 34, "DELISGÅRD",
SVINGELBJERG, 9640 FARSØ,
tlf. 98-634162.
MARTIN BISGAARD, gårdejer,
født d. 17.-11.-1931, søn af Jo
hanne og Jakob Bisgaard.
M.B. overtog gården i 1968 fra
sin far, Jakob Bisgaard, som køb
te den i 1928.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
30 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der
er 5 ha. eng. Desuden er der le
jet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1913 udvidet i 1955 og tilbygget i 1972, spaltestald fra 1972, lade fra 1913 og
maskinhus fra 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 60 ungdyr
og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 finsnitter , plansilo, tårnsilo og
varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.
ULLITSHØJVEJ 43, SØKBÆK, 9640 FARSØ, tlf. 98-634107.
SØREN BYRJALSEN, gårdejer, født d. 13.-6.-1943, søn af Ragnhild og Søren Byrjalsen, gift d. 7.-5.-1971 med Birthe Bjerregård Nielsen, gårdejer, født d. 17.-7.-1946,
datter af Elly og Gustav Nielsen. Parret har børnene: Søren Erik, født d. 12.-11.-1972,
Christian, født d. 29.-12.-1975 og Niels Peter, født d. 1.-12.-1982.
B.B.N. er formand for Menighedsrådet.
S.B. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er medlem af skolebestyrelsen og
formand for Vesthimmerland Mejeri. Han overtog gården d. 5.-8.-1965 fra sin far,

Søren Kr. Byrjalsen, nuværende
ejer er 3. generation på gården,
som kom i familiens eje i 1904.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal
29 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der
er 6 ha. eng. Derudover er der
lejet 19 ha.
Ullitshøjvej 43's stuehus er op
ført i 1928 og restaureret i 1975.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1933 ombygget til køer
i 1972, spaltestald fra 1978 og
, svinestald fra 1928, lader fra 1969 og 1983, maskinhus fra 1973 og foderhus fra
1977, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
45 årskøer, 45 ungdyr og 100 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 150 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, rug,
havre, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 2 mejetærskere, 1 markvandingsanlæg, 1 ren
degraver, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjæl
per og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
S.B. driver desuden Damgårdsvej 82, som B.B.N. ejer.

ULLITSHØJVEJ 45, "HYLLEGÄRD", SØKBÆK, 9640 FARSØ, tlf. 98-634194.
OVE RIEKS-PEDERSEN, gårdejer, født d. 2.-4.-1957, søn af Irene og Johannes Peder
sen, gift d. 13.-6.-1981 med Eva Slot Raunholt, medhjælpende hustru, født d. 3.-6.1960, datter af Else og Esra Slot Raunholt. Parret har børnene: Annette, født d. 15.2.-1983, Helle, født d. 16.-7.-1985 og Gitte, født d. 23.-5.-1988.
O.R.P. har været på Hammerum Landbrugsskole og er medlem af Menighedsrådet. Han
overtog gården d. 1.-10.-1980 fra sine forældre, Irene og Johannes Pedersen, som
købte den i 1964.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 5 ha. eng. Der
udover er der lejet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1930 ombygget til køer i 1980, ungdyrstald med spalter fra 1984, lade og foderhus
fra 1986 og maskinhus fra 1989, der er gylletank. Gården drives med en kvægprodukti
on på 40 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og
ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, tårnsilo og
kold lufts tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
ULLITSHØJVEJ 58, "SØKBÆKGÅRD", SØKBÆK, 9640 FARSØ, tlf. 98-634119.
VERNER THOMSEN, gårdejer, født d. 31.-7.-1915, søn af Johanne og Anton Thomsen,
gift d. 22.-8.-1941 med Maren Graversen, husmor, født d. 30.-7.-1915, datter af Gre
the (Margrithe) og Niels Graversen. Parret har børnene: Niels, født d. 10.-6.-1943 og
Anne Grethe, født d. 17.-8.-1944.
M.G. døde d. 23.-12.-1983.
V.T. har været på Uldum Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården i 1949 fra
sine svigerforældre, Grethe og Niels Graversen, nuværende ejer er 8. generation på
gården. Ejendomsskyld 1.750.000, fodermesterhuset er vurderet til 140.000. Areal 68
ha., heraf 2 ha. skov. Der er udlejet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1962. Avlsbygningerne består af slagtesvinestald fra 1976, lade
og maskinhus fra samme år. Gården drives udelukkende med planteproduktion beståen
de af byg, raps, ærter og hvede. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker og gastæt
silo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

ULLITSHØJVEJ 83, SØKBÆK, 9640 FARSØ, tlf. 98-634216.
POUL SØRENSEN, gårdejer, født d. 18.-5.-1929, søn af Ingeborg og Peter Sørensen,
gift d. 20.-5.-1961 med Else Kaldal, medhjælpende hustru, født d. 2.-3.-1930, datter af
Mathilde og Søren Kaldal. Parret har børnene: Søren, født d. 13.-5.-1965 og Bente,
født d. 9.-5.-1968.
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P.S. er chauffør og medlem af Menighedsrådet. Han overtog gården d. 1.-4.-1961 fra
Gotfred Hansen.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 6 ha. eng. Engen er
lejet ud.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1928, svinestald fra 1962, lade fra 1941 og maskinhus fra 1984. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på 600 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede,
rug, ærter og raps. Der er 2 traktorer, plarisilo og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
ULLITSHØJVEJ 88, "JUSTELUND", GL. ULLITS, 9640 FARSØ, tlf. 98-634029.
LARS JUSTESEN, gårdejer, født d. 24.-2.-1956, søn af Betty og Christian Justesen,
gift d. 3.-7.-1982 med Birgitte (Gitte) Jensen, forretningsbestyrer, født d. 26.-12.1954, datter af Herdis og Alfred Jensen. Parret har børnene: Bo, født d. 2.-1.-1983 og
Peter, født d. 28.-11.-1987.
L.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog første halvdel af gården d.
1.-1.-1979 og resten d. 1.-6.-1987 fra sin far, Christian Justesen, nuværende ejer er 4.
generation på gården, som kom i slægtens eje i 1875.
Areal 89 ha., heraf tilkøbt 45 ha., der er 3 ha. skov. Desuden er der lejet 120 ha.
Stuehuset er opført i 1862 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1957, kartoffelhus og foderhus fra 1978, maskinhus fra 1988 og der er gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, rug, raps, ærter og kartofler.
Der leveres en hel del læggekartofler til udlandet. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
1 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, plansilo, korntørreri og halmfyr. På gården
er ansat 2 medhjælpere.

ULLITSHØJVEJ 91, SØKBÆK,
9640 FARSØ, tlf. 98-634187.
THORVALD AAGESEN, gårdejer,
født d. 3.-5.-1921, søn af Marie
og Søren Aagesen, gift d. 21.-9.1944 med Inger Pedersen, med
hjælpende hustru, født d. 2.-12.1923, datter af Anna og Kresten
Th. Pedersen. Parret har børne
ne: Birgit, født d. 13.-3.-1945 og
Anny, født d. 21.-1.-1951.
T.Aa. har været på Asmildkloster
fra
sine forældre, Marie og Søren
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1945
Aagesen, som købte den i 1919.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 15 ha., der er frasolgt 5 ha. og der er 4 ha. eng. 3,5 ha.
er udlejet.
Stuehuset er restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1933 ombyg
get i 1960, lade fra 1900 og maskinhus fra 1960. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af byg, raps og hvede. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, tårn
silo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ULLITSHØJVEJ 107, "RÅDSHØJGÅRD", GL. ULLITS, 9640 FARSØ, tlf. 98-634398.
LEIF VESTERGÅRD, gårdejer, født d. 6.-9.-1951, søn af Karen og Jens Peter Vester
gård, gift d. 5.-12.-1981 med Inger Skak Jensen, medhjælpende hustru, født d. 30.-7.1954, datter af Jane og Lars Skak Jensen. Parret har børnene: Kurt, født d. 22.-3.1980, Uffe, født d. 27.-1.-1984 og tvillingerne Agnethe og Betina, født d. 21.-1.-1988.
L.V. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-2.-1981 fra
Knud Erling Sørensen. Gården blev i 1880 flyttet til nuværende plads.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 36 ha., heraf 1 ha. skov. Derudover er der lejet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1984 efter brand. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1979, kalvestald fr 1880 ombygget i 1982, lade og værksted fra 1880,
foderhus fra 1979, maskinhus fra 1965, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården
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drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 75 ungdyr og 35 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsan
læg, tårnsilo, kold lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
ULLITSHØJVEJ 110, "BAKGÅRD", GL. ULLTIS, 9640 FARSØ, tlf. 98-634064.
BENT NIELSEN, gårdejer, født d. 28.-5.-1932, søn af Laura Nielsen, gift d. 15.-12.1963 med Lilly Kjeldsen, medhjælpende hustru, født d. 25.-4.-1931, datter af Ingeborg
og Kristian Kjeldsen. Parret har datteren Inger Kristine, født d. 2.-12.-1964.
B.N. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han købte første halvdel af gården i
1958 og resten i 1963 fra sin mor, Laura Nielsen, nuværende ejer er mindst 5. genera
tion på gården. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 50 ha., heraf 9 ha. fredsskov, 2 ha.
brinker og 15 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret i 1984/85. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1916 tilbygget i 1966, lade fra 1908, maskinhus fra 1976, foderhus fra 1930,
der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 66 ungdyr og
30 slagtekalve af racen SDM, og en svineproduktion på 25 årssøer, der sælges 150 smågrise og 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2
traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og
der er ansat 1 medhjælper.
B.N. ejer og driver desuden Ullitshøjvej 114.
ULLITSHØJVEJ 114, GL. ULLITSHØJ, 9640 FARSØ, tlf. 98-634064.
BENT NIELSEN, omtales under Ullitshøjvej 110.
B.N. overtog gården i 1968 fra Anders Nielsen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 25 ha., heraf 9 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1880 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg.
Gården drives sammen med Ullitshøjvej 110.
ULLITSHØJVEJ 121, "SØRENSMINDE", GL. ULLITS, 9640 FARSØ, tlf. 98-634059.
MARTIN CLAUSEN, gårdejer, født d. 26.-11.-1909, søn af Anna og Jens Clausen, gift
d. 26.-10.-1943 med Herdis Dam, medhjælpende hustru, født d. 17.-2.-1921, datter af
Antoinette og Martin Dam. Parret har 3 sønner.
M.C. overtog gården d. 1.-11.-1936 fra Søren Pedersen.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført i 1956. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra
1942, lade fra 1921 og maskinhus fra 1966. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af byg, raps og rug. Der er 1 traktor og plansilo. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

ULLITSHØJVEJ 123, "JØRGENSMINDE", GL. ULLITS, 9640 FAR
SØ, tlf. 98-634001.
AKSEL JENSEN, gårdejer, født
d. 5.-8.-1940, søn af Johanne og
Jens Jensen, gift d. 29.-11.-1970
med Asta Jensen, medhjælpende
hustru, født d. 7.-3.-1944, datter
af Dagny og Jens Jensen. Parret
har børnene: Jens Kristian, født
d. 15.-7.-1971 og Maria Louise,
født d. 25.-8.-1976.
A.J. overtog gården d. 1.-4.-1966
fra sine forældre Johanne og
Jens Jensen, nuværende ejer er
3. generation på gården, som kom i familiens eje omkring 1900.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 33 ha., og der er lejet 44 ha.
Stuehuset er opført i 1868 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald
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fra 1962 tilbygget i 1973 og 1980, slagtesvinestald fra 1935, lade fra 1917, der er
gylletanke, gastæt silo og udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion
på 93 årskøer, 135 ungdyr og 45 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 170 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter,
kartofler, rug og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og fastbrændselsfyr. På
gården er ansat 1 medhjælper.
ULLITSHØJVEJ 126, "ENGGÅRDEN", GL. ULLITS, 9640 FARSØ, tlf. 98-634254.
KURT FRIIS JØRGENSEN, gårdejer, født d. 25.-12.-1955, søn af Ellen og Hans Friis
Jørgensen, gift d. 6.-8.-1977 med Inger Lund Lauridsen, malersvend, født d. 30.-11.1959, datter af Kaja og Kristian Lund Lauridsen. Parret har børnene: Heidi, født d.
17.-5.-1978, Mette, født d. 30.-4.-1981 og Klaus, født d. 6.-2.-1987.
K.F.J. har været på Lægård Landbrugsskole og er i bestyrelsen for Landboforeningen.
Han overtog gården d. 24.-6.-1977 fra Ejnar Vad.
Ejendomsskyld 1.730.000, den tilkøbte jord er ikke medtaget. Areal 57 ha., heraf til
købt 16 ha. Der er 18 ha. eng. Derudover er der lejet 85 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1978, gammel stald fra 1920, svinestald fra 1920, som er ændret til kalve i 1982,
lade fra 1986 og maskinhus fra 1981, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 70 ungdyr og 35 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, rug, hvede, byg og kartofler.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, kold lufts tørreri og
der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 medhjæl
per og der er 1 skoledreng til hjælp.

ULLITSHØJVEJ 141, "KÆRHA
VE", GL. ULLITS, 9640 FARSØ,
tlf. 98-634281.
JØRGEN ELKJÆR FOGED NIEL
SEN, gårdejer, født d. 15.-2.1960, søn af Anna og Poul Elkjær
Nielsen, gift d. 25.-8.-1984 med
Hanne Kanstrup Jørgensen, børnehavepægagog, født d. 29.-8.-1961,
datter af Grethe og Ejnar Jør
gensen. Parret har datteren
Jane.
J.E.F.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1985 fra
sin far, Poul Elkjær Nielsen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i
slægtens eje i slutningen af 1800-tallet.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er lejet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1886 og restaureret og tilbygget flere gange, senest i 1988.
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960 og 1978 senere tilbygget, ladefra 1978
er ændret til kostald i 1987, maskinhus og foderhus fra 1978. Gården drives med en
kvægproduktion på 30 årskøer og 37 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er byg og raps. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. Der er ansat 1 deltids medhjælper.
VADGÅRDSVEJ 49, "VADGAARD", TANDRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-636202.
VAGN VADGAARD KJÆR, gårdejer, født d. 20.-2.-1913, søn af Signe og Frederik
Kjær.
V.V.K. overtog gården i 1947 fra sin far, Frederik Kjær, nuværende ejer er 4. genera
tion på gården, som kom i familiens eje i 1869. Gården er en gammel præstegård.
Areal 66 ha., heraf 4 ha. skov og hede. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1934. Avlsbygningern består af kvægstald fra 1890, hestestald
fra 1926 ombygget til svinestald, lade fra 1880 og maskinhus fra 1960. På gården er
der 1 traktor og kold lufts tørreri.
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VALGÄRDSVEJ 25, "VALGÄRD", VESTER HORNUM, 9600 ÄRS, tlf. 98-663087.
HARRY GERTSEN, gårdejer, født d. 7.-7.-1930, søn af Katrine og Peder Gertsen, gift
d. 29.-5.-1962 med Inga Kristensen, medhjælpende hustru, født d. 2.-5.-1936, datter af
Marie og Kresten Kristensen. Parret har sønnen Peter Christian, født d. 17.-1.-1969.
H.G. er speicalarbejder. Han overtog gården d. 15.-3.-1964 fra Karl Flak.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 26 ha., heraf 8 ha. eng. Der er udlejet 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1917 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstal
de og svinestald fra 1973/74, lade og maskinhus fra 1974, og der er gylletank. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og ærter. Der
er 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VANDVÆRKSVEJ 11, "AKSELS
BORG", ULLITS, 9640 FARSØ,
tlf. 98-634101.
MARIE PETERSEN NIELSEN,
gårdejer, født d. 4.-3.-1906, dat
ter af Eva og Anders Kaldahl,
gift d. 6.-2.-1938 med Henry Pe
dersen Nielsen, gårdejer, født d.
26.-9.-1909. Parret har datteren
Eva, født d. 8.-7.-1938.
M.P.N. overtog gården d. 1.-4.1946 fra Martin Kristensen.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 6,9 ha., der er frasolgt 3 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1966. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1933.
VANNERUPVEJ 6, "FILIALEN", EBDRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-633651.
HENNING CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 4.-8.-1933, søn af Kristine og Jørgen Chri
stensen, født d. 5.-11.-1961 med Gerda Gregersen, husmor, født d. 1.-4.-1940, datter
af Poula og Niels Gregersen. Parret har børnene: Anders, født d. 21.-12.-1962, Car
sten, født d. 9.-10.-1967 og Anne-Marie, født d. 21.-3.-1972.
H.C. overtog gården i 1989 fra Edvard Grannerup. Areal 10 ha., heraf 1 ha. mose. Jor
den er udlejet. Stuehuset er opført i 1902 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne be
står af kvægstald og lade fra 1902.
VANNERUPVEJ 10, "VIDSKUE",
EBDRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98631103.
JEPPE KRISTIAN JACOBSEN,
husmand, født d. 11.-11.-1923,
søn af Marie og Anders Marie
Jacobsen, gift d. 8.-11.-1947
med Anne Kirstine Binderup,
medhjælpende hustru, født d.
12.-9.-1921, datter af Maren Ka
trine og Søren Binderup. Parret
har børnene: Leif, født d. 1.8.-1951 og Margit, født d. 8.-2.-1959.
J.K.J. har været mælkekusk og været formand for Husmandsforeningen. Han overtog
gården d. 1.-7.-1954 fra sin svigerfar, Søren Binderup, som købte den i 1941.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 12,2 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 2 ha. eng. Der er
udlejet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1936, restaureret og tilbygget i 1977. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1936 senere moderniseret og udvidet, staklade fra 1960, lade fra 1936
ændret til kreaturer, maskinhus fra 1981 og foderhus fra 1960. Gårdens besætning er
på 3 årssøer, der produceres ca. 60 slagtesvin, desuden er der 3 ammekøer og 5 ung
dyr af racerne Limousine og Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg.
Der er 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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VESTBYEN 2, "NØRREGÅRD",
9640 FARSØ, tlf. 98-631042.
NIELS JØRGEN NIELSEN, gård
ejer, født d. 6.-11.-1940, søn af
Marie og Niels Nielsen, gift d.
23.-6.-1989 med Grethe Christen
sen, medhjælpende hustru, født
d. 5.-7.-1941, datter af Margre
the og Emil Christensen.
N.J.N. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-7.-1973 fra sin far,

Niels Nielsen, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 32 ha., heraf 5 ha. eng med vedvarende græs.
Stuehuset er opført i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1928 tilbygget i
1962, ungdyrstald med spalter fra 1957, lade fra 1951 og maskinhus fra 1970, gylle
tank og udendørs køresilo. Garden drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 30
ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der
er 2 traktorer, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
N.J.N. ejer og driver desuden Torupvej 6.

VESTBYEN 40, "KÅRGÅRDEN", 9640 FARSØ, tlf. 98-631601.
HANS JAKOB NIELSEN, gårdejer, født d. 28.-8.-1948, søn af Åse og Martin Nielsen,
gift d. 26.-12.-1972 med Lene Stendal, sygeplejerske, født d. 10.-4.-1950, datter af
Stinne (Kirstine) og Aksel Stendal. Parret har børnene: Stig, født d. 24.-8.-1970,
Nicolaj, født d. 8.-1.-1975, Jakob, født d. 22.-5.-1977 og Marianne, født d. 24.-8.1987. H.J.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra
sine forældre, Åse og Martin Nielsen, som købte den i 1953.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 40 ha., heraf frasolgt 3 ha., og der er lejet 20 ha.
Stuehuset er senest restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade alle fra 1953, foderhus fra 1974, der er gylletank og udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 57 årskøer, 110 ungdyr og 30 slagtekalve af
racen SDM og en slagtesvineproduktion på 3.000 stk. Planteproduktionens salgsafgrø
der er byg, hvede, raps, ærter og rug. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, kold og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper og 1 skole
dreng. H.J.N. ejer og driver desuden Gøttrupvej 50.
VESTBYEN 43, "FARSØ MASKIN
STATION", 9640 FARSØ, tlf. 98631129.
KRISTIAN AAGESEN, maskinsta
tionsejer, født d. 22.-12.-1917,
søn af Else Marie og Jens Aagesen, gift d. 16.-7.-1950 med Bo
dil Marie Madsen, medhjælpende
hustru, fødtd. 21.-4.-1926, datter
af Anne og Mads Madsen. Parret
har børnene: Torben, født d. 3.11.-1952, Finn, født d. 12.-7.1955, og Anne Marie, født d. 11.-12.-1960.
K.Aa. har været i bestyrelsen for Ålborg Amts Maskinstationsforening. Han overtog
gården i 1951 fra Jens Møller.
Areal 5 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha. og der er frasolgt 10 ha. Der er 1,5 ha. eng.
Derudover er der lejet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af kvægtstald fra 1935 ombygget
til værksted i 1960, lade fra 1935 ændret til maskinhus, maskinhuse fra 1962 og 1976.
Gården drives som maskinstation og udelukkende med planteproduktion bestående af
byg, raps, hvede og ærter. På maskinstationen er der 10 traktorer, 2 mejetærskere, 2
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tager, 1 dumper samt andre nødvendige maskiner til maskinstationsbrug. Der er 2
faste medarbejdere og deltids folk i sæsonen.

VESTERGÅRDSVEJ 25, "MOSEGÅRDEN", STRANDBY, 9640 FARSØ, tlf. 98-636274.
INGEMANN SØRENSEN, gårdejer, født d. 13.-10.-1909, søn af Anne Mette og Martin
Sørensen, gift d. 11.-11.-1938 med Johanne Nielsen, husmor, født d. 10.-12.-1909, dat
ter af Maren og Niels Kr. Nielsen. Parret har børnene: Nanna, født d. 19.-9.-1946 og
Randi, født d. 9.-4.-1952.
I.S. overtog gården d. 1.-5.-1951 fra Søren Jensen.
Areal 12 ha., heraf 6 ha. eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald, lade og maskinhus. På gården er der 1 traktor.
VESTERGÅRDSVEJ 29, "STRANDBY VESTERGÅRD", STRANDBY, 9640 FARSØ, tlf.
98-636089.
POUL ERIK OG ANTON LASSEN, gårdejere.
A.L. er født d. 1.-9.-1923, søn af Agnethe og Jens Lassen, gift d. 24.-2.-1946 med
Kamma Madsen, medhjælpende hustru, født d. 22.-10.-1922, datter af Anna og Poul
Madsen. Parret har børnene: Poul Erik, født d. 30.-12.-1946, Jørgen Bruno, født d.
11.-11.-1948, Jens Ole, født d. 22.-9.-1951 og Knud Åge, født d. 30.-4.-1958.
A.L. har været medlem af kommunalbestyrelsen. Han overtog gården d. 1.-2.-1959 fra
Anker Sørensen. Sønnen Poul Erik købte halvpart i 1974, gården drives i dag som I/S
mellem far og søn.
P.E.L. har været på Lundbæk Landbrugsskole.
Ejendomsskyld 2.170.000. Areal 79 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 40 ha. eng. Derud
over er der lejet 22 ha.
Stuehuset er restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1932 restaureret i
1974, spaltestald fra 1979, slagtesvinestald fra 1974, lade fra 1923 og maskinhus fra
1977, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 65 køer, 70 ungdyr
og 35 slagtekalve af racen SDM og en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. Plante
produktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandin
gsanlæg, 1 finsnitter, 1 møjspreder og gastæt silo samt tårnsilo med gennemløbstør
reri. På gården er ansat 1 fodermester.
VESTERGÅRDSVEJ 36, STRAND
BY, 9640 FARSØ, tlf. 98-636285.
JENS JØRGEN STADHAUGE,
gårdejer, født d. 24.-7.-1942, søn
af Karen Margrethe og Holger
Skadhauge, gift d. 3.-9.-1964
med Annelise Jensen, medhjælpende
hustru, født d. 27.-12.-1945, dat
ter af Erna og Hermand Jensen.
Parret har børnene: Rikke, født
d. 22.-2.-1965, Helle, født d. 24.3.-1966, Erik, født d. 17.-3.1968 og Sine, født d. 23.-4.-1979. J.J.S. overtog gården d. 1.-1.-1964 fra Poul Krog.
Ejendomsskyld 2.200.000 (for begge gårde). Areal 35 ha., heraf tilkøbt 27 ha., der er
lejet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1989, lade fra 1974, maskinhus og foderhus fra 1985, der er gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 80 årskøer, 80 ungdyr og 40 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsan
læg, plansilo og kold lufts tørreri. Der er 1 søn som deltids medhjælper.
J.J.S. ejer og driver desuden Ertebøllevej 17.
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LØGSTØR, tlf. 98-663083.
THORKILD 3ENSEN, gårdejer,
født d. 3.-10.-1938, søn af Petra
og Anders 3ensen, gift d. 8.-11.1960 med Birgit Winter, medhjæl
pende hustru, født d. 25.-8.-1940,
datter af Asta og Verner Winter.
Parret har børnene: Ove, født d.
16.-4.-1969, Heidi, født d. 16.3.-1976, og Michael, født d. 10.2.-1986. T.3. har været på Hammerum Landbrugsskole og er medlem af Menighedsrå
det. Han overtog gården d. 1.-9.-1960 fra Ernst Liegård.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 6 ha. eng. Desuden
er der lejet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1965, svinestald
fra 1972, lade fra 1933 og foderhus fra 1980, der er udendørs køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 26 årskøer af racen SDM, der er 6 årssøer og der produce
res ca. 80 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. På
gården er der 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 finsnitter og 1 slamsuger, plansilo,
varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VIBORGVE3 28, "STRANDBYGÅRD", STRANDBY, 9640 FARSØ, tlf. 98-636059.
3ENS LUND, gårdejer, født d. 21.-9.-1921, søn af Kristine og Kresten Kristensen, gift
d. 8.-12.-1946 med Erna Nyholm, medhjælpende hustru, født d. 17.-1.-1925, datter af
Kristiana og Peter Nyholm. Parret har børnene: Lillian, født d. 2.-10.-1947, Anne,
født d. 17.-2.-1949, Birgit, født d. 28.-8.-1951, 3ørgen, født d. 17.-3.-1953 og Per,
født d. 24.-8.-1961.
3.L. har været på Thune Landbrugsskole og har været formand for Strandby Mejeri.
Han overtog gården d. 5.-6.-1961 fra 3ens Larsen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 59 ha., heraf 15 ha. fjordeng. Desuden er der forpagtet 82 ha. Stuehuset er opført i 1888 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1934 moderniseret i 1968, svinestald fra 1935, lade fra 1914, der er
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 53 årskøer, 30 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 500 stk. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, 1 skårlægger, 1 slamsuger, 1 roeoptager med tank, tårnsilo og træfyr. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet og der er deltids medhjælp. Gården dri
ves sammen med "Sandergård", Viborgvej 51, som ejes af sønnen 3ørgen.
VIBORGVE3 51, "SANDERGÅRD", STRANDBY, 9640 FARSØ, tlf. 98-636398.
30RGEN LUND, gårdejer, født d. 17.-3.-1953, søn af Erna og 3ens Lund. 3.L. har
børnene: Gitte, født d. 9.-4.-1984, Peter, født d. 27.-12.-1986 og Niels, født d.
5.-5.-1989.
3.L. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården i 1978 fra sine
forældre, Erna og 3ens Lund, som købte den i 1946.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 15 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1952 moderniseret i 1983, spaltestald, lade og 2 foderhuse fra 1979, svinestald fra
1978 og maskinhus fra 1971, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 52 årskøer, 120 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 rendegraver, plansilo og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er delvis medhjælp, des
uden er der lidt hushjælp. Gården drives sammen med faderens ejendom, Viborgvej 28.

VIBORGVE3 93, "STISTRUPGÅRD", STISTRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-634381.
VAGN BYRIALSEN 3ENSEN, gårdejer, født d. 30.-6.-1955, søn af Ane Katrine og Kre
sten 3ensen, gift d. 4.-9.-1982 med Ella Hovgaard, medhjælpende hustru, født d.

-1028.-9.-1958, datter af Kartrine og Ejnar Hovgaard. Parret har børnene: Kim, født d.
6.-4.-1981, Trine, født d. 1.-5.-1983 og Brian, født d. 25.-9.-1989.
E.H. er medlem af skolebestyrelsen.
V.B.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1982
fra sin far, Kresten Jensen, nuværende ejer er 10. generation.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 44 ha. og der er lejet 1 5 ha.
Stuehuset er opført i 1967. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1923 ombygget i
1978 og tilbygget senest i 1985, svinestald og lade fra 1920, maskinhuse fra 1955 og
1965 samt foderhus fra 1981, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 60 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, des
uden er der en slagtesvineproduktion på 500 stk. Planteproduktionens salgsafgrøde er
byg. Der er 3 traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreri og der anvendes stald
varme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

VIBORGVEJ 94, STISTRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-634370.
EVAN PEDERSEN, gårdejer, født d. 23.-6.-1942, søn af Dagny og Kristian Pedersen.
E.P. overtog gården d. 1.-11.-1982 fra Kristian Byrialsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 17 ha. og der er lejet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1912 senere restaureret, svinestald og lade fra 1912 samt maskinhus fra 1984.
Gården drives med en kvægproduktion på 17 årskøer af racerne SDM og DRK, desuden
er der 2 årssøer og der produceres ialt 130 slagtesvin. Derudover er der en minkpro
duktion på 20 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
VIBORG VEJ 113, "THINGGAARD",
ALSTRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98634142.
CHRISTIAN STISEN, gårdejer,
født d. 28.-5.-1938, søn af Stinne
og Jens Stisen, gift d. 22.-2.-1964
med Bodil Christensen, medhjæl
pende hustru, født d. 28.-1.-1942,
datter af Kristine og Kresten
Christensen. Parret har børnene:
Gitte, født d. 3.-6.-1964 og An
nette, født d. 15.-8.-1967.
C.S. overtog gården d. 15.-2.-1964 fra Alfert Egebjerg.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 18,3 ha., heraf 0,5 ha. skov og 2,2 ha. eng. Der er lejet
4 ha. Stuehuset er opført i 1910 og senest restaureret i 1978. Avlsbygningerne består
af kvægstald og svinestald fra 1928 og lader fra 1910 og 1940. Gården drives med en
kvægproduktion på 14 årskøer, 14 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der 4 årssøer og der produceres 80 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde
er byg. Der er 2 traktorer og plansilo. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

VIBORGVEJ 140, "LIGELY", ALSTRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-645102.
KARL KRØJMAND, gårdejer, født d. 1.-4.-1921, søn af Dorthea og Henrik K. Nielsen,
gift d. 30.-1.-1944 med Metha Christensen, husmor, født d. 7.-1.-1922, datter af Anne
Marie og Knud Christensen. Parret har børnene: Børge, født d. 18.-4.-1945, Henrik,
født d. 25.-11.-1947, Knud, født d. 2.-5.-1949, Jørgen, født d. 8.-6.-1951, Eva, født d.
28.-11.-1952, Grethe, født d. 18.-6.-1954 og Aage, født d. 14.-9.-1955.
K.K. overtog gården d. 1.-4.-1946 fra Henry Pedersen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er udlejet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1925 restaureret og tilbygget i 1962, lade fra 1964 og maskinhus fra 1961. Går
dens besætning er på 5 moderfår og 40 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er
byg. Der er 1 traktor, plansilo og halmfyr. Maskinstation bruges til markarbejdet.
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ØRNDRUPVEJ 14, "HØJGAARD",
ØRNDRUP MARK, 9670 LØG
STØR, tlf. 98-663168.
KAJ ULSTRUP, gårdejer, født d.
26.-7.-1939, søn af Ragnhild Mar
grethe og Thomas Ulstrup.
K.U. driver maskinstation. Han
overtog gården d. 1.-7.-1971 fra
sin far, Thomas Ulstrup, som køb
te den i 1945.
Ejendomsskyld 810.000. Areal
16,5 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og restaureret senest i 1975. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1923 udvidet i 1951, svinestald og lade fra 1923, foderhus fra 1951 og
maskinhus fra 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 roesåmaskine, plansilo, varm og kold lufts
tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
ØRNDRUPVEJ 43, ØRNDRUP MARK, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-663294.
TAGE SIMONSEN, gårdejer, født d. 26.-2.-1939, søn af Selma og Søren Jensen Simon
sen. T.S. overtog gården d. 13.-8.-1982 fra Kristian Jensen.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 10,5 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1956, lader fra 1900 og 1956, maskinhus og garage fra 1968. Gården drives med en
kvægproduktion på 10 årskøer og 15 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer, maskin
station bruges til høst.
ÅGÅRDSVEJ 9, "DAMGÅRDEN", HYLLEBJERG, 9640 FARSØ, tlf. 98-678687.
ERLING DALSGAARD, gårdejer, født d. 27.-5.-1948, søn af Erna og Christian Dalsgaard, gift d. 28.-6.-1981 med Helene Holm Gascaine, kontorassistent, født d. 5.-1.1957, datter af Signe og Charles Gascaine. Parret har børnene: Iben, født d. 7.-11.1981, Maria, født d. 6.-2.-1985, Lærke, født d. 7.-2.-1987 og Martin, født d. 7.-10.1988. E.D. er lærer. Han overtog gården d. 1.-6.-1986 fra sin far, Christian Dalsgaard,
som overtog den i 1947.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 3 ha. eng. Derudover
er der lejet 4 ha.
Stuehuset er restaureret senest i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930
tilbygget i 1967, svinestald fra 1962 og lade fra 1930. Gårdens besætning er på 14 ammekøer og 20 ungdyr af racen Limousine, desuden er der 9 Mohairgeder, det er moder
dyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 2 trakto
rer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
Gården drives som I/S sammen med faderen, Christian Dalsgaard.

ÅGÅRDSVEJ 15, "NEDERGAARD",
HYLLEBJERG, 9640 FARSØ, tlf.
98-678393.
CHRISTIAN SIMONSEN, gårdejer,
født d. 19.-2.-1943, søn af Agnes
og Magnus Simonsen, gift d. 26.10.-1968 med Birgit Nedergaard
Kjeldsen, medhjælpende hustru,
født d. 5.-12.-1946, datter af
Ebba og Peder Kjeldsen. Parret
har børnene: Torben, født d. 25.5.-1969, Lisbeth, født d. 27.-1.1972, og Peter, født 14.-3.-1977.
B.N.K. er i Menighedsrådet og er kirkeværge.
C.S. overtog gården d. 12.-9.-1973 fra Laurids Hornbæk.
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Ejendomsskyld 2.010.000. Areal 73 ha., heraf tilkøbt 46 ha., der er 12 ha. eng.
Derudover er der lejet 27 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1981, lade fra 1923 ændret til ungdyrstald i 1973, maskinhus fra 1976 og foderhus
fra 1981. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer og 70 ungdyr af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og varm og kold lufts tørreri. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet og der er 1 fast medhjælper.
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ANDRUPVEJ 4, "LOUISENDAL",
9500 HOBRO, tlf. 98-522295.
ANNA ELISABETH JENSEN,
gårdejer, født d. 14.-8.-1916,
datter af Tobine og John John
sen, gift d. 3.-7.-1948 med Jo
hannes Jensen, født d. 29.-4.-1910,
søn af Jensine og Niels Jensen.
Parret har børnene: John, født d.
6.-8.- 1949, Niels Jørgen, født d.
6.-9.- 1950, Elisabeth, født d.
27.-1 1.- 1951, Knud Johannes,
født d. 17.4.-1953 og Anne Bodil, født d. 15.-12.-1954. J.J. døde d. 10.-11.-1984.
J.J. overtog gården d. 26.-3.-1950 fra Jens Fisker. Gården blev opført efter en brand i
1893, det var en af de store gårde i Hobro.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 27 ha., heraf 7,7 ha. skov. Der er bortforpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende restaureret senest i 1977. Avlsbygningerne
består af kvæg- og svinestald, som er genopført efter brand i 1924 samt 1 lade. Der
er 1 traktor på gården.
ANDRUPVEJ 15, 9500 HOBRO,
tlf. 98-521215.
BØRGE HANSEN, gårdejer, født
d. 18.-10.-1919, søn af Marie og
Adolf Hansen, gift d. 10.-5.-1944,
med Gudrun Møller, husmor,
født d. 12.-3.-1925, datter af
Signe og Åge Flarup. Parret har
børnene: Svend, født d. 27.-9.-1944,
Bodil, født d. 29.-12.-1945 og
Dorthe, født d. 28.-6.-1953.
B.H. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1950 fra Ingemann Nielsen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 8,3 ha., der er tilkøbt 17 ha. og frasolgt 9 ha. Jorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret senest i 1973. Avlsbygningerne består af
kvægstald ombygget til svinestald i 1970, svinestald fra 1927 moderniseret i 1970, svinestald fra 1975, lade fra 1956, maskinhus fra 1974 og foderhus.
ANDRUPVEJ 23, "SOLVANG", 9500 HOBRO, tlf. 98-522148.
KRISTIAN UNDERBJERG, gårdejer, født d. 28.-3.-1939, søn af Sigrid og Bernhard Un
derbjerg, gift d. 26.-11.-1960 med Lissy Andersen, dagplejer, født d. 7.-12.-1940,
datter af Elna og Søren Andersen. Parret har børnene: Susanne, født d. 12.-2.-1961,
Kjeld, født d. 15.-2.-1963 og Annette, født d. 31.-1.-1969.
K.U. har været landpost i 18 år og er kirkesanger. Han overtog gården d. 1.-3.-1970
fra Svend Juliusen. Gården er udstykket fra "Louisendal" i 1925.
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Ejendomsskyld 940.000. Areal 9,9
ha. Der er forpagtet 14 ha.
"Solvang"s stuehus er opført i
1925, nyt stuehus er opført i
1952 efter brand. Avlsbygninger
ne består af kvægstald og svinestald begge fra 1925, svinestald
fra 1975-76 og maskinhus fra
1982. Gården drives i dag ude
lukkende med planteproduktion
bestående af byg, hvede, ærter
og raps. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, kornsilo, korntørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. K.U. driver også "Teglgård", Skellerupvej 8.

ANDRUPVEJ 31, ANDRUP, 9500
HOBRO, tlf. 98-520516.
BERTEL RØGILD, gårdejer, født
d. 28.-6.-1934, bor sammen med
Kirsten Marie Holleufer, født d.
5.-6.-1939. Parret har børnene:
Leif, født d. 25.-2.-1965, Mari
anne, født d. 29.-10.-1967, Jet
te, født d. 2.-1.-1974 og Jacob,
født d. 8.-7.-1976.
B.R. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han overtog
gården i 1964 fra Agnes og Viggo Ny mann.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 12,5 ha., heraf 3 ha. juletræer. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret i 1972. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps. Der er 2 trak
torer og 1 mejetærsker.

BILIDTVEJ 8, "HUSUMGÅRD",
HUSUM GÅRDE, 8990 FÅRUP,
tlf. 86-452640.
KURT EJLERTSEN, gårdejer,
født d. 24.-4.-1955, søn af Mary
Kirstine og Niels Peter Ejlertsen,
gift d. 9.-6.-1990 med Anna Bo
dil Jensen, sygehjælper, født d.
15.-12.-1954, datter af Anna Eli
sabeth og Johannes Jensen. Par
ret har børnene:. Mitzi, født d.
12.-1.-1980 og Pia, født d. 14.4.-1981.
A.B.J. er medlem af skolebestyrelsen. K.E. arbejder som formand ved et entreprenør
firma, han driver lidt maskinstation og har taget grønt bevis på Asmildkloster Land
brugsskole. Han overtog gården i 1977 fra Ingemann Justesen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1977 og udvidet i 1986. Avlsbygningerne består af maskinhus fra
1990-91. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af frøgræs, byg,
raps og rug. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold
luft samt halmfyr.
BINDELEDET 1, TOBBERUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-557357.
GUNNER CHRISTENSEN GRØN, gårdejer, født d. 1.-6.-1923, søn af Hansine og Jens
Grøn, gift d. 3.-11.-1954 med Gerda Nyborg Andersen, medhjælpende hustru, født d.
16.-12.-1932, datter af Karen og Anders Andersen. Parret har børnene: Eigil, født d.
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8.-7.-1956, Palle, født d. 21.-6.1958, Ole, født d. 7.-9.-1961,
Leo, født d. 1.-9.-1967 og død d.
28.-8.-1988 samt Poul Erik, født
d. 5.-8.-1966.
Gunnar C. Grøn overtog gården
d. 5.-3.-1959 fra Martinus Jen
sen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal
21,3 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført i 1972. Avls
bygningerne består af kvægstald
og lade begge fra 1940, svinestald fra 1970, maskinhus fra 1980 og foderhus. Gården
drives med en kvægproduktion på 21 årskøer og 16 slagtekalve af racen SDM, der pro
duceres ca. 40 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
BINDELEDET 2, TOBBERUP,
9500 HOBRO, tlf. 98-557066.
SØREN BECH SØRENSEN, gård
ejer, født d. 21.-2.-1950, søn af
Helga og Niels Marius Sørensen.
S.B.S. driver lidt maskinstation
og har taget grønt bevis på Asmildkloster Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 31.-12.-1980
fra sine forældre Helga og Niels
Marius Sørensen. Nuværende ejer
er 4. generation på gården, som
bedstefaderen købte af sin faster i 1914.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1959 ombygget til svinestald, svinestalde fra 1985 og 1986, lader fra 1932 og
1985, maskinhus fra 1985, 2 fodersiloer og gylletank. Gården drives med en svinepro
duktion på 65 årssøer, der produceres ca. 1.250 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er hvede, byg og vinterraps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo
samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
BLUSHØJVEJ 2, "KASTANIELY",
FINDERUP, 9500 HOBRO, tlf.
98-557007.
NIELS KRISTIAN MIKKELSEN,
husmand, født d. 26.-1.-1921, søn
af Ane og Anders J. Mikkelsen,
gift d. 15.-11.-1944 med Klara
Albrektsen, medhjælpende hustru,
født d. 9.-2.-1920, datter af Jensine og Jens Albrektsen. Parret
har børnene: Åse, født d. 23.-2.1947, Oluf, født d. 15.-6.-1951,
Vagn, født d. 4.-2.-1953, Gert, født d. 29.-8.-1954 og Inge, født d. 29.-3.-1959.
N.K.M. overtog gården d. 1.-11.-1947 fra Peder Bruun. Gården blev opført som stats
husmandsbrug i 1927, da den blev udstykket fra "Finderupgård".
Ejendomsskyld 520.000. Areal 12,2 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og restaurere i 1959. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1927, lade og maskinhus fra 1959 og foderhus. Gården drives
med en svineproduktion på 12 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, kornsilo og korntør
reri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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BLUSH03VE3 3, "DAMGÅRDEN",
FINDERUP, 9500 HOBRO, tlf.
98-557067.
VILLY EGON EBBESEN, gårdejer,
født d. 7.-9.-1921, søn af Sofus
Ebbesen, gift d. 7.-4.-1953 med
Bodil Margrethe Brun, medhjæl
pende hustru, født d. 17.-7.-1925,
datter af Marius Brun. Parret
har børnene: Aase, født d. 1.10.-1953, Inge-Lise, født d. 10.5.-1955 og Kirsten, født d. 28.3.-1962.
V.E.E. er prøveudtager i Hobro Kontrolforening, han har været på Tune Landbrugs
skole, han har været medlem af Øls-Hørby-Døstrup Menighedsråd og været i bestyrel
sen for Døstrup Mejeri samt Brugsforeningen. Han overtog gården d. 1.-8.-1957 fra
enkefru Møller.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 37,3 ha., heraf tilkøbt 19,2 ha., der er frasolgt 18,3
ha., der er 2 ha. marginaljord. Der er forpagtet 8,3 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret flere gange senest i 1976. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1964, hestestald ombygget til svinestald i 1959 og udvidet i
1964, spaltestald og foderhus fra 1972 og maskinhus fra 1973. Gården drives udelukken
de med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 2 korn
siloer samt 1 korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til høst.
BLUSH03VE3 5, "LUNDGAARDEN", FINDERUP, 9500 HOBRO.
VAGNER MORTENSEN OG POUL SØRENSEN, gårdejere. De er bosat "Sverigegaarden", Sverige 6, i Arden Kommune.
V.M. er født d. 5.-12.-1945, søn af Katrine og Frode Mortensen, bor sammen med
Tove 3ensen, sælger, født d. 8.-8.-1944, datter af Mary Madsen. Parret har børnene:
Richard, født i 1967, og Mette, født i 1975.
P.S. er født d. 8.-9.-1946, søn af Lilly og Erik Sørensen. Han har børnene: Anne Loui
se, født d. 13.-10.-1968, og Wagner Tormod, født d. 4.-7.-1973.
Begge ejere har været på Lundbæk Landbrugsskole. De overtog gården i 1974 fra Arne
Nielsen. Areal 27 ha., heraf 7 ha. eng.
Stuehuset er af ældre dato og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ældre
kostald, ældre svinestald, garage og lade. Gården drives sammen med "Sverigegaarden", Sverige 6, 9510 Arden, hvor ejerne er bosat.
BLUSH03VE3 6, "MOSEGÅRD",
FINDERUP, 9500 HOBRO, tlf.
98-557072.
HERLUF SKOUBO NIELSEN,
gårdejer, født d. 24.-5.-1931, søn
af Marie og Arndt Nielsen, gift
d. 30.-9.-1958 med Helene Her
som, beskæftigelsesvejleder, født
d. 10.-4.-1932, datter af Gerda
og Therkild Hersom. Parret har
sønnen Niels Erik, født d. 12.-3.1964.
H.S.N. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-6.-1958
fra sine forældre Marie og Arndt Nielsen. Nuværende ejer er 7. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 50,2 ha., heraf 5 ha. plantage. Der er forpagtet 5,5
ha. Stuehuset er genopført i 1908 efter brand og løbende restaureret. Avlsbygningerne
består af kvægstald og svinestald fra 1954, hestestald ca. 300 år gammel og opført i
kampesten, lade fra 1907 og maskinhus fra 1977. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af byg, hvede, raps, ærter og frøgræs. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo samt gennemløbstørreri med varm og kold luft.
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BLUSHØJVEJ 11, "BLUSHØJ
GÅRD", FINDERUP, 9500 HO
BRO, tlf. 98-557118.
JENS MØLLER ANDERSEN, gård
ejer, født d. 5.-8.-1933, søn af
Gitte og Halfdan Møller Ander
sen, gift d. 2.-11.-1958 med An
ny Elise Hansen, medhjælpende
hustru, født d. 15.-7.-1932, dat
ter af Inger og Hans Laurits
Hansen. Parret har børnene: tvil
lingerne Hans og Gitte, født d.
26.-3.-1959, Anders, født d. 21.-10.-1961, Lise, født d. 1.-7.-1965 og Ole, født d.
28.-5.-1974.
J.M.A. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1960 fra sine
forældre Gitte og Halfdan Møller Andersen. Nuværende ejer er 10. generation på går
den, som er udflyttet fra Finderup omkr. 1880 efter brand, gården kan dateres tilbage
til år 1700.
Ejendomsskyld 2.230.000. Areal 79,3 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 21 ha. skov og mo
se. Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1880 ombygget til svin i 1920, slagtesvinestald fra 1972, farestald fra 1979,
lade fra 1880 ombygget i 1974, maskinhus fra 1974, foderhus fra 1966 og gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 43 årssøer, der produceres ca. 800 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, korntørreri med kold luft samt halmfyr.

BROHUSVEJ 1, HVORNUM,
9500 HOBRO, tlf. 98-546406.
SVEND ÅGE MOGENSEN, gård
ejer, født d. 29.-1.-1930, søn af
Marie og Laurits Mogensen, gift
d. 14.-11.-1959 med Mona Johanne
Jensine Christensen, medhjælpen
de hustru, født d. 25.-2.-1935,
datter af Agnethe og Lars Peter
Martinus Christensen. Parret har
børnene: Karen Margrethe, født
d. 24.-2.-1955, Lisbeth, født d.
11.-6.-1960 og Anne Marie, født d. 12.-11.-1967.
S.Å.M. overtog gården d. 27.-9.-1963 fra Ejner Christensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 12,6 ha., der er tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret i 1968. Avlsbygningerne består
restaureret i 1965, svinestald fra 1979, lade fra 1900, maskinhus fra 1979
Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, der sælges ca. 200
ligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo. Maskinstation bruges
markarbejdet.

af kvægstald
og foderhus.
smågrise år
til en del af

BROHUSVEJ 10, HVORNUM,
9500 HOBRO, tlf. 98-546899.
GERDA ÅKMANN PEDERSEN,
gårdejer, født d. 1.-4.-1939, dat
ter af Mathilde Åkmann og Jens
Dalgård, gift d. 20.-12.-1990 med
Jørgen Balling, slagteriarbejder,
født d. 20.-7.-1944. Parret har
børnene: Jette, født d. 28.-2.1960, Jens, født d. 6.-6.-1962,
Marianne, født d. 26.-3.-1966,
Morten, født d. 6.-4.-1968 og
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G.Å.P. er hjemmehjælper. Hun overtog gården d. 1.-5.-1990 fra Hirse Andersen og
Albert Jensen.
Areal 10 ha., heraf 0,5 ha. eng.
Besætningen består af 10 ammekøer og 17 ungdyr af racerne Limousine, Simmentaler
og Hereford. Der er 1 traktor og fast brændselsfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

BRØNDUMVEJ 8, "AGERDALS
GÅRD", ØLS, 9500 HOBRO, tlf.
98-521442.
KRISTIAN JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 15.-2.-1933, søn af Astrid
Kirstine og Karl Jørgen Jørgen
sen, gift d. 10.-5.-1962 med Inge
lise Kruse, medhjælpende hustru,
født d. 14.-4.-1941, datter af
Anne Margrethe og Frode Sigfred
Kruse. Parret har børnene: Claus
Frode, født d. 4.-1.-1961, Anni,
født d. 22.-7.-1962, Majbrit, født d. 24.-7.-1964 og Helge, født d. 14.-4.-1968.
Begge ægtefæller har været medlem af Menighedsrådet. K.J. har været på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 24.-3.-1961 fra sin morbror Marius Boyesen.
Nuværende ejer er 4. generation på gården, som blev bygget af oldefaderen i 1864.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 55 ha., heraf 6,5 ha. skov og 14 ha. hede og mose.
Stuehuset er opført i 1921 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1965, lade fra 1928, maskinhus fra 1975, foderhus og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 34 årskøer, 60 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Der er 2
traktorer, tårnsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
BRØNDUMVEJ 10, "OVERBÆKGÅRD", ØLS, 9500 HOBRO, tlf.
98-521440.
ANNA KOLDING KJEMTRUP,
gårdejer, født d. 9.-11.-1939, dat
ter af Johanne og Anton Kol
ding, gift d. 26.-4.-1986 med Kaj
Børge Kjemtrup, født d. 3.-10.—
1934, søn Anna og Martin Kjem
trup. Parret har børnene: Klaus,
født d. 1.-12.-1964 og Kirsten,
født d. 26.-3.-1968.
K.B.K. døde d. 11.-7.-1984.
A.K.K. er medlem af Menighedsrådet. K.B.K. overtog gården d. 1.-4.-1960 fra sine
forældre Anna og Martin Kjemtrup, som købte gården i 1941, den kan dateres længere
tilbage end 1851.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 27 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1858 og restaureret flere gange senest i 1987. Avlsbygningerne
består af kvægstald, svinestald og lade alle fra ca. 1900. Der er 3 traktorer, kornsilo,
korntørreri og halmfyr.

BUEN 2, "TOFTEGÅRDEN", GETTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-555112.
KARL HANSEN, gårdejer, født d. 21.-9.-1920, søn af Ane Marie og Emil Hansen, gift
d. 8.-11.-1944 med Bodil Nygård, medhjælpende hustru, født d. 29.-12.-1924, datter af
Maria og Marinus Nygård. Parret har børnene: Bent, født d. 7.-2.-1945, Knud, født d.
5.-1.-1948 og Henny, født d. 17.-1.-1954.
K.H. overtog gården d. 1.-3.-1958 fra Alfred Pedersen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 22 ha., heraf 1 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.

"Toftegården"s stuehus er genop
ført efter brand i 1943 og re
staureret i 1976. Avlsbygningerne
består af kvægstald, svinestald,
lade alle fra 1943 samt maskinhu
se fra 1943 og 1964. Besætningen
består af 40 slagtesvin og 12 ung
kreaturer af blandet race. Der er
2 traktorer, kornsilo og korntør
reri.

DORRELUNDSVEJ 2, "DORRELUND", BRØNDUM, 9500 HOBRO, tlf. 98-548588.
JENS NIELSEN, landmand, født d. 26.-12.-1962, søn af Laura Nielsen og Magnus Dals
gård, gift d. 13.-5.-1989 med Tina Krogh Henriksen, pædagog, født d. 25.-2.-1967,
datter af Inger og Villy Henriksen. Parret har datteren Maria, født d. 18.-12.-1989.
J.N. er uddannet driftleder på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-10.-1990 fra Harry Holm Nielsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 2.1 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 60
ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 10 årssøer, der sælges ca. 200
smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 2 trak
torer, 2 tårnsiloer og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

DORRELUNDSVEJ 4, ØST, 9500 HOBRO, tlf. 98-521417.
ARNE TRIER NIELSEN, gårdejer, født d. 16.-9.-1927, søn af Sørine og Christen
Nielsen, gift d. 23.-7.-1960 med Else Braskø, medhjælpende hustru, født d. 12.-6.1937, datter af Birgitte og Christian Christensen.
A.P.N. overtog gården d. 1.-4.-1960 fra Kirstine Iversen.
Ejendomsskyld 580.000. Arela 18,6 ha., heraf 1,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret i 1976. Avlsbygnignerne består af kvæg
stalde fra 1934 og 1972, lade fra 1934, roehus fra 1982 og maskinhus. Gården drives
med en kvægproduktion på 12 årskøer, 25 ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM, der
er 6 årssøer, der sælges 80 smågrise årligt, og der produceres ca. 30 slagtesvin årligt,
desuden er der 2 ungkreaturer af racen Hereford. Der er 1 traktor. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
DORRELUNDSVEJ 6, "HVIDEMOSEVANG", ØLS, 9500 HOBRO,
tlf. 98-524037.
KRISTIAN VESTERGÅRD AN
DERSEN, gårdejer, født d.
22.-9.-1950, søn af Jensine og
Jens Vestergård Andersen.
K.V.A. er landbrugsmedhjælper.
Han overtog gården d. 16.-2.-1976
fra sin mor Jensine Vestergård
Andersen. Nuværende ejer er 3.
generation på gården, som fade
ren købte af sin far i 1920.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 11,8 ha., heraf 1,2 ha. med rødgran og 1 ha. med nord
mandsgran. Stuehuset er opført i 1 873 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består
af kvægstald og svinestald begge fra 1913, lade fra 1933 og maskinhus fra 1943. Går
den drives udelukkende med planteproduktion bestående af juletræer, korn, raps og
ærter. Der er 1 traktor, plansilo, korntørreri med kold luft og halmfyr.
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HENRY LAKMANN NIELSEN, landmand, født d. 27.-8.-1920, søn af Andrea og Kre
sten Lakmann Nielsen, gift d. 15.-12.-1953 med Linda Andersen, født d. 1.-6.-1933,
datter af Marie og Johannes Andersen. Parret har børnene: Verner, født d. 1.-10.1954, Erling, født d. 24.-4.-1956, Arne, født d. 1.-12.-1958, Ove, født d. 25.-7.-1960
og Birgitte, født d. 11.-3.-1968.
H.L.N. har været på Djurslands Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården fra
forældrene Andrea og Kresten Lakmann Nielsen, som købte gården i 1916.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 13 ha.
Stuehuset er opført i 1929. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1927, svinestald
fra 1970, lade fra 1935 og maskinhus fra 1947. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo.
DØSTRUPVEJ 71, "BIRKELY", DØSRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-557089.
SVEND ÄGE NIELSEN, gårdejer, født d. 3.-2.-1929, søn af Mariane og Christian Niel
sen, gift d. 12.-11.-1955 med Karen Sørensen, organist, født d. 12.-2.-1931, datter af
Marie og Jens Christian Sørgensen. Parret har børnene: Marianne, født d. 28.-7.-1957,
Jørgen, født d. 21.-10.-1959 og Kirsten, født d. 11.-9.-1962.
S.Ä.N. er kirkegraver og -sanger, han har været på Ladelund Landbrugsskole, været
formand for Dansk Erhvervs Fjerkræ i Nordjylland og været medlem af hovedbestyrel
sen for Danæg. Han overtog gården d. 15.-10.-1955 fra Peter Jakobsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er frasolgt 5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1920 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald samt lade alle fra 1920, svinestald fra 1970, hønsehus fra 1968 og
foderhus. Besætningen består af 1.300 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn
og raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri med kold luft. Ma
skinstation bruges til lidt af markarbejdet.
DØSTRUPVEJ 72, "FREDENS
VANG", DØSTRUP, 9500 HO
BRO, tlf. 98-557108.
ARNE SIGURD SØNDERGAARD,
gårdejer, født d. 4.-3.-1927, søn
af Kristine og Peder Søndergaard,
gift d. 26.-4.-1958 med Anna Ma
rie Pedersen, husmor, født d.
19.-2.-1937, datter af Rosa og
Ingvar Kr. Pedersen. Parret har
børnene: Birte, født d. 4.-3.1957, Bjarne, født d. 16.-3.-1961

og Brian, født d. 14.-12.-1967.
A.S.S. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1958 fra sin
bror Niels Søndergaard.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1860. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1965, lade
fra 1990, maskinhus fra 1978 og foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på 26
årskøer, 40 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, der er 6 årssøer, og der produ
ceres ca. 100 slagtesvin årligt, desuden er der 2 ammekøer og 4 ungdyr af racerne
Limousine og Simmentaler. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med kold luft.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
DØSTRUPVEJ 74, "LILLE SPUDAL", DØSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-557133.
HERMAN NIELSEN, gårdejer, født d. 29.-1.-1942, søn af Elisabeth og Christian Niel
sen, gift d. 24.- 5.-1972 med Gerda Jensen, hjemmehjælper, datter, af Mary og Laurits
Jensen. Parret har børnene: Steen, født d. 26.-12.-1968 og Flemming, født d. 4.-1.1973.
H.N. overtog gården d. 1.-10.-1967 fra Marius Bundgård.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 19,2 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha.
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"Lille Spudal"s stuehus er opført
i 1930 og restaureret i 1971.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1930, svinestalde fra 1930, 1973 og 1977,
maskinhus fra 1970 og foderhus.
Gården drives med en svinepro
duktion på 60 årssøer, der produ
ceres ca. 800 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps og ærter. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo og
korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
DØSTRUPVE3 76, "SPUDALSH03", DØSTRUP, 9500 HOBRO,
tlf. 98-557068.
LEIF 3ENSEN, gårdejer, født d.
16.-2.-1932, søn af Marie og Ha
rald 3ensen, gift d. 24.-6.-1958
med Erna Margrethe Sørensen,
medhjælpende hustru, født d.
24.-6.-1934, datter af Petra og
Georg Sørensen. Parret har bør
nene: Henrik, født d. 9.-5.-1959,
Kurt, født d. 15.-5.-1961 og død
d. 13.-4.-1978 og Peter, født d. 12.-4.-1963.
N.3. overtog gården d. 1.-6.-1958 fra sine forældre Marie og Harald 3ensen, som byg
gede gården i 1928, da den blev udstykket fra "Spudalsgård".
Ejendomsskyld 950.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 1 ha. skov og 1 ha.
eng. Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge fra 1928, kvægstald og foderhus fra 1973, lade fra 1928
restaureret i 1973, maskinhus fra 1977, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 32 årskøer, 50 ungdyr og 17 kalve af racerne SDM og 3ersey, desuden er der 10 avlsheste, som udstilles på dyrskuer, L.3. har selv været kå
ringsdommer, hestene er af racen Oldenborg. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 3 traktorer, plansilo, korntørreri med kold luft og staldvarme anvendes
til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. L.3. ejer
og driver også "Landlyst", Finderupvej 48, den er på 19 ha., og har en ejendomsskyld
på 500.000. Bedstefaderen købte den i 1898 og den blev overtaget af en morbror, som
solgte den til L.3. i 1970.

DØSTRUPVE3 111, "STERBYGÅRD", DØSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-557019.
TORBEN ANDERSEN, gårdejer, født d. 12.-4.-1946, søn af Martha og Martin Ander
sen, gift d. 19.-2.-1972 med Lene Laursen Vrå, medhjælpende hustru, født d. 3.-10.1947, datter af Eleonora og Christian Nyskov Vrå. Parret har børnene: Carsten, født
d. 16.-12.-1972, Ivan, født d. 4.-5.-1975 og Vibeke, født d. 20.-1.-1978.
T.A. har været medlem af kredsledelsen for DLG. Han overtog gården d. 1.-11.-1971
fra sin mor Martha Andersen. Nuværende ejer er 5. eller 6. generation på gården, som
stammer fra år 1800. Alle udbygningerne brændte i 1974, og gården blev flyttet til
den anden side af vejen.
Ejendomsskyld 2.470.000. Areal 34 ha., heraf 6 ha. skov, mose og eng. Der er forpagtet 2,7 ha.
Stuehuset er opført i 1980 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald
og foderhus begge fra 1974, svinestalde fra 1974 og 1986, maskinhuse fra 1977 og
1978 sidstnævnte er tilbygget i 1984, lade, 2 uden- og 1 indendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 85 ungdyr og 25 slagtekalve af racen
SDM, svineproduktionen er på 50 årssøer, der sælges ca. 100 smågrise og 900 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 7 traktorer, 1 mejetær-
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sker, 1 markvandingsanlæg, 1 gummiged, plansilo samt korntørreri med varm og kold
luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til lidt af markarbej
det. T.A. ejer og driver også "Tørvedalsgård", Volstrupvej 9, den er på 33 ha. og er
vurderet til 850.000, der er en besætning af ungkreaturer på gården.
DØSTRUPVEJ 123, "KILDEBYGÄRD", DØSTRUP, 9500 HO
BRO, tlf. 98-557327.
JENS PETER JENSEN STEVNHOVED, gårdejer, født d. 1.-8.1938, søn af Agnes Kristine og
Jens Stevnhoved, gift d. 26.-3.1964 med Ellen Oppestrup Jen
sen, medhjælpende hustru, født
d. 3.- 9.-1944, datter af Anna og
Christian Oppestrup Jensen. Pa
rret har børnene: Finn, født d.
2.-9.-1964, Vivi, født d. 29.-7.-1966, Tina, født d. 22.-6.-1969, Kristian, født d. 24.7.-1980 og død d. 19.-3.-1984 og Gitte, født d. 25.-11.-1985.
J.P.J.S. er slagteriarbejder. Han overtog gården d. 1.-3.-1964 fra Niels Carl Pedersen.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 14,7 ha., heraf tilkøbt 1,4 ha., der er 7 ha. eng og bak
ker. Stuehuset er fra før 1900 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge fra før 1900, lade bygget af kampesten i 1850, lade fra
1973, maskinhus fra 1978 og foderhus. Besætningen består af 4 årssøer, der produceres
ca. 30 slagtesvin årligt, desuden er der 45 minktæver og 6 moderfår. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 1 traktor og halvpart i mejetærsker. Ma
skinstation bruges til lidt af markarbejdet.

DØSRUPVEJ 132, "HOLMSVANG",
DØSTRUP, 9500 HOBRO, tlf.
98-557302.
TAGE AAGAARD WINTHER,
gårdejer, født d. 31.-10.-1944,
søn af Clara og Jens Aagaard
Winther, gift d. 28.-4.-1973 med
Inger Klit Westergård, sygehjæl
per, født d. 27.-4.-1943, datter
af Nielda og Christian Peter
Klit Westergård.
T.AA.W. har været på Vejlby
Landbrugsskole og har været i Landboforeningens Kvægavlsudvalg. Han overtog gården
i juli 1972 fra sine forældre Clara og Jens Aagaard Winther. Nuværende ejer er 4.
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 135 ha., der er tilkøbt 104 ha., der er 25 ha. skov og
eng. Der er bortforpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1970 og 1977,
foderlade fra 1974, gylletank og gastæt silo. Gården drives med en kvægproduktion på
80 årskøer, 100 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 20 ammekøer
og 20 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, frøgræs
og korn. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, korntørreri
med varm og kold luft og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. På gården
er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. T.AA.W.
ejer og driver også "Cirkelhøjgård", Døstrupvej 138, den er vurderet til 1.650.000.
DØSTRUPVEJ 134, "VINTHERSMINDE", DØSTRUP, 9500 HOBRO,’ tlf. 98-557073.
JØRN LADEKARL, gårdejer, født d. 11.-7.-1952, søn af Krista og Kristian Ladekarl,
gift d. 17.-9.-1988 med Eva Henriette Vettendorf Laursen, butiksassistent, født d.
19.-11.-1961, datter af Elsebeth og Folmer Laursen. Parret har børnene: Trine Amalie,
født d. 17.-2.-1989 og Astrid, født d. 2 4.-12.-1990.
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bevis på Asmildkloster Landbrugs
skole. Han overtog gården d. 1.8.-1978 fra sine forældre Krista
og Kristian Ladekarl, som købte
gården i 1951.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
25 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der
er frasolgt 3 ha. til motorvej, og
der er 3 ha. eng. Der er forpagtet 1 0 ha.
Stuehuset er opført i 1919 og re
staureret flere gange senest i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1919 og
1967, lade fra 1919, foderhus fra 1984 og gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 34 årskøer, 65 ungdyr og 26 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og stald
varme anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.

DØSTRUPVEJ 140,
"BROKHØJGÅRD", DØ
STRUP, 9500 HOBRO,
tlf. 98-557011.
JØRN OLESEN, gårdejer,
født d. 22.-11.-1942, søn
af Anina Christensen og
Fredløv Olesen, gift d.
16.-11.-1968 med Bodil
Sørensen, ekspeditrice,
født d. 22.-3.-1946, dat
ter af Elna og Kristian
Sørensen. Parret har bør
nene: Charlotte, født d.
25.-9.-1969, Morten, født
d. 22.-8.-1972 og Thomas, født d. 13.-11.-1974.
J.O. har været 9 måneder på Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1968 fra sin
far Fredløv Olesen. Nuværende ejer er 7. generation på gården, som familien har haft
i fæste siden 1699, den blev købt til selveje i 1783 og udflyttet fra Døstrup i 1789,
den har været annexgård til præsten i Øls.
Ejendomsskyld 2.210.000. Areal 63,5 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 12 ha. marginal
jord. Stuehuset er opført i 1915 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1900, 1910, 1974, 1976, 1980 og 1990, lade fra 1920, maskinhus fra 1975
og gylletank. Garden drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca. 520
smågrise og 1.500 slagtesvin årligt. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korn
tørreri med varm luft samt halmfyr. J.O. ejer og driver også Døstrupvej 142.
DØSTRUPVEJ 148, DØSTRUP
NØRMARK, 9500 HOBRO, tlf.
98-557033.
KRISTIAN HANSEN, gårdejer,født
d. 14.-11.-1918, søn af Kathrine
Marie og Hans Vilhelm Hansen,
gift d. 7.-11.-1951 med Ella
Bech, landhusmor, født d. 10.-5.1934, datter af Helga og Niels
Bech. Parret har børnene: Kaj,
føddt d. 31.-3.-1952, Egon, født
d. 7.-10.-1954 og Lars Thorbjørn,

født d. 4.-8.-1964.
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K.H. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1951 fra sin far Hans
Vilhelm Hansen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje,
da bedstefaderen købte den i 1910, gårdens pris var dengang 16.000 kr.
Areal 23,6 ha., heraf 3 ha. mose. Gården er bortforpagtet til den yngste søn Lars
Thorbjørn.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret flere gange senest i 1980. Avlsbygningerne
er oprindeligt bygget i 1924 og ombygget i 50'erne og senest i 1987, der er lade fra
1952, foderhus fra 1982, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 38 årskøer, 47 ungdyr og 20 kalve af racen Jersey. Der er 2 traktorer,
plansilo og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Man har en skoledreng
til hjælp. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. L.H. ejer og driver også
Kraghøjvej 28 i Arden Kommune, på denne gård er der slagtesvineproduktion.
DØSTRUPVEJ 159, "KÆRAGERGÅRD", DØSTRUP, 9500 HO
BRO, tlf. 98-557351.
HENNING HOUGAARD, gårdejer,
født d. 23.-12.-1933, søn af Mag
da og Jakob Hougaard, gift d. 3.9.-1973 med Edith Kristensen,
medhjælpende hustru, født d.
13.- 1.-1951, datter af Margrethe
og Hans Adolf Kristensen. Parret
har børnene: Erik, født d. 2.-10.1977 og Per, født d. 15.-8.-1980.
H.H. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1963 fra
Karl og Anges Damgård Nielsen. Gården blev udstykket fra "Kærgården" i 1946.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 1,5 ha. skov og 4
ha. eng.
Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1967, svinestald
fra 1965 ombygget i 1973, svinestald fra 1973, foder- og maskinhus begge fra 1975, 2
gylletanke, 1 indendørs - og 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduk
tion på 40 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen Jersey, desuden er der en
slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter
og raps. Der er 3 traktorer, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.

DØSTRUPVEJ 163, DØSTRUP,
9500 HOBRO, tlf. 98-557152.
KAJ HOUGAARD, gårdejer, født
d. 15.-3.-1935, søn af Magda og
Jakob Hougaard, gift d. 21.-3.1970 med Lilly Kristine Kristen
sen, specialarbejder, født d. 21.11.-1939, datter af Nicoline og
Kristen Kristensen. Parret har
børnene: Gitte, født d. 6.-6.-1972
og Henrik, født d. 19.-2.-1978.
K.H. er landpost. Han overtog
gården d. 1.-4.-1959 fra sine forældre Magda og Jakob Hougaard, som købte gården i
1937. Ejendomsskyld 780.000. Areal 12,5 ha., heraf 2 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1917 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge fra 1960, rævehaller fra 1982 og 1985, lade fra 1920 ombyg
get til pelseri i 1988, foderhus og gylletank. Gården drives med en pelsproduktion på
50 rævetæver, der er taget præmier for de hvide skind. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn, raps og ærter. Der er 1 traktor, plansilo og halmfyr. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
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tlf. 98-557015.
STEN CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 27.-4.-1950, søn af Gud
run og Arne Christensen, gift d.
27.-5.-1989 med Hanne Møller
Jensen, køkkenleder, født d. 8.10.-1966, datter af Else og Svend
Erik Jensen. Parret har sønnen
Brian, fød d. 13.-5.-1990.
S.C. har taget grønt bevis på
Lundbæk og Asmildkloster landbrugsskoler. Han overtog gården d. 25.-5.-1986 fra sine
forældre Gudrun og Arne Christensen. Gården blev udflyttet fra Finderup i 1878.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 5 ha. skov og
bakker. Der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1878 og restaureret flere gange senest i 1988. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1958 restaureret i 1989, lade fra 1962, maskinhus fra 1987,
foderhus fra 1977, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduk
tion på 52 årskøer, 80 ungdyr og 28 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
FINDERUPVEJ 48, "LANDLYST",
DØSTRUP, 9500 HOBRO.
LEIF JENSEN, gårdejer. Omtales
under Døstrupvej 76.
L.J. overtog gården i 1970 fra
sin morbror. Nuværende ejer er
3. generation på gården, som
blev købt af bedstefaderen i
1898.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 19
ha. Gården drives sammen med
Døstrupvej 76.

FINDERUPVEJ 52, "RÆVBAKKE
GÅRD", FINDERUP, 9500 HO
BRO, tlf. 98-557143.
ERLANN CHRISTIANSEN, borg
mester, født d. 18.-2.-1941, søn
af Signe og Otto Lem Christian
sen, gift d. 10.-11.-1962 med
Henny Marie Nielsen, kontorassi
stent, født d. 10.-5.-1945, datter
af Kristine og Anders Peter Niel
sen. Parret har børnene: Anders
Peter, Henrik og Anette.
E.C. er vognmand og er borgmester i Hobro Kommune. Han overtog gården d. 30.-6.1991 fra Jens Pedersen. Nuværende ejer er 6. generation på gården, som kan dateres
tilbage til 1830.
Ejendomsskyld 1.690.000. Areal 59 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 5 ha. eng og 2 ha.
plantage. Stuehuset er opført i 1917 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1914, svinestald fra 1964, lade fra 1930 og maskinhus fra 1965. Besæt
ningen består af 5 årssøer, der produceres ca. 300 slagtesvin årligt, desuden er der 10
ammekøer, 2 ungdyr og 2 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsaf
grøder er byg, hvede, rug, raps og kartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårn
silo, korntørreri med varm luft og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af marka
rbejdet. E.C. driver Døstrup Vognmandsforretning og Døstrup Grusgrav.
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FINDERUP, 9500 HOBRO, tlf.
98-557083.
BØRGE OVERGÅRD CHRISTEN
SEN, gårdejer, født d. 24.-7.-1934,
søn af Boline Jensine og Anton
(Dahl) Ingvar Christensen, gift d.
15.-12.-1959 med Ninna Jensen,
medhjælpende hustru, født d.
15.-5.-1941, datter af Marie Ma
thilde og Martin Jensen. Parret
har børnene: Benny, født d. 2 9.5.-1961, Berit, født d. 25.-9.-1962, Sonja, født d. 21.-11.-1964 og Preben, født d.
27.-2.-1975.
B.O.C. overtog gården d. 11.-12.-1959 fra Ludvig Jensen, som byggede gården som
statshusmandsbrug, da den blev udstykket i 1926 fra "Finderupgård".
Ejendomsskyld 640.000. Areal 20,6 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1926 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1926, 1972 og 1975, svinestald fra 1926, staklade og lade begge fra 1986,
maskinhuse fra 1965 og 1980 samt foderhus fra 1975. Gården drives med en kvægpro
duktion på 19 årskøer, 31 ungdyr og 8 slagtekalve af blandet race, der er 2 årssøer,
og der produceres ca. 40 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, plansilo samt korn
tørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FISKER VEJ 1, "VESTERGÅRD",
SDR. ONSILD, 9500 HOBRO, tlf.
98-544041.
GERDA, HENRY og SVEND BAL
LE, gårdejere. G.B. er født d.
1.-11.-1923, H.B. er født d. 7.12.-1917 og S.B. er født d. 23.3.-1921, de er børn af Anne Kir
stine og Peter Pedersen Balle.
De tre søskende overtog gården
i 1963 fra deres forældre Anne
Kirstine og Peter Pedersen Bal
le. Nuværende ejere er 5. generation på gården, som kom i familiens eje i 1785.
Ejendomsskyld 1.170.000. Areal 39 ha., heraf 4 ha. skov og eng. Der er bortforpagtet
9,5 ha. Stuehuset er opført i 1925 og restaureret flere gange senest i 1988. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1924, svinestald og lade begge fra 1928, maskinhus fra
1952, foderhus og gylletank. Besætningen består af 2 årskøer samt 7 årssøer, og der
produceres 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hved, rug
og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt korntørreri med varm og
kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

GETTRUPVEJ 6, "MOSEBO", 9500 HOBRO, tlf. 98-521094.
BJARNE THYGESEN JENSEN, gårdejer, født d. 18.-2.-1948, søn af Nancy og Thøgil
Jensen.
B.T.J. overtog gården d. 1.-10.-1977 fra sin mor Nancy Jensen. Forældrene købte den
i 1953. Ejendomsskyld 3.738.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført i 1964. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1977, 1981, 1988
og 1989, lader fra 1983 og 1989, 3 gylle tanke, foderhus og maskinhus. Gården drives
med en svineproduktion på 300 årssøer, der sælges ca. 1.500 smågrise og 5.500 slag
tesvin årligt. Der er 2 traktorer, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. På
gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GETTRUPVEJ 12, "HILDEBRANDSDAL", ANDRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-521532.
KRISTEN M. KRISTENSEN, gårdejer, født d. 1.-3.-1942, søn af Ellen og Marius Kri
stensen, gift d. 11.-10.-1969 med Jonna Erndrup Nielsen, medhjælpende hustru, født d.
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Niels Erndrup Nielsen. Parret har
børnene: Thomas, født d. l.-l.1973 og Jette, født d. 24.-4.1978.
Kristen M. Kristensen har været
på Dalum Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-1.-1973 fra
sin far Marius Kristensen, som
købte gården i 1948. Ejendommen
har været mejeri i 1930, der var
dengang ca. 80 køer, der er un
derjordisk kælder med is fra
Glenstrup Sø. Gården hed indtil 1940 "Fredtoftegaard". En østrisk dame, ved navn
Fransiska, købte den i 1939 og havde den til 1948.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 53 ha. Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1928, hestestald ombygget til ungkreaturer i 1948, minkhaller
fra 1974, 1975 og 1977, lade, foderhus og indendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 65 årskøer, 135 ungdyr og 40 slagtekalve af blandet race, der er 1
årsso, og der produceres ca. 10 slagtesvin årligt, desuden er der 7 ammekøer og 4
ungdyr af racen Hereford. Pelsproduktionen er på 200 minktæver. Planteproduktionens
salgsafgrøder er hvede, ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rundballepresser, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
GETTRUPVEJ 17, "NEDERGÅRD",
GETTRUP, 9500 HOBRO, tlf.
98-555046.
ORLA JUUL NIELSEN, gårdejer,
født d. 15.-5.-1934, søn af Marie
og Johannes Nielsen, gift d. 29.6.-1966 med Lisbeth Storegård,
overassistent, født d. 18.-3.-1941,
datter af Anna og Jens Store
gård. Parret har børnene: Claus,
født d. 18.-6.-1967 og Tina, født
d. 8.-7.-1970.
O.J.N. overtog gården d. 9.-4.-1962 fra sin far Johannes Nielsen, som købte gården i
1924. Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 85 ha., heraf tilkøbt 40 ha., der er 2,5 ha. skov.
Stuehuser er opført i 1914 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1962 og ombygget i 1988 til kyllingefarm, lade fra 1944,
maskinhus fra 1974 og fodersilo fra 1988. Besætningen består af 7.000 æglæggende
høns, der produceres rugeæg med en produktion på 1.200.000 stk. årligt, desuden er
der 8 heste og 50 moderfår af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter, fremavlsbyg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 combisæt, kornsilo
samt korntørreri med varm og kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

GETTRUPVEJ 23, "GETTRUP NYGÅRD", GETTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-555234.
JENS OLSEN, gårdejer, født d. 28.-3.-1958, søn af Sigrid og Niels Olsen, bor sammen
med Karin Smed, medhjælpende hustru, født d. 6.-7.-1958, datter af Anna og Verner
Smed. Parret har børnene: Lise, født d. 17.-2.-1982 og Henrik, født d. 8.-11.-1986.
J.O. har taget grønt bevis på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 2.-1.1987 fra Egon Thorsgård.
Ejendomsskyld 3.420.000. Areal 79 ha., heraf 5 ha. skov. Der er tilkøbt 8,5 ha. og
forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1941 og 1975, svinestald og lade fra 1941, maskinhus fra 1974, foderhus, 2 gyl
letanke og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 140 årskøer,
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hvede. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 gummiged og 1
minilæsser. På gården er ansat 2 faste medhjælpere. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet. 3.0. ejer og driver også Gettrupvej 21, som er vurderet til 400.000.
Han ejer sammen med faderen "Kjeldsminde", Hørbygårdsvej 4, som er på 18 ha. og
vurderet til 820.000.

GETTRUPVEJ 24, "BÆKGÅRD", ANDRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-555113.
NIELS BRUUN, gårdejer, født d. 21.-11.-1947, søn af Laurine og 3ens Bruun, gift d.
6.-5.-1967 med Birthe Thoft, specialarbejder, født d. 16.-12.-1947, datter af Agnethe
og Peter Thoft. Parret har børnene: 3an, født d. 20.-7.-1967 og Allan, født d. 3.-7.1972. N.B. er uddannet landmand, han er i bestyrelsen for mejeriet og slagteriet. Han
overtog gården d. 1.-8.-1969 fra sin far 3ens Bruun. Nuværende ejer er 4. generation
på gården, som blev købt af bedstefaderen i 1917.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 30,3 ha., heraf 5 ha. eng. Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra 1931, kvægstald fra 1974 og foderhus fra 1979. Går
den drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 80 ungdyr og 20 kalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 4 traktorer og tårn
silo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GETTRUPVEJ 26, "GETTRUPGÅRD", LETTRUP, 9500 HO
BRO, tlf. 98- 555019.
VERNER HANSEN, gårdejer,
født d. 7.-11.-1934, søn af Jo
hanne og Kresten Hansen, gift d.
17.-11.- 1962 med Kirsten Gård
bo, medhjælpende hustru, født d.
13.-2.- 1939, datter af Anne og
Kresten Gårdbo. Parret har bør
nene: Ole, født d. 18.-11.-1963,
Peter, født d. 7.-6.-1965, Lene,
født d. 25.-11.-1966, Biniam, født d. 24.-4.- 1969, Svend, født d. 26.-2.-1970, Anne
Marie, født d. 27.-7.-1973 og Søren, født d. 18.-1.-1976.
V.H. har været på Hammerum Landbrugsskole og er medlem af Menighedsrådet. Han
overtog gården d. 27.-11.-1959 fra Rude Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 65 ha., heraf 2 ha. plantage og 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1909 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1926 restaureret i 1970, svinestald og lade fra før 1900, maskinhus og
foderhus fra 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 40 ungdyr og
25 kalve af racen SDM, og en svineproduktion på 2 årssøer, der produceres ca. 40
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 5 traktorer, 1
mejetærsker, 3 tårnsiloer, korntørreri med varm og kold luft samt fastbrændselsfyr.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. V.H. ejer og driver også "Søgården",
Søbakkevej 12 sammen med sin bror.

GETTRUPVEJ 29, "BIRKEGÅR
DEN", GETTRUP, 9500 HOBRO,
tlf. 98-555130.
HANS EJNAR BIRK, gårdejer,
født d. 2.-11.-1943, søn af Mar
garetha og Adser Knudsen Birk,
gift d. 2.-11.-1968 med Birthe
Christiansen, faglærer, født d.
28.-2.-1943, datter af Helene og
Kalle Christiansen. Parret har
børnene: Palle, født d. 26.-2.1970, Erik, født d. 11.-5.-1973,
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H.E.B. har taget grønt bevis på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.11.-1970 fra Jens Borresen. Gården kan dateres mere end 100 år tilbage og har oprin
delig været en hovedparcel.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 36,9 ha., heraf 2 ha. bakker. Der er forpgatet 32 ha.
Stuehuset er opført efter brand i 1925 og er restaureret senest i 1976. Avlsbygninger
ne består af kvægstalde fra 1925 og 1973, ungdyrstald og svinestald fra 1976, foderhus
fra 1985, maskinhus, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægpro
duktion på 72 årskøer, 100 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Der er 4 trakto
rer, 1 gummiged, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. På gården er ansat
1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GETTRUPVEJ 36, "KNOLDEN",
BROLØS, 9550 MARIAGER, tlf.
98-555161.
ERIK SVENDSEN, gårdejer, født
d. 20.-8.-1943, søn af Sigrid og
Svend Age Svendsen, gift d. 8.12.-1963 med Karen Laursen, bu
tiksindehaver, født d. 12.-8.-1944,
datter af Selma og Anders Kristijan Laursen. Parret har børnene:
Lars, født d. 10.-5.-1964, Henrik,
født d. 27.-5.-1965, Per, født d.
26.-2.-1968, Jan, født d. 30.-5.-1971 og Anders Christian, født d. 3.-12.-1979.
E.S. er specialarbejder og driver lidt maskinstation. Han overtog gården d. 1.-2.-1976
fra Kaj Christensen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 10,1 ha. og der er forpagtet 27 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret flere gange, senest i 1988. Avlsbygningerne
består af svinestalde fra 1978, 1979 og 1980, maskinhus fra 1980, foderhus og gylle
tank. Besætningen består af 8 slagtesvin, 2 ammekøer og 9 ungdyr. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, byg og rug. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1
halmpresser, plansilo, korntørreri med kold luft og halmfyr. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.
GLENSTRUP SØVEJ 3,,"BYGUMSMINDE", HOLMGÅRD, 8990 FÅRUP, tlf. 86-452402.
BENT JENSEN, gårdejer, født d. 12.-8.-1937, søn af Anna og Anders Jensen, gift d.
22.-11.-1958 med Inger Lund Hansen, medhjælpende hustru, født d. 20.-5.-1937, datter
af Sørine og Niels Lund Hansen. Parret har børnene: Marianne, født d. 31.-5.-1959,
Per, født d. 27.-2.-1961, og Jørgen, født d. 29.-8.-1966.
B.J. overtog gården d. 1.-4.-1959 fra sin far Anders Jensen. Nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 8,7 ha., der er en gammel grus
grav. Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1924 og 1978, svinestalde fra før 1900 og 1965, lader fra før 1900 og
1972, maskinhus fra 1985 og foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på 22
årskøer, 40 ungdyr og 10 slagtekalve, af racen SDM, og en svineproduktion på 4 års
søer, der produceres ca. 80 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, kornsilo og korntør
reri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GLENSTRUP SØVEJ 18, "KIRKEHOLM", HOLMGÅRD, 8990 FÅRUP, tlf. 86-452238.
MARTIN ROLOFF, landmand, født d. 15.-9.-1957, søn af Dorthea og Villy Roloff, bor
sammen med Else Herlevsen, kontorassistent, født d. 30.-4.-1964, datter af Grethe og
Bent Herlevsen.
M.R. overtog gården d. 1.-1.-1985 fra sin far Villy Roloff. Nuværende ejer er 3.
generation på gården, som blev købt af bedstefaderen omkring 1911. Gårdens historie
kan føres tilbage til 1868.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 1 ha. eng. Der er
bortforpagtet 1,7 ha.
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kvægstald fra 1989-90, svinestald og lade fra 1868, maskinhus fra 1983, roehus fra
1990 og foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 50 ungdyr og
16 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 4 årssøer, alle smågrisene opfedes. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt
korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
GLENSTRUP SØVEJ 19, "GLENSTRUPGÅRD", GLENSTRUP,
8990 FÅRUP, tlf. 86-452043.
NIELS RIIS ØSTERGÅRD, gård
ejer, født d. 24.-12.-1935, søn af
Agathe og Jørgen Østergård, gift
d. 8.-6.-1957 med Rosa Lisbeth
Pedersen, kontorassistent, født d.
13.-1.-1937, datter af Anne Ma
rie og Børge Pedersen. Parret
har børnene: Peter, Ole og Cla
us.
N.R.Ø. er byrådsmedlem, han har været på Malling Landbrugsskole, er i bestyrelsen
for Kartoffelmelsfabrikken Djursland og er formand for Menighedsrådet i Glenstrup.
Han overtog gården d. 1.-5.-1965 fra sine forældre Agathe og Jørgen Østergård. Nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården, som bedstefaderen købte i 1905.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 85 ha., heraf tilkøbt 24 ha. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1914, restaureret i 1965 og derefter løbende. Avlsbygningerne
består af svinestalde, lade og fodercentral, alle fra 1970-72, maskinhus fra 1970 og
gylletank. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler og
frøavl. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager,
tårnsilo, 2 korntørrerier med varm og kold luft samt halmfyr. N.R.Ø. ejer og driver
også Skolebakken 51, Glenstrup Søvej 11 og 17.

GLENSTRUP SØVEJ 30, "HØJ
VANG", GLENSTRUP, 8990 FÅ
RUP, tlf. 86-452294.
EGON KRISTENSEN, gårdejer,
født d. 22.-9.-1937, søn af Olga
og Mogens Kristensen, gift d. 6.4.-1959 med Martha Marie Ne
dergård, medhjælpende hustru,
født d. 21.-1.-1936, datter af
Olga og Hans Nedergård. Parret
har børnene: Else Marie, født d.
21.-4.-1960, Conni, født d. 1.2.-1965 og Bent, født d. 7.-4.-1966.
E.K. har været på Asmildkloster Landbrugsskole og har været i Forretningsudvalget
for DLG. Han overtog gården d. 1.-11.-1965 fra Harry Madsen. Glenstrup Søvej 32
overtog han d. 1.-11.-1959 fra Christian Kristensen, de har begge været statsejen
domme bygget omkring 1920. E.K. har fået sølvmedelje for landboflid i både 1971 og
1981. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 22 ha. og der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1968 og 1969,
kviestald fra 1975, svinestald fra 1958 og lade fra 1976, foderhus, maskinhus, gylle
tank samt inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 55
årskøer, 140 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 200 stk. årligt. Der er 3 traktorer og 1 minilæsser. På gården er ansat
1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GLENSTRUP SØVEJ 33, "EKKOHØJGÅRD", GLENSTRUP, 8990 FÅRUP, tlf. 86452283.
MARTIN BACHMANN NIELSEN, gårdejer, født d. 22.-1.-1931, søn af Bodil og Anders
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Bachmann Nielsen, gift d. 16.-11.-1957 med Inga Jensen, ringer/graver, født d. 2.-7.1936, datter af Margrethe og Peter Færk Jensen. Parret har datteren Mona, født d.
21.-1.-1965.
M.B.N. er lokalkonsulent for Top Danmark og har været på Vejlby Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 1.-4.-1956 fra Christian Ditmer.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret flere gange, senest i 1984. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1961, svinestald fra 1965, lade fra 1953, maskinhus fra 1976
og foderhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af rug, hvede,
byg? ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med varm
og kold luft samt halmfyr. M.B.N. ejer og driver også Adelgade 1 i Nørbæk.

GRÅKÆRVEJ 4, "GRÅKÆR,
8990 FÅRUP, tlf. 86-452478.
ERIK BRODERSEN, gårdejer,
født d. 10.-2.-1947, søn af Dagny
og Karl Brodersen, gift d. 30.-7.1977 med Agnes Kirstine Niel
sen, økonoma, født d. 26.-3.-1954,
datter af Edel og Johannes Niel
sen. Parret har børnene: Peter,
født d. 31.-3.-1979 samt tvillin
gerne Søren og Mette, født d.
18.-4.- 1981.
E.B. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1973
fra sine forældre Dagny og Karl Brodersen, som købte den i 1928.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 4,5 ha. eng. Der er
forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført omkring 1920 og restaureret senest i 1982. Avlsbygningerne består
af kvægstald og lade fra 1974, maskinhus og foderhus fra 1979, svinestald fra 1936, 2
gylletanke samt inden- og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på
40 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
GUNDESTRUPBAKKEN 31, "GUNDESTRUPGÄRD", GUNDESTRUP, 8990 FÅRUP, tlf.
86-452030.
KARSTEN HVIID OG ARNE KNUDSEN, gårdejere.
K.H. er født d. 9.-9.-1939, søn af Signe og Rasmus Hviid. A.K. er født d. 20.-4.-1944,
søn af Signe og Søren Knudsen, gift d. 13.-7.-1979 med Lene Winther, fysioterapeut,
født d. 17.-2.-1952, datter af Evy og Erik Winther. Parret har børnene: Anne, født d.
28.-11.-1979, Søren, født d. 9.-11.-1981 og Marie, født d. 21.-6.-1985.
K.H. har været på Malling Landbrugsskole. A.K. har været på Vejlby Landbrugsskole
og er i bestyrelsen for Landboforeningen i Hobro. Brødrene overtog gården d. 1.-8.1969 fra forældrene, som købte den d. 1.-1.-1940.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 100 ha., heraf tilkøbt 35 ha., der er 12 ha. skov og 8
ha. eng. Derudover er der forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1974, svinestald fra 1991, lade fra 1890, foderhus fra 1978, maskinhus,
gylletank samt inden- og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på
58 årskøer, 70 ungdyr og 30 kalve af racen RDM, der er i 1991 opstartet en slagte
svineproduktion på 1.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps
og korn. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 gummiged, 1 fin
snitter, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt fast brændselsfyr. På gården
er ansat 1 fast medhjælper.
GUNDESTRUPBAKKEN 33, "GAMMELGÅRD", GUNDESTRUP, 8990 FÅRUP, tlf. 86452210.
SØREN SØRENSEN, gårdejer, født d. 17.-5.-1939, søn af Thyra og Vilhelm Sørensen,
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og Ernst Nørgård. Parret har børnene: Marianne, født d. 9.-2.-1968, Anne-Kirstine,
født d. 30.-6.-1969, Vibeke, født d. 7.-1.-1971, Morten, født d. 26.-8.-1973, Astrid-Helene, født d. 25.-3.-1975 og Marie-Louise, født d. 16.-10.-1978.
S.S. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1963 fra sine
forældre Thyra og Vilhelm Sørensen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som
oldefaderen købte i 1861.
Areal 71 ha., heraf 1 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1946 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1929 og 1936, ungdyrstalde fra 1933 og 1974, lade fra 1917, maskinhus fra
1970, foderhus fra 1991, 2 gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 70 årskøer, 130 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM, derudover er
der 2 ammekøer og 2 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 tårnsiloer samt korntørreri
med varm og kold luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper samt 1 skoledreng til
hjælp. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

GUNDESTRUPVEJ 1, "SØLYST",
SNÆBUM, 9500 HOBRO, tlf. 98548150.
KJELD KRISTIANSEN, bondemand,
født d. 19.-10.-1934, søn af Sine
og Peter Kristiansen.
K.K. har været medlem af Menig
hedsrådet og DLG, i bestyrelsen
for Kvægavlsforeningen Nordjylland,
Mejeriet, Husmandsforeningen og
Hesteavlsforeningen. Han overtog
gården d. 1.-8.-1957 fra sine for-

ældre Sine og Peter Kristiansen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1959 og 1964,
lade fra 1964, maskin- og foderhus fra 1985. Gården drives med en kvægproduktion på
20 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racen RDM, desuden er der 1 ammeko af
racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GUNDESTRUPVEJ 4, SNÆBUM, 9500 HOBRO, tlf. 98-548151.
KRESTEN OLESEN, gårdejer, født d. 3.-2.-1953, søn af Minna og Christian Olesen,
bor sammen med Annette Jørgense (Rasmussen), cafeteriamedhjælper, født d. 2.-5.1957, datter af Manny og Gunner Rasmussen. Parret har børnene: Danny, født d.
5.-9.-1980, Frank, født d. 25.-7.-1986 og Ninna, født d 14.-3.-1990.
K.O. overtog gården d. 31.-12.-1977 fra sine forældre Minna og Christian Olesen.
Nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev købt af bedsteforældrene i 1917.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 27 ha., der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1897 og restaureret flere gange senest i 1987. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1953, 1970 og 1977, kalvestalde fra 1897 og 1980, lade fra
1960, maskinhus fra 1979, foderhus fra 1988, gylletank samt inden- og udendørs køre
silo. Gården drives med en kvægproduktion på 43 årskøer, 90 ungdyr og 25 slagtekalve
af racen SDM, desuden produceres der ca. 200 slagtesvin årligt. Der er 4 traktorer og
tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GUNDESTRUPVEJ 5, "VESTERVANG", SNÆBUM, 9500 HOBRO, tlf. 98-548279.
TAGE VELS JENSEN, gårdejer, født d. 10.-11.-1945, søn af Kirstine og Hans Vels
Jensen, gift d. 15.-11.-1969 med Lene Andersen, plejer, født d. 2.-4.-1947, datter af
Kirstine og Jens Christian Andersen. Parret har børnene: Thomas, født d. 22.-4.-1980
og Jesper, født d. 3.-10.-1982.
T.V.J. er renovationsarbejder. Han overtog gården d. 1.-12.-1969 fra sin svigerfar Jens
Christian Andersen, som købte gården i 1951.
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ha., heraf tilkøbt 8 ha.
"Vestervang"s stuehus er opført i
1931 og restaureret i 1975. Avls
bygningerne består af kvægstald
og lade begge fra 1931, svinestald fra 1979, maskinhus fra
1975 og foderhus. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på
1.000 stk. årligt. Planteprodukti
onens salgsafgrøde er raps. Der
er 1 traktor, plansilo, korntørreri
med kold luft og fast brændselsfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GUNDESTRUPVEJ 6, "ØSTER
GUNDESTRUP", SNÆBUM, 9500
HOBRO, tlf. 98-548020.
NIELS IVER DALUM, gårdejer,
født d. 20.-7.-1943, søn af Asta
og Ingvard Dalum, gift d. 7.-2.1976 med Vibeke Møller, lærer,
født d. 13.-10.-1953, datter af
Ingrid og Martin Møller. Parret
har børnene: Charlotte, født d.
22.-11.-1977, Jesper, født d. 22.11.-1980 og Henrik, født d. 4.9.-1985. N.I.D. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.1.-1974 fra sine forældre Asta og Ingvard Dalum. Gårdens historie kan føres tilbage
til 1688, da den hørte under Mariager Kloster.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 33 ha. Der er lejet 8 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret flere gange senest i 1990. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 1952 bygget af Asta Dalum, den har 5 søjler i mid
ten, som bærer hele loftet, der er svinestald fra 1978, lade fra 1850, maskinhus fra
1973, foderhus fra 1985 og 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 34
årskøer, 45 ungdyr og 17 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvine
produktion på 800 stk. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, tårnsilo samt korntørreri med varm og kold luft. På gården er ansat 1
medhjælper på deltid. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HANDESTVEJ 35, "GUNDESTRUPHOLM", GUNDESTRUP, 8990 FÅ
RUP, tlf. 86-452257.
NIELS HALKJÆR KRISTENSEN,
gårdejer, født d. 12.-11.-1926,
søn af Marie og Kresten Kristen
sen, gift d. 12.-11.-1953 med
Kirsten Husum, hjemmehjælper,
født d. 12.-1.-1934, datter af
Mary og Sigfred Husum. Parret
har børnene: Torben, født d. 14.7.-1954, Margit, født d. 8.-9.1955, Jytte, født d. 8.-5.-1962 og Ulla, født d. 15.-1.-1965.
N.H.K. er postarbejder. Han overtog gården d. 1.-11.-1956 fra sine forældre Marie og
Kresten Kristensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev bygget til
bedstemoderen i 1861.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 14 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1861 og tilbygget i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald og
svinestald samt lade alle fra 1924, laden er ombygget til svinestald i 1970, der er
maskinhus fra 1977 og foderhus. Besætningen består af 3 ammekøer og 150 høns.
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Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og kartofler. Der er 1 traktor, plansilo, 1
markvandingsanlæg og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
HANNERUPVEJ 1, "BREGNHØJGÅRD", HØRBY, 9500 HOBRO,
tlf. 98-521928.
VILLY NIELSEN, gårdejer, født
d. 8.-3.-1934, søn af Anna og
Karl Nielsen, gift d. 30.-11.-1960
med Inger Kjær, medhjælpende
hustru, født d. 2.-1.-1940, datter
af Mary og Ernst Kjær. Parret
har børnene: Finn, født d. 10.4.-1962, Hanne, født d. 7.-7.1965, Henrik, født d. 25.-9.-1967

og Jørgen, født d. 20.-11.-1970.
V.N. overtog gården d. 15.-8.-1960 fra Karl Andersen og Christian Lassen. Gården
blev bygget omkr. 1900, da den blev udstykket fra "Adamsgården".
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 5 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvæg
stald genopført efter brand i 1960, lade fra 1960, svinestald fra 1979, maskinhus fra
1975, foderhus fra 1982 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion
på 30 årskøer, 50 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 600 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med kold luft og staldvarme anvendes
til opvarmning af stuehuset.
HANNERUPVEJ 3, "HØJVANG",
HØRBY, 9500 HOBRO, tlf. 98521891.
VAGN JESPERSEN, gårdejer,
født d. 19.-7.-1937, søn af Karen
Bodil og Johannes Jespersen,
gift d. 4.-12.-1965 med Inga
Larsen Kjær, faglærer, født d.
17.-12.-1941, datter af Elna An
drea og Harald Kjær. Parret har
børnene: Troels, født d. ll.-ll.1966 og Dorte, født d. 14.-3.-1969.
I.L.K. er formand for Menighedsrådet i Hørby. V.J. har været på St. Restrup og Kalø
landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-9.-1965 fra Knud Evald Tolstrup Østergård.
En del af ejendommen blev udstykket i 1882 og resten blev tillagt i 1905.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 19 ha., der er tilkøbt 8 ha., der er frasolgt 7 ha., og der
er 1 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1935 og 1973, kviestald og svinestald begge fra 1973, lade fra 1977, maskin
hus og foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på 27 årskøer og 27 ungdyr af
racen Jersey, desuden er der en slagtesvineproduktion på ca. 175 stk. årligt. Der er 3
trakorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HEDEAGERVEJ 3, "HEDEGÅRD", BRØNDUM, 9500 HOBRO, tlf. 98-548127.
SVEND ERIK JENSEN, landmand, født d. 30.-9.-1935, søn af Valborg og Jens Christian
Møller Jensen, gift d. 31.-7.-1965 med Else Hedegård, hjemmehjælper, født d. 17.-9.1940, datter af Tinne og Knud Hedegård. Parret har børnene: Hanne, født d. 8.-10.1966 og Mette, født d. 27.-8.-1969.
S.E.J. har været på Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1965 fra
Henning Bjørn.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er lejet 7 ha.
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1920 og restaureret i 1975. Avls
bygningerne består af kvægstalde
fra 1929 og 1973, foderhus fra
1982, maskinhus fra 1980, gylle
tank og udendørs køresilo. Går
den drives med en kvægprodukti
on på 34 årskøer, 60 ungdyr og
18 slagtekalve af blandet race.
Der er 2 traktorer, 1 markvandin
gsanlæg, plansilo samt korntørre
ri med varm og kold luft. Ma-

skinstation bruges til en del af markarbejdet.
HEDEAGERVEJ 6, "BØGELY", BRØNDUM, 9500 HOBRO, tlf. 98-548114.
JAN HVIID, gårdejer, født d. 3.-4.-1963, søn af Kirsten og Arne Hviid, gift d. 7.-11.1987 med Tina Gjettermann, sygehjælper, født d. 25.-10.-1964, datter af Sally og Kurt
Gjettermann. Parret har børnene: Kristina, født d. 12.-5.-1988 og Maria, født d. 19.3.-1991. J.H. har taget grønt bevis fra Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-4.-1988 fra Knud Højen. Areal 45 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret fra 1980. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1924, svinestalde fra 1978, 1980, 1986, 1989, 1990 og 1991, maskinhus fra
1940, gylletank og fodersilo. Gården drives med en svineproduktion på 420 årskøer,
der sælges ca. 10.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede,
byg, raps og ærter. Der er 2 traktorer. På gården er ansat 1 fast medhjælper og 1
fodermester. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HEDEAGERVEJ 7, "TOPHØJGÅRD", HEDAGRE, 9500 HOBRO, tlf. 98-548403.
NIELS DREJL MORTENSEN, gårdejer, født d. 8.-5.-1955, søn af Sigrid og Christian
Mortensen, bor sammen med Inger Støvring, bogholder, født d. 28.-2.-1928, datter af
Tove og Gunner Støvring.
N.D.M. er salgskonsulent, han har taget grønt bevis og er uddannet landbrugstekniker.
Han overtog gården i maj 1985 fra Ver mund Jensen. Gården er opkaldt efter grav
højen "Tophøj".
Ejendomsskyld 920.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt, 9 ha., der er 1 ha. mose.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af svine
stalde fra 1939 og 1976 restaureret i 1991, maskinhus fra 1983, lade og gylletank.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.500 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, hvede og frøgræs. Der er 1 traktorer, plansilo samt korntørreri
med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HEDEMARKEN 1, "MØLHØJ
GÅRD", TOBBERUP, 9500 HO
BRO, tlf. 98-520346.
ERIK BØRGE LASSEN, gårdejer,
født d. 18.-6.-1937, søn af Anna
og Lars Anton Lassen, gift d.
17.-6.-1961 med Elly Sørensen,
husmor, født d. 13.-6.-1942, dat
ter af Gerda Sørensen. Parret
har børnene: Anna-Lise, født d.
12.-5.-1965, Lars, født d. 7.-7.1967 og Lone, født 12.-11.-1977.
E.B.L. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han er formand for Hobro Landbo
forenings Regnskabskreds og medlem af Hobro Byråd. Han overtog gården d. 1.11.-1964 fra Niels Orvad.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og restaureret flere gange senest i 1991. Åvisbygningerne
består af kvægstald fra 1933, svinestalde fra 1933 og 1962, lade fra 1956, maskinhus
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fra 1977 og foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 50 ungdyr
og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og
kartofler. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffeloptager, kornsilo samt korn
tørreri med varm og kold luft.
HEDEMARKEN 2, TOBBERUP,
9500 HOBRO, tlf. 98-520668.
BØRGE LYNGAA, gårdejer, født
d. 2.-9.-1944, søn af Elna og Juul
Lyngaa, gift d. 11.-4.-1968 med
Jenny Vesterby, lærer, født d.
15.-2.-1945, datter af Ellen og
Jens Vesterby. Parret har børne
ne: Hans, født d. 17.-2.-1969,
Frank, født d. 4.-12.-1973 og
Randi, født d. 5.-2.-1978.
B.L. overtog gården d. 10.-9.-

1970 fra Ejler Mortensen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 3,2 ha.
Stuehuset er opført i 1910, det var dengang sammenbygget med stald og lade, det er
restaureret i 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1910 ombygget i 1932,
kvægstald fra 1975, svinestald og lade begge fra 1910 og ombygget i 1932, maskinhus
fra 1985, foderhus og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer,
49 ungdyr og 15 slagtekalve af blandet race, desuden er der 3 heste. Der er 4 trak
torer, 1 markvandingsanlæg og kornsilo. På gården er ansat 2 faste medhjælpere.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. G.L. ejer og driver også "Søndervang", Aalborgvej 11, den er på 7,7 ha. og vurderet til 480.000.
HEDEMARKEN 8, "MOSEVANG",
TOBBERUP, 9500 HOBRO, tlf.
98-523195.
BENT ORLA NIELSEN, gårdejer,
født d. 20.-12.-1957, søn af Elise
og Ejvind Nielsen, gift d. 25.-6.1988 med Dagny Thalund Niel
sen, sygeplejerske, født d. 28.10.-1961, datter af Elna og
Ernst Nielsen. Parret har datte
ren Maja, født d. 20.-2.-1990.
B.O.N. har været på Malling og
Asmildkloster landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1985 fra Aksel Møller Andersen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 1 ha. mose og vej.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af svine
stalde fra 1930-32 og 1990, lade fra 1932 ombygget til svinestald, maskinhus fra 1990
og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der sælges ca.
2.000 smågrise og 250 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter og korn. Der er 2 traktorer og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

HEDEMARKEN 10, "KOLBÆKGÅRD", DØSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-557321.
OLE VANDBORG, gårdejer, født d. 5.-6.-1942, søn af Hilda og Knud Vandborg, gift d.
11.-12.-1965 med Margit Johansen, medhjælpende hustru, født d. 15.-10.-1964, datter
af Agnes og Kjær Johansen. Parret har børnene: Jens, født d. 5.-9.-1966, Lise, født d.
1.-7.-1968 og Henrik, født d. 27.-4.-1973.
O.V. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er kredsrepræsentant i HEF og i M.D.
Food. Han overtog gården d. 25.-5.-1970 fra Kresten Knudsen Nielsen.
Ejendomsskyld 3.350.000. Areal 61,2 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der er 3 ha. eng.
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"Kolbækgård"s stuehus er ca. 100
år gammelt og restaureret flere
gange senest i 1984. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra
1910 ombygget til kalve- og kvie
stald i 1979, ungdyrstald fra
1973, løsdriftsstald fra 1979, la
de fra 1950, maskinhus fra 1975,
foderhuse fra 1976 og 1988, gyl
letank, udendørskøresilo og gas
tæt silo. Gården drives med en
kvægproduktion på 97 årskøer,
185 ungdyr og 60 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 heste. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 mark
vandingsanlæg, 1 gummiged, 1 minilæsser, kornsilo, korntørreri og staldvarme anven
des til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fodermester. Maskinstation bru
ges til en del af markarbejdet. O.V. ejer og driver også "Stenhøjgård", Stenhøjvej 2,
den er 44,3 ha. og er vurderet til 1.200.000.
HEDEMARKEN 14, "HEDEVANG",
DØSTRUP, 9500 HOBRO, tlf.
98-557318.
HENRY MORTENSEN, gårdejer,
født d. 18.-10.-1919, søn af Kir
stine og Martin Mortensen, gift
d. 29.-3.-1947 med Esther Jen
sen, medhjælpende hustru, født
d. 2.-3.-1924, datter af Ebba og
Alfred Jensen. Parret har børne
ne: Inge, født d. 20.-11.-1948,
Kirsten, født d. 20.-2.-1952,
Freddy, født d. 3.-6.-1954 og Henning, født d. 5.-9.-1955.
H.M. overtog gården d. 1.-4.-1970 fra Niels Mortensen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført før 1900, det er bygget af kampesten og restaureret flere gange
senest i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960 restaureret i 1984, svine
stald og lade begge fra før 1900 og restaureret i 1984, maskinhus fra 1974 og foder
hus. Besætningen består af 4 årssøer, der produceres ca. 80 slagtesvin årligt, desuden
er der 3 ammekøer og 5 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HEDEMARKEN 18, "HØJAGER",
DØSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98557195.
LARS OTKJÆR, gårdejer, født d.
15.-2.-1947, søn af Anna og Pe
ter Otkjær, gift d. 5.-4.-1969
med Birgit Pedersen, hjemmehjæl
per, født d. 14.-9.-1947, datter
af Jenny og Arne Pedersen. Par
ret har børnene: Danny, født d.
27.-10.-1972 og Katja, født d.
8.-9.-1975.
L.O. er chauffør, han har været på Hammershøj og Asmildkloster landbrugsskoler og
er næstformand i Hobro kredsens Familiebrug. Han overtog gården d. 27.-4.-1976 fra
Hilmer Jensen. Gården var oprindeligt en soldatergård, som man fik efter krigen i
1864 som erkendtlighed.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 1,5 ha. skov og 1
fredet gravhøj.
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Stuehuset er opført i 1908, ombygget i 1982 og løbende restaureret. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1930, svinestalde fra 1930 og 1977, lade fra 1930 og maskin
hus fra 1983. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 800 stk. årligt, desuden
er der 2 Nordbagger til avl. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til kartof
felmel, raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 kar
toffeloptager, plansilo, korntørreri med kold luft og halmfyr. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.

HEJREVEJ 2, "TOSTRUP HOVGÅRD", HALD TOSTRUP, 9500
HOBRO, tlf. 98-524838.
SVEND MØLLER HANSEN, land
mand, født d. 27.-9.-1944, søn af
Gudrun og Børge Hansen, gift d.
9.-8.-1969 med Jette Bach, kon
torassistent, født d. 9.-3.-1943,
datter af Elly og Åge Bach. Par
ret har sønnen Mads, født d.
7.-2.-1970.
S.M.H. er fabrikant for D.S.
Koncernen. Han overtog gården i oktober 1976. Gården kan dateres tilbage til 1531,
men er ca. 300 år ældre. S.N.H. har fået Hobro Bevaringspræmie i både 1981 og 1987.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 144 ha., heraf tilkøbt 82 ha., der er 55 ha. skov og
bakker. Der er forpagtet 75 ha.
Stuehuset er genopført efter brand i 1906, det er restaureret i 1940. Avlsbygningerne
består af kvægstald, svinestald og lade alle genopført efter brand i 1906 og restaure
ret i 1940 samt maskinhus fra 1985. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af hvede, græsfrø, raps, ærter og rug. Der er 1 selvkørende sprøjte, 1 gylle
vogn, kornsilo, korntørreri og fliesfyr. De øvrige maskiner er fælles med "Trinderup
Gods", Trinderupvej 7, desuden ejes "Bøgely", som er en skovejendom.
HEJRINGVEJ 5, SNÆBUM, 9500
HOBRO, tlf. 98-548163.
RIGMOR NIELSEN, gårdejer,
født d. 29.-5.-1930, datter af
Inger og Søren Ulbjerg, gift d.
22.- 11.-1959 med Sigfred Niel
sen, født d. 26.-11.-1911, søn af
Kristine og Niels Olsen Nielsen.
Parret har børnene: Niels Erik,
født d. 9.-7.-1961 og Thorkild,
født d. 27.-11.-1964. S.N. er
død.
R.N. overtog gården d. 11.-12.- 1959 fra Arne Larsen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 21,1 ha., heraf tilkøbt 5,3 ha., der er 3,3 ha. marginal
jord. Stuehuset er opført i 1869 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1939 og 1967, lade fra 1914, maskinhuse fra 1962 og 1973. Gården drives
med en kvægproduktion på 14 årskøer og 12 ungdyr af racen SDM, desuden er produce
res der ca. 50 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, kornsilo og korntørreri med varm
og kold luft. Maskinstation bruges til høst. På gården er en søn som medhjælp.
HEJRINGVEJ 9, SNÆBUM, 9500 HOBRO, tlf. 98-548152.
HENRY GRAVESEN, gårdejer, født d. 14.-5.-1957, søn af Jenny (Musse) og Robert
Gravesen, gift d. 8.-9.-1979 med Åse Norup Jensen, børnehavepædagog, født d. 18.-6.—
1955, datter af Kathrine og Berthel Jensen. Parret har børnene: Mikael, født d. 25.1.-1980, Martin, født d. 23.-6.-1983 og Mark, født d. 28.-8.-1988.
H.G. har taget grønt bevis fra Asmildkloster Landbrugsskole og er medlem af skole
bestyrelsen for Hvornum Skole. Han overtog gården d. 1.-1.-1979 fra sine forældre
Jenny og Robert Gravesen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som oldemo

deren startede omkr. 1880.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 2 ha. skov, og der
er 7 gravhøje.
Stuehuset er opført i 1965 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1930, svinestalde fra 11972, 1979, 1984 og 1986, lade fra 1942, maskinhus fra 1990,
foderhus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer, der sæl
ges ca. 2.600 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2
traktorer, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. På gården er der 2 skole
drenge til hjælp. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HOBROVEJ 118, "TOBBERUP
NØRGAARD", TOBBERUP, 9500
HOBRO, tlf. 98-521231.
FRODE NIELSEN KRISTENSEN,
gårdejer, født d. 20.-6.-1925, søn
af Karoline og Kristian Nielsen
Kristensen, gift d. 19.-11.-1950
med Kirsten Jensen, medhjælpen
de hustru, født d. 22.-9.-1926,
datter af Agnes og Valdemar
Jensen. Parret har børnene: Ben
te, født d. 25.-6.-1955 og Helle,
født d. 29.-2.-1960.
F.N.K. overtog gården d. 2 5.-10.-1950 fra Hans Christian Munk Knudsen.
Ejendomsskyld650.000. Areal 22 ha., heraf 4 ha. mose og skov.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af koog svinestald fra 1965, lade fra 1970 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en
svineproduktion på 30 årssøer, der sælges ca. 550 smågrise og 30 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er rug og raps. Der er 2 traktorer, plansilo og korn
tørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HORNSMARKEN 27, "HORNS
HØJGÅRD", BRØNDUM, 9500
HOBRO, tlf. 98-548164.
FINN BARTHOLOMÆUSSEN,
landmand, født d. 19.-4.-1958,
søn af Ruth og Egon Bartholomæussen, gift d. 20.-12.-1986
med Birgitte Andersen, kontor
assistent, født d. 3.-2.-1962.
Parret har børnene: Rasmus,
født d. 24.-4.-1984, Iben, født d.
21.-5.-1988 og Nanna, født d.
11.-10.-1990. F.B. er driftleder og er medlem af bestyrelsen for Sædager Andelsmeje
ri. Han overtog gården d. 31.-12.-1986 fra Ernst Christensen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 19 ha., heraf 3 ha. skov og eng. Der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1968. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1959, svinestald
fra 1965 ombygget til ungdyrstald, lade fra 1970, maskinhus fra 1988, foderhus fra
1974 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 60 ungdyr og
20 slagtekalve af racen SDM, der er 1 årsso, og der sælges ca. 20 smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, rug og hvede. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, kornsilo, korntørreri med kold luft samt halmfyr. På gården har man 2
skoledrenge til hjælp.
HORNSMARKEN 43, "GRYSHØJ", BRØNDUM, 9500 HOBRO, tlf. 98-548412.
HANS BORK, gårdejer, født d. 17.-9.-1945, søn af Louise og Frederik Bork, gift d.
27.-3.-1972 med Betty Nielsen, sygehjælper, født d. 13.-2.-1949, datter af Edith og
Johannes Nielsen. Parret har børnene: Thomas, født d. 27.-8.-1972 og Kirsten, født d.
9.-6.-1975.
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ret medlem af mejeribestyrelsen.
Han overtog gården i 1970 fra
Holger Bork. Gården blev udflyt
tet efter en brand i 1937.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal
66 ha., heraf tilkøbt 28 ha., der
er 19 ha. skov. Der er forpagtet
15 ha.
Stuehuset er opført i 1937 og
restaureret i 1982. Avlsbygnin
gerne består af kvægstalde fra 1937 og 1978, ungdyrstald fra 1980, svinestald fra 1937
løbende restaureret, lade ombygget til svinestald, maskinhus fra 1972, foderhus fra
1978, 2 gylletanke og udendørs køresilo. Gården drives som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 70 årskøer, 140 ungdyr og 37 slagtekalve af racen SDM, svinepro
duktionen er på 60 årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise og 180 slagtesvin årligt. Der
er 4 traktorer, 1 rendegraver, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halm
fyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markar
bejdet. H.B. ejer og driver også Hornsmarken 2, som er på 13,6 ha. og vurderet til
540.000.

HORNSMARKEN 47, "BRØNDUMGÅRD", BRØNDUM, 9500 HO
BRO, tlf. 98-548321.
NIELS SØNDERGAARD, gård
ejer, født d. 9.-4.-1941, søn af
Sofie og Alfred Søndergaard,
gift d. 3.-10.-1967 med Henny
Nielsen, medhjælpende hustru,
født d. 30.-3.-1947, datter af
Elly og Christian M. Nielsen.
Parret har sønnen Leif, født d.
21.-7.-1967.
N.S. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1966 fra
sin far Alfred Søndergaard. Der er stadig kampestensbygning fra 1874 på gården.
Ejendomsskyld 1.280.000. Areal 40 ha., heraf 2 ha. mose og 4 ha. eng. Der er tilkøbt
5 ha. og forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1936, svinestald fra omkr. 1870, spaltestald og foderhus samt maskinhus
alle fra 1975, lade fra 1874, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 50 årskøer, 90 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der er 2
traktorer, tårnsilo og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
HORNSMARKEN 55, BRØNDUM,
9500 HOBRO, tlf. 98-548123.
EJGIL KJÆR JENSEN, gårdejer,
født d. 7.-5.-1942, søn af Klara
og Johan Jensen, gift d. 10.-3.1962 med Lis Solveig Jørgensen,
medhjælpende hustru, født d. 7.9.-1943, datter af Theodora og
Niels Gunner Jørgensen. Parret
har børnene: Bettina, født d. 11.3.-1962, Klaus, født d. 30.-12.1963, Anette, født d. 1.-3.-1967

og Birgitte, født d. 25.-3.-1971.
E.K.J. overtog gården d. 17.-7.-1963 fra K.R. Vasehus. Gården blev udstykket fra
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"Brøndumgården" i 1866.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 12,8 ha., der er 2,5 ha. skov og
mose. Der er forpagtet 31 ha.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1966, spaltestald
fra 1978, svinestald fra 1972, lade fra 1979, maskinhus, foderhus, gylletank og inden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 70 ungdyr og 17
slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
1 roeoptager med tank, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstati
on bruges til lidt af markarbejdet. E.K.J. købte Hornsmarken 51 fra sine svigerforæl
dre i 1986. Gården blev udstykket fra "Brøndumgården" i 1867.
HORNSMARKEN 57, "EGELUNDS
HEREFORD", HANNERUP, 9500
HOBRO, tlf. 98-548165.
ANDERS EGELUND, klovbeskærer, født d. 6.-2.-1951, søn af
Kaj Egelund, bor sammen med
Elly Møller, børnehavepædagog,
født d. 3.-6.-1953, datter af Ej
nar Yde Møller. Parret har søn
nen Tommy.
A.E. overtog gården i juli 1984
fra Vagn Trige Andersen.
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. Besætnin
gen er på 6 ammekøer, 2 ungdyr og 4 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og halmfyr. Man anvender ingen
fremmed arbejdskraft.

HOUVEJ 8, "TJØRNEVANG",
HVORNUM, 9500 HOBRO, tlf.
98- 546766.
POUL HØJBJERG, gårdejer/maskinstationsejer, født d. 9.-12.1960, søn af Birgit og Jørgen
Højbjerg, gift d. 2.-2.-1988 med
Bente Østergaard, medhjælpende
hustru, født d. 2.-4.-1962, datter Bfe
af Lissi og Finn Østergaard. Par
ret har børnene: Kenneth, født 4^,
d. 2.-2.-1987 og Jesper, født d.
6.-4.-1989. P.H. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han købte andel i maskinstatio
nen i 1980 og overtog gården d. 1.-1.-1991 fra sin far Jørgen Højbjerg, som købte
gården i 1953 og startede maskinstationen i 1957. Faderen er stadig medejer af ma
skinstationen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 30 ha. Der er bortforpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1919 efter brand og restaureret senest i 1991. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1953 ombygget til garage i 1977, svinestalde fra 1960 og 1974
ombygget til maskinhuse i 1989, lade fra 1978 samt maskinhuse fra 1967 og 1981. Går
den drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, byg og rug.
Der er 9 firehjulstrukne traktorer, 4 mejetærskere, flere bigballepressere og miniballepressere, 2 gyllevogne med slæbeslanger, 1 gummiged, 1 rendegraver, 1 slamsuger, 2
skårlæggere, 3 finsnittere, 1 snittevogn, 1 græsfrø- og tandrillesåmaskine, plansilo,
korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. P.H. er sammen med faderen ejer af
"Stubbegård", Mariendalsvej 9 i Hersom, den er på 60 ha. og vurderet til 2.300.000,
den dyrkes udelukkende med planteproduktion, der er en 1.000 m2 maskinhal.
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JENS JØRGEN KNUDSEN, gårdejer, født d. 27.-4.-1944, søn af Marie og Viktor Knud
sen, gift d. 4.-11.-1972 med Henny Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 15.-12.-1942,
datter af Helene og Søren Nielsen. Parret har børnene: Helle, født d. 14.-2.-1973,
Arne, født d. 6.-8.-1975, Michael, født d. 4.-9.-1978 og Birgitte, født d. 20.-3.-1981.
J.J.K. har været på Lægård Landbrugsskole og er medlem af skolebestyrelsen. Han
overtog gården d. 14.-10.-1972 fra Thorvald Justesen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 41,3 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1857 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge fra 1927, svinestalden er ombygget til kvægstald, der er
maskinhus fra 1979, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 50 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer, tårnsilo, korn
tørreri med varm og kold luft og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet. J.J.K. ejer og driver også Houvej 13.

HOUVEJ 11, HVORNUM, 9500
HOBRO, tlf. 98-546219.
EJNAR LANNG, gårdejer, født
d. 16.-8.-1935, søn af Jensine og
Anders Michael Lanng, gift d.
21.-11.-1959 med Esther Rasmus
sen, medhjælpende hustru, født
d. 15.-9.-1933, datter af Kristine
og Anton Rasmussen. Parret har
børnene: Leif, født d. 29.-8.-1960,
Henning, født d. 19.-2.-1963 og
Kirsten, født d. 4.-3.-1967.
E.L. overtog gården d. 1.-4.-1965 fra sine forældre Jensine og Anders Michael Lanng,
som købte den i 1924.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 23 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1918 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1941, svinestalde fra 1931 og 1973, maskinhus fra 1975 og
foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer, 30 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden er der er slagtesvineproduktion på 400 stk. årligt. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt korntørreri med varm og kold luft.
HVILSOMVEJ 9, "ØSTERGÅRD",
SNÆBUM, 9500 HOBRO, tlf. 98548471.
JENS CHRISTIAN PEDERSEN,
gårdejer, født d. 30.-10.-1936,
søn af Jenny og Ejner Pedersen,
gift d. 30.-5.-1959 med Kaja Baade, medhjælpende hustru, født d.
11.-2.-1938, datter af Frida og
Jens Baade. Parret har børnene:
Jan, født d. 26.-2.-1962 og Lene,
født d. 27.-6.-1968.
J.C.P. overtog gården d. 1.-8.-1977 fra Marius Kræmer. J.C.P. har været på gården
siden sit 10. år.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 33 ha., heraf 1,7 ha. eng, desuden er der en jættestue.
Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1933 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1927, maskinhus fra 1987, foderhus fra 1982, inden
dørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 75
ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
er 2 traktorer, plansilo, kold lufts tørreri og staldvarme anvendes til opvarmning af
stuehuset. På gården har man 2 skoledrenge til hjælp. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
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HVILSOMVEJ 15, "MØLGÅRD",
SNÆBUM, 9500 HOBRO, tlf. 98548030.
KRISTEN BJØRN, gårdejer, født
d. 27.-2.-1926, søn af Maria og
Peter Bjørn, gift d. 5.-9.-1954
med Elsa Olsen, husmor, født d.
29.-5.-1926, datter af Olga og
Jens Olsen. Parret har børnene:
Annette, født d. 18.-5.-1957 og
Hanne, født d. 12.-3.-1960.
K.B. har været på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1961 fra sin svigerfar Jens Olsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret i 1971. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1924 restaureret i 1964 og 1973, svinestald og lade begge fra 1924, foderhus fra
1984, maskinhus, gylletank og indendørs køresilo. Besætningen består af 19 ammekøer
og 19 ungdyr af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der er
2 traktorer og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
HØNDRUPVEJ 5, "BREDEHØJGÅRD", DØSTRUP, 9500 HOBRO,
tlf. 98-557122.
JENS FOLDAGER, gårdejer,
født d. 20.-12.-1946, søn af Ger
da og Christian Foldager, gift d.
29.-5.-1971 med Elisabeth Forch
hammer Hansen, medhjælpende
hustru, født d. 28.-8.-1950, dat
ter af Eva og Karl Christian
Hansen. Parret har børnene: Ja
cob, født d. 3.-12.-1969, Christi
an, født d. 13.-1.-1973, Eva, født
og Frederik, født d. 17.-5.-1991.
J.F. har taget grønt bevis fra Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-8.1971 fra Svend Åstrup.
Ejendomsskyld 2.370.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 2 ha. marginaljord.
Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1910 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af svinestalde bygget fra 1975-91, lade, foderhus, maskinhus, 2 gylletanke og 2 fodersiloer.
Gården drives med en svineproduktion på 285 årssøer, der sælges ca. 3.000 smågrise
og 3.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2
traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og korntørreri med kold luft. På gården er
ansat 2 faste medhjælpere. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HØNDRUPVEJ 7, "ØSTERVANG",
DØSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98557228.
IVERT NIELSEN, gårdejer, født
d. 21.-5.-1936, søn af Anna og
Richardt Nielsen, gift d. 9.-11.1957 med Hilda Laustsen, med
hjælpende hustru, født d. 17.-9.1938, datter af Martine og Lau
rits Laustsen. Parret har børne
ne: Birthe, født d. 1.-6.-1960,
Liselotte, født d. 21.-11.-1961 og

Helle, født d. 10.-1.-1964.
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I.N. har arbejdet ude. Han overtog gården i november 1966 fra Otto Christensen. Går
den er udstykket fra "Rævebakkegård".
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1970 og derefter løbende. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald og svinestald begge fra 1900, svinestalde fra 1973, 1975
og 1979, lade og maskinhus begge fra 1979 samt foderhus. Gården drives med en svi
neproduktion på 60 årssøer, der sælges ca. 300 smågrise og 1.000 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo
og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
HØNDRUPVEJ 8, "SOLH03", TOBBERUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-520934.
JENS VERNER PEDERSEN, gårdejer, født d. 29.-12.-1960, søn af Magda og Arne Ver
ner Pedersen, gift d. 7.-6.-1986 med Lone Sondrup, medhjælpende hustru, født d. 11.8.-1961, datter af Inger og Jens Christian Sondrup. Parret har børnene: Line, født d.
14.-11.-1986 og Christian, født d. 26.-12.-1989.
Begge ægtefæller har taget grønt bevis fra Asmildkloster Landbrugsskole. 3.V.P. over
tog gården d. 10.-1.-1986 fra Ole Ritter.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 27,9 ha., heraf 0,5 ha. plantage. Der er forpagtet 23,4
ha. Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1969 tilbygget
i 1974 og 1983, ungdyrstald fra 1975 tilbygget i 1989, lade fra 1920 tilbygget i 1976
og 1990, maskinhus fra 1974, foderhus og gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 77 årskøer, 90 ungdyr og 40 kalve af blandet race. Planteproduktionens salgs
afgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanglæg. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

HØRBYGÅRDVEJ 3A, "FEDALS
GÅRD", ØLS, 9500 HOBRO, tlf.
98-522036.
LARS CHRISTIAN SØNDERGÅRD,
gårdejer, født d. 14.-6.-1961, søn
af Ingrid og Niels Søndergård,
gift d. 6.-7.-1985 med Elisabeth
Marie Lebæk Viderberg, medhjæl
pende hustru, født d. 11.-3.-1965,
datter af Edith og Otto Vider
berg. Parret har dattern Anne
marie, født d. 5.-4.-1986.
L.C.S. har taget grønt bevis fra Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-8.-1984 fra sine forældre Ingrid og Niels Søndergård. Nuværende ejer er 4. genera
tion på gården, som blev købt af oldefaderen i 1875.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 13 ha. skov og hede
med gravhøj, og der er 20 ha. eng og dal. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret i 1976 og derefter løbende vedligeholdt.
Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1914 og 1987, lade fra 1911 restaureret i
1951, maskinhus fra 1976, foderhus, gylletank og 4 udendørs køresiloer. Gården drives
med en kvægproduktion på 64 årskøer, 127 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 4 traktorer, 1 markvandings
anlæg og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
HØRBYGÅRDVE3 9, "VESTERVANG", HØRBY, 9500 HOBRO, tlf. 98-522228.
HENNING OVESEN, gårdejer, født d. 27.-8.-1942, søn af Marie og Bernhard Ovesen,
gift d. 27.-3.-1965 med Inga Christensen, medhjælpende hustru, født d. 27.-11.-1945,
datter af Gerda og Ingemann Christensen. Parret har børnene: Conni, født d. 27.-11.1965, Kurt, født d. 20.-3.-1967 og Tommy, født d. 20.-2.-1971.
H.O. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-3.-1969 fra Karl
Vilhelm Rolin. Gården blev udstykket fra "Vilhelmsminde" i 1911.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 22 ha. Der er forpagtet 13 ha.
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omkr. 1911 og restaureret i
1973. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1911 og 1975,
svinestald fra 1972, lade fra
1948, maskinhus fra 1982, foder
hus fra 1980 og gylletank. Går
den drives med en kvægprodukti
on på 40 årskøer, 60 ungdyr og
20 slagtekalve af racen SDM, der
er en slagtesvineproduktion på
200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg,
plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

HØRBYGÅRDVEJ 15, "HØRBYGÅRD", HØRBY, 9500 HOBRO,
tlf. 98-521416.
POUL VAGN NIELSEN, gård
ejer, født d. 14.-11.-1931, søn af
Oda og Vagn Nielsen, gift d.
30.-5.-1958 med Sigrid Margit Sø
rensen, medhjælpende hustru,
født d. 7.-3.-1932, datter af El
len og Marius Sørensen. Parret
har datteren Ellen, født d. 15.12.-1960.
P.V.N. har været på Vejlby Landbrugsskole og har været på landbrugsophold i Ameri
ka. Han forpagtede gården d. 15.-4.-1958 og købte den i 1968 fra Else og Ejner Jen
sen. Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 76 ha., heraf 1 ha. plantage og 1 ha. sø.
Stuehusene er opført i 1874 og 1915. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1915
og 1973, svinestalde fra 1916 og 1950, kartoffelhal fra 1978, lade fra 1950, maskin
huse fra 1914 og 1916 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 60
årssøer, der produceres ca. 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er kartofler, ærter, raps og hede. Der er 4 traktorer, 2 mejetærskere, 1 markvandings
anlæg, 1 kartoffeloptager, kornsilo, korntørreri og halmfyr. På gården er ansat 1 fast
medhjælper. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. P.V.N. ejer og driver også
Hannerupvej 10, som er på 24 ha. og vurderet til 500.000.
KARLBYVEJ 5, "MIKKELSBORG",
NR. OMSILD, 9500 HOBRO, tlf.
98-520054.
ÄGE OSVALD PEDERSEN, gård
ejer, født d. 4.-5.-1930, søn af
Elisabeth og Jens Pedersen, gift
d. 29.-9.-1956 med Tove Marie
Larsen, medhjælpende hustru,
født d. 20.-5.-1937, datter af
Metha og Poul Larsen. Parret
har børnene: Poul, født d. 17.9.-1957, Birgit, født d. 12.-9.-

1959 og Jørgen, født d. 23.-5.-1962.
T.M.L. er medlem af Menighedsrådet. A.O.P. er postbudafløser og har været på Mal
ling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1956 fra Erling Dalum. På gården er
der udgravet en jernalder gravplads, fundene kan ses på museet i Hobro.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 13 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1973, hønsehus fra 1960, lade fra 1905 restaureret i 1983, lade fra 1984, maskin-
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sælges 150 smågrise og 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps.
Der er 1 traktor og tårnsilo.

KIRKEGÅRDSVEJ 3, "NORD
GÅRD", HØRBY, 9500 HOBRO,
tlf. 98-520369.
KARL og AGNER DAMGÅRD
NIELSEN, gårdejere. K.D.N. er
født d. 18.-8.-1932, og A.D.N. er
født d. 20.-5.-1936, begge sønner
af Dagny og Martin Nielsen.
K.D.N. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Brødrene overtog
gården i november 1962 fra Ma
rie Andersen. Gården blev ud

flyttet fra Hørby i 1883.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 61 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er frasolgt 2 ha.
Stuehuset er opført i 1883 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1912 og 1972, lade fra 1883, maskinhus og foderhus begge fra 1970 samt
gylletank. Gården drives med en slagtekalveproduktion på 150 stk. af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, tårnsilo, 2 korntørrerier med varm og kold luft
samt halmfyr.
KIRKEGÅRDSVEJ 4, "SKOVLY",
HØRBY, 9500 HOBRO, tlf. 98557276.
HENNING KRESTEN LARSEN,
landmand, født d. 27.-9.-1930,
søn af Jenny og Albert Larsen,
gift d. 9.-7.-1955 med Ellen Mar
grethe Pedersen, medhjælpende
hustru, født d. 9.-7.-1935, datter
af Rosa og Ingvar Pedersen. Par
ret har børnene: Poul, født d.
4.-3.-1956, John, født d. 5.-5.1958, Benny, født d. 6.-3.-1961, Conni, født d. 21.-1.-1967 og Allan, født d. 3.-7.1975. H.K.L. overtog gården d. 8.-4.-1962 fra sin svigerfar Ingvar Pedersen, som
byggede gården i 1931. Ejendomsskyld 530.000. Areal 15,4 ha., der er frasolgt 1 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret flere gange senest i 1975. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1931 restaureret i 1964 og 1971, svinestald og lade er begge
fra 1931 og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 21 årskøer, 27 ung
dyr og 11 slagtekalve af racerne SDM og Jersey, der er 5 årssøer, og der sælges 100
smågrise årligt, desuden er der 3 heste. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

KIRKEGÅRDSVEJ 5, "HØRBYNØRGÅRD", HØRBY, 9500 HO
BRO, tlf. 98-557125.
CHRISTIAN AUGUST ANDERS
SON, gårdejer, født d. 16.-4.1929, søn af Elna Kathrine og
Aksel Vilhelm Andersson, gift d.
10.-5.-1952 med Karen Halkær
Christensen, medhjælpende hu
stru, født d. 24.-1.-1929, datter
af Marie og Chresten Christen
sen. Parret har børnene: Kurt,
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født d.1.-8.-1953, Finn, født d. 17.-4.-1958, Mogens, født d. 15.-4.-1962 og Lone, født
d. 5.-3.-1965.
C.A.A. har været på Kalø Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra sin far Aksel
Vilhelm Andersson, som købte gården i 1922.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 19 ha., der er frasolgt 3 ha.
Stuehuset er opført i 1912, restaureret i 1963 og derefter løbende vedligeholdt.
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1966, svinestalde fra 1968 og 1974, lade fra
1932, maskinhus fra 1976 og foderhus fra 1983. Besætningen består af 40 ungdyr af
racen SDM, der er 2 årssøer, der indkøbes smågrise, og der produceres ialt 250 slag
tesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm og
kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

KIRKEGÅRDSVE3 15, "DØSTRUP
HEDEGÅRD", DØSTRUP, 9500
HOBRO, tlf. 98-557110.
OVE HANSEN, gårdejer, født d.
10.-5.-1934, søn af Amalie og
Søren Hansen, gift d. 21.-2.-1959
med Elly Pedersen, dagplejer,
født d. 26.-5.-1938, datter af
Esther og Laurits Pedersen. Par
ret har børnene: Søren, født d.
10.-8.- 1959 og død d. 26.-2.-1974,
Annette, født d. 15.-11.-1960,
Birgitte, født d. 27.-4.-1967 og Peter, født d. 19.-12.-1975.
O.H. er formand for Menighedsrådet. Han overtog gården d. 16.-8.-1962 fra Marie og
Karl Sørensen. Gården er oprindeligt udstykket fra "Stenshøjgård".
Ejendomsskyld 1.240.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 28 ha., der er 15 ha. eng. Der er
forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1887 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde
fra 1967 og 1983, svinestald og lade er begge fra 1974, maskinhus fra 1984 og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 40 ungdyr og 20 kalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 roeoptager og plansilo.

KIRKEGÅRDSVE3 17, DØSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-557107.
30RGEN MØRK, minkavler, født d. 21.-3.-1947, søn af Helga og 3ens Christian Niel
sen, gift d. 2.-7.-1966 med Helga Rasmussen, ekspedistrice, født d. 1.-11.-1947, datter
af Nora og Laurits Rasmussen. Parret har børnene: Pia, født d. 9.-12.-1966, Anja, født
d. 19.-6.-1970 og Maj, født d. 29.-6.-1977.
3.M. er uddannet tømrer. Han overtog gården i 1977 fra Marie og Christian Mørk. Nu
værende ejer er 3. generation på gården.
Areal 8 ha., der er frasolgt 1. ha. Der er bortforpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1897 og restaureret i 1977, kvægstalden er ombygget til stue.
Avlsbygningerne består af 8 minkhaller, 1 pelseri fra 1988, lade fra 1937 ombygget til
garage og maskinhus fra 1985. Gården drives som minkfarm med en bestand på 400
minktæver, 3.M. er på hitlisten med sorte skind. Der er 1 fodermaskine på gården.
KIRKEVE3 4, "VESTERGÅRD",
ØLS, 9500 HOBRO, tlf. 98-521264.
MARTINE (TINE) HEDEGÅRD,
gårdejer, født d. 22.-2.-1922, dat
ter af Anne Sofie Boyesen og
3ens Andersen Seerup, gift d.
25.-11.-1951 med Henrik Marius
Hedegård, født d. 24.-2.-1916,
søn af Nicoline og 3ens Christi
an Hedegård. Parret har børne
ne: Ruth, født d. 2.-11.-1953,
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H.M.H. overtog gården d. 21.-4.-1950 fra Peter Sørensen. Gårdens historie kan føres
tilbage til før 1884.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 17,2 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er frasolgt 4,5 ha., der
er 4,5 ha. skov og 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1921 og restaureret i 1975. Avlsbygnigerne består af kvægstald
fra 1987, lader fra 1918 og 1987, maskinhus fra 1958 og foderhus. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 1 traktor,
plansilo og korntørreri med kold luft. Sønnen er medhjælp på gården. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.

KIRKEVEJ 6, "ØLS GL PRÆSTE
GÅRD", ØLS, 9500 HOBRO, tlf.
98-521263.
MARIE KJELDSEN, gårdejer,
født d. 2.-4.-1940, datter af Kir
stine og Jørgen Jørgensen, gift
d. 29.-12.-1965 med Kjeld Kjeld
sen, medejer, født d. 1.-3.-1938,
søn af Dagmar og Peter Kjeld
sen. Parret har børnene: Kurt,
født d. 18.-5.-1966, Leila, født d.
2.-1.-1968, Dorthe, født d. 18.9.-1974 og Ulla, født d. 23.-6.-1976.
K.K. arbejder på mejeriet i Hobro.
M.K. overtog gården d. 15.-8.-1977 fra sine forældre Kirstine og Jørgen Jørgensen,
som købte gården i 1928, det er en tidligere præstegård.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 11 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1800, restaureret i 1975 og derefter løbende vedligeholdt.
Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1933 og 1978, svinestald fra 1933, lade fra
1978, roehus, foderhus og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 26 års
køer, 54 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 8 årssøer, der produ
ceres ca. 150 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri
og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
KLEJTRUPVEJ 4, "BUKBJERGGAARD", SDR. OMSILD, 9500
HOBRO, tlf. 98-511145.
THORKILD SVENDGAARD, land
mand, født d. 12.-6.-1945, søn af
Marie og Karl Svendgaard, gift
d. 29.-4.-1967 med Jonna Hedegaard, sygehjælper, født d. 23.6.-1947, datter af Marie og Hen
ry Hedegaard. Parret har børne
ne: Henrik, født d. 17.-5.-1969,
Lone, født d. 10.-5.-1972 og An
nette, født d. 10.-8.-1977.
T.S. overtog gården d. 1.-6.-1983 fra Åse og Peter Fredsted. Gårdens historie kan
føres tilbage til 1775.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 69 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 7 ha. skov og
plantage. Der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1958 ombygget til svinestald i 1986, svinestald fra 1960 moderniseret i 1983, lade
ombygget til svinestald i 1990, maskinhus fra 1986 og gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 125 årssøer, der sælges 1.000 smågrise og 1.600 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og rug. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, kornsilo, korntørreri og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset.
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HØJE, 9500 HOBRO, tlf. 98-546671.
NIELS CHRISTIAN JACOBSEN,
gårdejer, født d. 13.-11.-1920,
søn af Petrine og Jacob Jacob
sen, gift d. 9.-2.-1954 med Elly
Margrethe Nielsen, medhjælpende
hustru, født d. 13.-5.-1934, dat
ter af Mary og Jens Nielsen. Par
ret har børnene: Kurt, født d.
25.-7.-1954, Ellen Margrethe,
født d. 23.-1.-1957, Kaj Åge,
født d. 9.-9.-1960, Bente Elise, født d. 1.-9.-1966, Karen Irene, født d. 13.-10.-1964 og
Eva Marie, født d. 1.-7.-1962. N.C.J. har været i bestyrelsen for Husmandsforeningen
i Hvornum. Han overtog gården d. 1.-3.-1954 fra sin forældre Petrine og Jacob Jacob
sen, som købte gården i 1917, den blev oprindeligt bygget i 1909.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 12,6 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1909 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1909 og 1964, svinestald fra 1909, lade fra 1924, foderhus, maskinhus og
fodersilo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 150 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, vinterhvede og vårbyg. Der er 2 traktorer og
tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KLEJTRUPVEJ 12, "HVORNUM HØJGÅRD", HVORNUM HØJE, 9500 HOBRO, tlf.
98-546172.
REINAR HØJEN, gårdejer, født d. 27.-3.-1925, søn af Anine Kristine Elisabeth og Ole
Christian Højen, gift d. 31.-3.-1956 med Linda Sand Vad, sygeplejerske, født d.
9.-12.-1930, datter af Johanne og Alfred Vad. Parret har børnene: Vibeke, født d.
8.-4.-1957, Preben, født d. 15.-11.-1958, Karsten, født d. 20.-9.-1960, Thomas, født d.
27.-10.-1961, Kirsten, født d. 16.-3.-1964, Anne Mette, født d. 18.-10.-1967 og Inge
Marie, født d. 27.-11.-1974.
R.H. har været medlem af Hvornum Menighedsråd. Han overtog gården d. 24.-8.-1962
fra Jens Christian Jensen.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 20,3 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 1,5 ha. eng og 1 ha.
skov. Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1930, svinestald fra 1968, hestestald fra 1940, lade fra 1900 restaureret
i 1940, maskinhus fra 1973 og foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på 20
årskøer, 40 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde
er vinterbyg. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KLEJTRUPVEJ 13, "KNUDE
GÅRD", SDR. ONSILD, 9500 HO
BRO, tlf. 98-544090.
MARTIN HOLST CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 9.-4.-1962, søn
af Anne og Christian Holst.
M.H.C. har taget grønt bevis på
Asmildkloster Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 1.-1.-1986
fra sine forældre Anna og Chri
stian Holst, som købte gården i
1956.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 16 ha., heraf 1 ha. skov og 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1965. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1960 og 1978
begge restaureret i 1988-90, lade fra 1920, maskinhus fra 1962, foderhus og gylletank.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 4.500 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer og tårnsilo. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet. M.H.C. har desuden er slagtesvineproduktion på 1.500 stk. på
Væggedalen 1.
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BRO, tlf. 98-546621.
NIELS JØRGEN BUSK, gårdejer,
født d. 16.-11.-1943, søn af Alma
og Ejner Busk, gift d. 28.-3.-1970
med Anne Bay Smidt, medhjæl
pende hustru, født d. 21.-10.-1949,
datter af Ellen og Valdemar Bay
Smidt. Parret har børnene: Flem
ming, født d. 20.-10.-1972 og
Louise, født d. 25.-11.-1980.
N.J.B. overtog gården d. 15.-8.-1977 fra sine forældre Alma og Ejner Busk.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1939 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1957 restaureret og udvidet i 1982, lade fra 1961, maskinhus fra 1962
og foderhus fra 1989. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 60 ungdyr
og 16 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2
traktorer, kornsilo, korntørreri og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

KLEJTRUPVEJ 16, "MOSEGÅRD",
HVORNUM, 9500 HOBRO, tlf.
98-546522.
SVEND BISGÅRD SVENDSEN,
gårdejer, født d. 13.-6.-1950, søn
af Magda og Marius Svendsen,
gift d. 3.-12.-1977 med Elly
Klausen, sygehjælper, født d.
19.-1.-1952, datter af Arna og
Karl Klausen. Parret har datte
ren Gitte, født d. 2.-8.-1971.
S.B.S. har taget grønt bevis fra
Asmildkloster Landbrugsskole og er i bestyrelsen for den lokale Jerseyforening. Han
overtog gården d. 11.-12.-1979 fra Niels Jørgen Ramsdahl.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 28,4 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 3 ha. skov og 0,5
ha. eng. Der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1958, foderhus fra 1990, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 50 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen Jersey, det er
en avlsbesætning, hvorfra der sælges en del tyre, desuden deltages der i dyrskuer.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet. Man har 1 skoledreng til hjælp.
KLEJTRUPVEJ 18, "FJELSTEDVANG", HVORNUM, 9500 HOBRO,
tlf. 98-546159.
KJELD THORKILD FJELSTED,
gårdejer, født d. 17.-12.-1942,
søn af Anna og Viggo Fjelsted,
gift d. 7.-11.-1964 med Else Bo
dil Christensen, medhjælpende hu
stru, født d. 2.-1.-1946, datter af
Marie og Julius Christensen. Par
ret har børnene: Henrik, født d.
17.-5.-1965, Marianne, født d.
20.-8.-1966, Kurt, født d. 7.-6.-1971 og Schenette, født d. 7.-11.-1973.
K.T.F. overtog gården i 1968. fra sin mor Anna Fjelsted. Nuværende ejer er 3. genera
tion på gården, bedstefaderen købte "Møllegården" og lagde den under "Fjelstedvang".
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Stuehuset er opført i 1898 og restaureret i 1982. Avlbygningerne består af kvægstald
fra 1932 restaureret i 1973, svinestald ombygget til kreaturer i 1978, lader fra 1932
og 1950 restaureret i 1980, maskinhus fra 1971, foderhus fra 1979, gylletank og inden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 130 ungdyr og 40
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 5 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. På
gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
K.F. ejer og driver også "Højmosegård", Klejtrupvej 5, den er på 19 ha. og vurderet
til 530.000.

KLEJTRUPVEJ 19, "LILLE BUKBJERGGÅRD", SDR. ONSILD,
9500 HOBRO, tlf. 98-511308.
FREDDY CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 7.-7.-1936, søn af
Dagny og Ejner Christensen, gift
d. 25.-3.-1961 med Anne Marie
Højgård, medhjælpende hustru,
født d. 24.-8.-1937, datter af
Kirstine og Peder Balle Højgård.
Parret har børnene: Søren, født
d. 3.-6.-1962 og Mette, født d.
2.-11.-1964. F.C. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-4.-1961 fra sine svigerforældre Kirstine og Peder Balle Højgård, som købte gården i
1922. Gården er oprindeligt udstykket fra "Bukbjerggård" i 1909.
Ejendomsskyld 1.070.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 2 ha. skov og 2 ha.
eng. Stuehuset er opført i 1909 og restaureret flere gange senest i 1980. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1937, lade fra 1929, maskinhus fra 1975, foderhus fra
1982 og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 35
ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede.
Der er 3 traktorer, kornsilo og korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.
KLEJTRUPVEJ 37, "HAVRIS
LUND", HVORNUM, 9500 HOBRO,
tlf. 98-546114.
ANNETTE KASTRUP, gårdejer,
født d. 3.-5.-1962, datter af Bo
dil og Børge Kastrup, bor sam
men med Lars Frank, truckfører,
født d. 27.-9.-1957, søn af Rita
og Valdemar Frank. Parret har
sønnen Rasmus, født d. 6.-12.-199C.
A.K. er uddannet sygeplejerske.
Hun overtog gården d. 1.-3.-1991
fra sine forældre Bodil og Børge Kastrup, som købte gården i 1962. Gårdens historie
er mere end 100 år gammel.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 30 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1938, restaureret i 1970 og derefter løbende vedligeholdt. Avls
bygningerne består af ko- og svinestald genopført efter brand, lade fra 1938 og foder
hus. Besætningen består af 4 ammekøer og 2 tyre af racen Aberdeen-Angus. Der er 2
traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KLEJTRUPVEJ 41, "SKRÆNTEN", HVORNUM, 9500 HOBRO, tlf. 98-546151.
BØRGE JENSEN, gårdejer, født d. 16.-9.-1936, søn af Ingeborg og Ottenius Jensen,
gift d. 29.-4.-1960 med Inger Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 29.-3.-1939,
datter af Else og Henry Jørgensen. Parret har børnene: Lissi, født d. 16.-1.-1961 og
Peter, født d. 21.-1.-1964.
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Restrup Husmandsskole. Han
overtog gården d. 1.-11.-1960 fra
Henriette og Valdemar Jensen.
Ejendomsskyld 1.080.000. Areal
29 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der
er 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1900,
restaureret i 1965 og derefter
løbende vedligeholdt. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald tilbyg
get i 1976, kviestald fra 1976,
svinestalde fra 1900 og 1964, lade og foderhus begge fra 1982, maskinhus fra 1990,
gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer,
50 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 8 årssøer, der produceres
120 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med
kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
KLEJTRUPVEJ 97, "SØLYST", HVORNUM, 9500 HOBRO, tlf. 98-546426.
BENT JUST NIELSEN, gårdejer, født d. 20.-3.-1937, søn af Kirsten og Johannes Just
Nielsen.
B.J.N. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1965 fra
sine forældre Kirsten og Johannes Just Nielsen. Nuværende ejer er 3. generation på
gården, som blev købt af bedstefaderen i 1922. Gården har areal med fiskeret til
Klejtrup Sø.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 17,6 ha., heraf 1 ha. plantage. Der er lejet 3 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og restaureret i 1950. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1962, kviestald fra 1969, lade fra 1956 og maskinhus fra 1969, foderhus og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 35 ungdyr og 17 kalve
af racen SDM, desuden er der 1 Oldenborger med føl. Der er 2 traktorer. Maskinstati
on bruges til en del af markarbejdet. B.J.N. bor selv på Klejtrupvej 99, han ejer og
driver også Kirkegårdsvej 15.
KLEJTRUPVEJ 103, "HVORNUM
VESTERGÅRD",
HVORNUM,
9500 HOBRO, tlf. 98-546112.
KARL PUGHOLM OLSEN, gård
ejer, født d. 20.-6.-1934, søn af
Sørine og Arnders Olsen, gift d.
8.-7.-1961 med Sonja Sørensen,
medhjælpende hustru, født d. 4.8.-1938, datter af Johanne og Sø
ren Sørensen. Parret har børne
ne: Lars, født d. 13.-12.-1961,
Per, født d. 12.-3.-1964, Gitte,
født d. 18.-4.-1967 og Ole, født d. 26.-7.-1976.
K.P.O. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1962 fra
sine forældre Sørine og Anders Olsen, som købte gården i 1933. Gården blev udstykket
i 1816. Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 27,8 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 6 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald begge
fra 1963, lader og foderhus begge fra 1972 samt maskinhus fra 1961. Gården drives
som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 18 årskøer, 20 ungdyr og 10 kalve af
racen SDM, desuden er der 12 årssøer, der sælges ca. 60 smågrise og 180 slagtesvin
årligt. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og plansilo. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

KONGSVAD MØLLEVEJ 6, "ONSILD MOSEGÅRD", SDR. ONSILD, 9500 HOBRO.
CHRISTIAN TORSCHÉ HØJGAARD, gårdejer, født d. 4.-3.-1925, søn af Martha og
Kresten Pedersen Højgaard. C.T.H. har sønnen Karsten, født d. 15.-8.-1950.
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Christian T. Højgaard har været
på Lyngby Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 23.-3.-1984 fra
sine søskende. Nuværende ejer er
3. generation på gården, som fa
milien har haft siden 1911, men
familien har boet i Sdr Onsild i
400 år.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal
72 ha., heraf 8 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1857 og lø
bende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1938, svinestald fra 1925, hestestald fra 1921, lade fra
1918, maskinhus fra 1945 og foderhus. Gården drives udelukkende med planteprodukti
on bestående af byg, raps, hvede og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 plan
siloer, gennemløbstørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

KONGSVAD MØLLEVEJ 7, "MØL
GÅRD", -KONGSVAD, 9500 HO
BRO, tlf. 86-452304.
FREDE AGGERHOLM, gårdejer,
født d. 18.-3.-1938, søn af Anna
og Kristen Aggerholm, gift d.
31.-8.-1961 med Karen Margre
the Jensen, medhjælpende hustru,
født d. 9.-6.-1940, datter af
Mette og Peter Jensen. Parret
har børnene: Annette, født d.
20.-10.-1963, Jens, født d. 18.4.-1967 og Jane, født d. 12.-3.-1974. K.M.J. er medlem af Menighedsrådet.
F.A. har været på Ladelund Landbrugsskole, han har været medlem af bestyrelsen i
Hobro og Omegns Landboforening og i bestyrelsen for Sædager Andelsmejeri. Han over
tog gården d. 1.-2.-1964 fra Ingemann Jensen. Gårdens historie kan føres tilbage til
omkr. 1850.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er frasolgt 2,2 ha.
Der er lejet 48 ha.
Stuehuset er opført i 1916 efter brand. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1916
og 1970, ungkreaturstald fra 1975, svinestald fra 1916, hestestald ombygget til svine
stald i 1965, lade ombygget til ungkreaturer i 1982, maskinhus fra 1976, foderhuse fra
1978 og 1982, gylletank samt inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en
kvægproduktion på 70 årskøer, 110 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 4 traktorer, 1
markvandingsanlæg, 1 finsnitter, tårnsilo og staldvarme anvendes til opvarmning af
stuehuset. På gården er ansat 1 fodermester. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
KONGSVADVEJ 8, "SØAGERGÅRD", SDR. ONSILD, 9500 HO
BRO, tlf. 98-544221.
VIBEKE og OVE NEIMANN, land
mænd. O.N. er født d. 20.-3.1936, søn af Kathrine og Niels
Neimann, gift d. 28.-10.-1961
med Edel Vibeke Carstensen,
medhjælpende hustru, født d.
26.-2.-1941, datter af Astrid og
Anker Carstensen Dalberg. Par
ret har børnene: Niels, født d.
5.-8.-1963, Claus, født d. 24.-4.-1967 og Troels, født d. 15.-1.-1970.
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O.N. har været pä Hammerum Landbrugsskole og er medlem af Planteavlsudvalget.
Parret overtog gården d. 14.-10.-1971 fra Anker Carstensen Dalberg. Gården blev ud
flyttet omkr. 1820.
Ejendomsskyld: "Søagergård" 2.280.000, "Stensbakgård" 2.000.000. Areal 130 ha., heraf
tilkøbt 72 ha., der er 11 ha. skov. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført efter brand i 1932 og løbende restaureret. Avslbygningerne består
af kvægstald, svinestald og lade alle opført efter brand i 1932 og løbende tilbygget.
Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der produceres 1.600 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er græsfrø, ærter, raps og korn. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo samt korntørreri med varm
og kold luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet. Gården drives sammen med "Stenbakgård", Ulstrupvej 28.

KÆRVEJ 49, "KÆRAGERGÅRD", ONSILD ST BY, 9500 HOBRO, tlf. 98-544383.
THORKILD KJÆRGÅRD ERIKSEN, gårdejer, født d. 29.-9.-1949, søn af Else og Jens
Eriksen, gift d. 3.-4.-1975 med Annette Blicher Christensen, rengøringsassistent, født
d. 23.-10.-1951, datter af Gudrun og Anders Peter Christensen. Parret har børnene:
René, født d. 28.-11.-1973 og Vibeke, født d. 22.-7.-1979.
T.K.E. har taget grønt bevis fra Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i decem
ber 1975 fra Bent Johannesen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 70 ha., heraf 26 ha. skov og eng. Der er forpagtet 3
ha. og tilkøbt 32 ha.
Stuehuset er opført i 1918 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1981, lader og maskinhuse fra 1981 og 1987, foderhus og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 65 årskøer, 115 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM,
desuden er der 2 ammekøer af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er
rug, byg og raps. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

KÆRVEJ 51, "FUGLS0GÄRD",
ONSILD ST BY, 9500 HOBRO,
tlf. 98-544280.
FLEMMING WISSING CHRISTEN
SEN, gårdejer, født d. 5.-8.-1964,
søn af Anna Margrethe og Ove
Jessen Christensen, bor sammen
med Birgitte Vagn Nielsen, gart
ner, født d. 11.-10.-1966, datter
af Birthe og Georg Vagn Nielsen.
Parret har sønnen Mathias, født
d. 16.-5.- 1990.
F.W.C. er falckredder. Han overtog gården d. 15.-5.-1989 fra sine forældre Anna
Margrethe og Ove Jessen Christensen, som købte gården i 1961.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 41 ha., heraf 11 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1957. Avlsbygningerne består af kvægstald
ombygget til svinestald i 1969, svinestald fra 1969, hestestald og lade begge fra 1930,
maskinhus fra 1976 ombygget til svin i 1991, fodersilo, foderhus og gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der sælges ca. 400 smågrise og 1.200
slagtesvin årligt, desuden er der 2 ammekøer af racen Limousine. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korn
tørreri og fast brændselsfyr.
LILLEMØLLEVEJ 35, HVORNUM, 9500 HOBRO, tlf. 98-547001.
GERT NIELSEN, gårdejer, født d. 25.-3.-1958, søn af Kathe og Henry Nielsen, gift d.
17.-9.-1980 med Tina Christensen, hestestutteriejer, født d. 23.-11.-1965, datter af
Kirsten og Flemming Christensen. Parret har børnene: Rune, født d. 3.-9.-1984 samt
tvillingerne Helena og Bettina, født d. 1.-6.-1988.
G.N. er maskinfører. Han overtog gården d. 1.-5.-1990 fra sin far Henry Nielsen, som
har startet Fugleparken.
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Ejendomsskyld 700.000. Areal 17 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1915 ombygget til maskinhus, hestestald fra 1990, lade fra 1915, maskinhus fra
1977 og foderhus. Besætningen består af 4 ammekøer og 5 ungdyr af racerne Aberdeen-Angus og Limousine, desuden er der 7 rideheste, de bruges til opdræt. Der er 1
traktor og tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

LILLEMØLLEVEJ 36, "LILLE
MØLLE", HVORNUM, 9500 HO
BRO, tlf. 98-547013.
CARL BUSK, gårdejer, født d.
13.-12.-1931, søn af Kirstine og
Arne Busk.
C.B. har været formand for Lig
ningskommisionen, han er medlem
af Skatteankenævnet og kasserer
i Menighedsrådet. Han overtog
gården d. 1.-8.-1964 fra sin far
Arne Busk. Gårdens historie kan
føres tilbage til 1540, det har været en vandmøllegård, som blev nedlagt i 1910.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 47 ha., heraf 16 ha. plantage og 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1915, restaureret i 1979 og derefter løbende vedligeholdt. Avls
bygningerne består af kvægstalde fra 1931 og 1965, svinestald fra 1965 bruges til
ungkreaturer, lader fra 1885 og 1954, maskinhus fra 1975 og foderhus fra 1984. Går
den drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 40 ungdyr og 12 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Man har 1 sko
ledreng til hjælp. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
LILLEMØLLEVEJ 37, HVORNUM,
9500 HOBRO, tlf. 98-546452.
JENS OVE NIELSEN, gårdejer,
født d. 3.-11.-1920, søn af Ka
thrine og Martin Nielsen.
J.O.N. overtog gården d. 4.-4.1973 fra sine forældre Kathrine
og Martin Nielsen.
Ejendomsskyld 400.000. Areal
17,9 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1967. Avls
bygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1939, lade fra 1953, maskinhus og foderhus. Gården drives
med en svineproduktion på 7 årssøer, der sælges ca. 120 smågrise og 10 slagtesvin
årligt, desuden er der 7 ungkreaturer af racen SDM. Der er 1 traktor. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
LINDUMVEJ 7, "SVÆRKJÆRSGÅRD", HVORNUM, 9500 HOBRO, tlf. 98-547175.
NIELS KNUD LINDUM, gårdejer, født d. 27.-1.-1923, søn af Kirstine og Christian
Lindum, gift d. 2.-10.-1949 med Karen Marie Lanng, født d. 14.-1.-1927, datter af
Jensine og Anders Lanng. Parret har børnene: Kaj, født d. 19.-3.-1950 og Krista, født
d. 19.-2.-1955. K.M.L. døde d. 13.-10.-1969.
M.K.L. har været medlem af Sognerådet. Han overtog gården i 1950 fra sine forældre
Kirstine og Christian Lindum.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er 3 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1955 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1925 siden restaureret, svinestald og foderhus fra 1970, hestestald fra 1952
og maskinhus fra 1983. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der sæl
ges ca. 450 smågrise årligt, desuden er der 20 ungkreaturer af racen SDM. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri. Maskinstation bruges lidt.
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LINDUMVEJ 9, "TÅRUPGÅRD",
HVORNUM, 9500 HOBRO, tlf.
98-546274.
CHRISTEN SJØRRING, gårdejer,
født d. 24.-4.-1957, søn af Oda
og Christian Gert Sjørring, bor
sammen med Jane Sonne Godiksen, sygehjælper, født d. 6.-3.1960, datter af Kirsten og Chri
stian Godiksen. Parret har børne
ne: Simon, født d. 5.-3.-1987 og
Søren, født d. 5.-6.-1990.
C.S. har taget grønt bevis fra Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-6.-1981 fra sine forældre Oda og Christian Gert Sjørring. Nuværende ejer er 5.
generation på gården, hvis historie er mere en 200 år gammel.
Ejendomsskyld 2.160.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret flere gange senest i 1991. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1910 og 1989, lade og maskinhus fra 1988 og foderhus fra
1987 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 50 ungdyr og
8 kalve af racen SDM, desuden er der 1 årsso og der produceres 5 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der er 5 traktorer. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
LINDUMVEJ 17, "BROKSBJERGGÅRD", HVORNUM, 9500 HOBRO, tlf. 98-546149.
STEEN PREBEN KRUSE, gårdejer, født d. 14.-4.-1945, søn af Anne Margrethe og
Frode Kruse.
S.P.K. overtog gården d. 1.-1.-1977 fra sin mor Anne Margrethe Kruse. Nuværende
ejer er 4. generation på gården, som kom i slægtens eje omkr. 1870. Gården er blevet
flyttet til det nuværende sted omkr. 1800, og i 15-20 år har der været gravet ler,
man byttede med teglværket med jord og mursten.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 21 ha. Der er 16 ha. eng.
Derudover er der forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret flere gange senest i 1991. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1975-76, svinestald fra 1945, lade fra 1980, maskinhus fra
1972, foderhus, gylletank samt inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en
kvægproduktion på 32 årskøer, 20 ungdyr og 15 kalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 roetankmaskine.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

LYSHØJ VEJ 1, "STAUSGÅRD",
SKELLERUP, 9500 HOBRO, tlf.
98-555079.
BØRGE KLITGÅRD, gårdejer,
født d. 9.-3.-1933, søn af Mary
Klitgård, gift d. 22.-10.-1961
med Birgit Fisker Christensen,
hjemmehjælper, født d. 20.-9.-1941,
datter af Marie og Aage Chri
stensen. Parret har datteren
Kirsten Marie, født d. 17.-8.-1970.
B.K. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1966 fra Harald Mortensen. Gården blev
udflyttet i 1933 efter brand.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 32 ha., heraf 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra 1933 og svinestald fra 1976. Gården drives med en svine
produktion på 40 årssøer, der produceres ca. 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt korntør
reri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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LYSHØJVEJ 3, "GREVEGÄRDEN",
SKJELLERUP, 9500 HOBRO, tlf.
98-555060.
ERLING LIBACH PEDERSEN,
gårdejer og entreprenør, født d.
21.-8.-1927, søn af Jensine og
Ejnar Libach Pedersen, gift d.
17.-10.-1953 med Kirsten Schmidt,
lærerinde, født 5.-8.-1931, datter
af Gunhild og Knud Schmidt. Par
ret har børnene: Vibeke, født d.
6.-9.-1957, Gunhild, født d. 1.3.-1960, Ejnar, født d. 28.-5.-1963 og Jens, født d. 6.-1.-1968.
E.L.P. driver maskinstation. Han overtog gården d. 1.-11.-1967 fra Arne Caspersen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Der er forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført efter brand i 1932 og restaureret i 1968. Avlsbygningerne består
af kvægstald og svinestald begge fra 1933, lade, maskinhus og kornsilo. Besætningen
består af heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og græsfrø.
Der er tårnsilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. E.L.P ejer og driver også "Munkholm", Mariagervej 117.
LØGSTØRVEJ 73, "ODAMSGÅRD", HØRBY, 9500 HOBRO, tlf. 98-524459.
SØREN HEDEGÅRD, gårdejer, født d. 15.-10.-1953, søn af Tove og Kristen Hedegård,
gift d. 6.-4.-1985 med Elin Juul Eriksen, lærer, født d. 11.-4.-1955, datter af Vita og
Hans Peter Eriksen. Parret har børnene: Chris, født d. 4.-10.-1976, Hans, født d. 31.10.-1985 og Jens, født d. 22.-5.-1988.
S.H. har taget grønt bevis fra Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 19.-2.1988 fra Frede Nielsen. Gården blev udflyttet fra Hørby omkr. 1890.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 32 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1925, svinestald og maskinhus fra 1972. Gården dri
ves med en svineproduktion på 80 årssøer, der produceres ca. 1.500 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og frøgræs. Der er 2 traktorer, plan
silo, korntørreri med varm og kold luft samt fast brændselsfyr. På gården er ansat 1
fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

LØGSTØRVEJ 75, "LYNGHØJ
GÅRD", HØRBY, 9500 HOBRO,
tlf. 98-521349.
JENS OLSEN, gårdejer, født d.
27.-8.-1935, søn af Elna og Karl
Olsen, gift d. 8.-11.-1958 med
Britta Jensen, medhjælpende hu
stru, født d. 10.-2.-1932, datter
af Grethe og Peter Jensen. Par
ret har børnene: Hans, født d.
17.-3.-1960, Jørgen, født d. 23.2.-1963 og Anne Grete, født d.
5.-4.-1968. J.O. har været på Tune Landbrugsskole og er i bestyrelsen for Østjydske
Slagterier. Han overtog gården d. 1.-11.-1963 fra sine forældre Elna og Karl Olsen.
Nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev købt af bedstefaderen i 1889.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 46 ha.
Stuehuset er opført i 1902 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1935 ombygget til svinestald i 1975, svinestald fra 1970, lade ombygget til
svinestald i 1970 og 1984, maskinhus fra 1973 og gylletank. Gården drives med en svi
neproduktion på 80 årssøer, der sælges ca. 600 smågrise og 1.100 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft og staldvarme anvendes til opvarm
ning af stuehuset.
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tlf. 98-521582.
JENS GERT ANDERSEN, gård
ejer, født d. 13.-5.-1946, søn af
Karen og Johannes Andersen,
gift d. 16.-5.-1972 med Vera
Knudsen Kristensen, køkkenassi
stent, født d. 27.-2.-1949, datter
af Grethe og Jens Knudsen Kri
stensen. Parret har børnene: Maj
ken, født d. 25.-12.-1973, Hans,

født d. 19.-4.-1976 og Hanne, født d. 24.-3.-1980.
J.G.A. driver lidt maskinstation og har været på landbrugsskole. Han overtog gården
d. 1.-5.-1972 fra sin far Johannes Andersen. Nuværende ejer er 4. generation på går
den, som blev bygget af oldefaderen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1960, lader fra 1971 og 1976, maskinhus fra 1973, foderhus fra 1976, gylletank
samt inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 39 års
køer, 61 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm luft. Man
har 1 skoledreng til hjælp.
LØGSTØRVEJ 82, "VIELSHØJGÅRD", HØRBY, 9500 HOBRO,
tlf. 98-521886.
JENS VINTHER KRISTENSEN,
gårdejer, født d. 10.-11.-1928,
søn af Karen Vinther og Christi
an Valdemar Kristensen, gift d.
18.-12.-1954 med Agnes Carstensen Pedersen, husmor, født d.
24.-4.-1929, datter af Karen og
Olav Pedersen. Parret har børne
ne: Kristian Valdemar, født d.
15.-5.-1955 og Olav, født d. 19.-5.-1957.
J.V.K. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1965 fra Poul
Jørgensen.
Ejendomsskyld 2.320.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1919 og restaureret i 1970-71. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1962 tilbygget i 1968, svinestald fra 1977, lade af kampesten ca. 100 år
gammel, maskinhus fra 1978, foderhus fra 1972 og 2 gylletanke. Gården drives med en
svineproduktion på 150 årssøer, der sælges ca. 1.600 smågrise og 1.150 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, raps, hvede, byg og havre. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffeloptager, plansilo, tårnsilo samt korntørreri med
varm og kold luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til lidt
af markarbejdet.

LØGSTØRVEJ 100, HØRBY, 9500 HOBRO, tlf. 98-524974.
JENS RANCH, pensionist, født d. 2.-5.-1931, søn af Petra og Leonhard Ranch Nielsen,
bor sammen med Vita Christensen, hjemmehjælper, født d. 26.-6.-1934, datter af Julie
og Henry Kjær. J.R. har børnene: Steen, født d. 22.-12.-1962, Janni, født d. 24.-5.1964 og Bettina, født d. 8.-2.-1975, V.C. har børnene: Ruth, født d. 23.-3.-1954, Kaj,
født d. 21.-6.-1960 og Brian, født d. 11.-4.-1966.
J.R. er havemand og har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d.
14.-10.-1985 fra Lars Dahl.
Areal 1 ha. Stuehuset er opført i 1915 og restaureret fra 1985-90. Avlsbygningerne
består af kvægstald og svinestald begge fra 1915, kvægstalden er restaureret i 1985,
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produceres ca. 20 slagtesvin årligt, der er 1 ammeko og 3 ungdyr af racen Limousine.
Der er 1 traktor og plansilo.
LØGSTØRVEJ 111, "HODALSMINDE", HØRBY, 9500 HOBRO, tlf.
98-521221.
POUL JENSEN, gårdejer, født d.
1.-11.-1929, søn af Marie og Chri
stian Jensen, gift d. 28.-12.-1955
med Grethe Schmidt, medhjælpende
hustru, født d. 30.-9.-1932, dat
ter af Gunhild og Knud Schmidt.
Parret har børnene: Lena, født d.
17.-1.-1957, Helle, født d. 13.3.-1960, Heidi, født d. 12.-11.-

1964 og Randi, født d. 13.-12.-1967.
P.J. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1963 fra sine
forældre Marie og Christian Jensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som
blev bygget af bedstefaderen i 1896.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 5,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1896 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald
restaureret i 1965, ungdyrstald fra 1967-68, begge stalde er ombygget til svinestald,
der er svinestald fra 1976, lade fra 1896, maskinhus fra 1970 og gylletank. Gården dri
ves med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca. 800 smågrise og 1.200 slag
tesvin årligt, desuden er der ca. 15 hjorte. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter og korn. Der er 4 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

LØGSTØRVEJ 113, "DYBDAL
GÅRD", HØRBY, 9500 HOBRO,
tlf. 98-521218.
FREDLEV JENSEN, gårdejer,
født d. 26.-7.-1936, søn af Kri
stiane og Ludvig Jensen, gift d.
20.-5.-1961 med Betty Sørensen,
medhjælpende hustru, født d.
29.-12.-1941, datter af Erna og
Jens Charles Sørensen. Parret
har børnene: Frank, født d. 25.7.-1962, Connie, født d. 21.-6.1964, Klaus, født d. 13.-3.-1969 og Palle, født d. 22.-1.-1973.
F.J. er landpost. Han overtog gården d. 1.-10.-1965 fra Kristian Larsen. Gården stam
mer fra omkr. år 1900.
Ejendomsskyld 937.700. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 2 ha. plantage. Der er
forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1920 restaureret i 1970, svinestald fra 1920 ombygget til kvægstald, lade fra 1920,
maskinhus fra 1980, roerum fra 1978 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 20 årskøer, 40 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 trak
torer, 1 roeoptager og plansilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
LØGSTØRVEJ 115, "FREDSHØJGÅRD", HØRBY, 9500 HOBRO, tlf. 98-520403.
GUNNAR NIELSEN, gårdejer, født d. 20.-1.-1935, søn af Anne Kristine og Niels Chri
stian Nielsen.
G.N. overtog gården i 1968 fra sin far Niels Christian Nielsen, som byggede gården i
1919.
Ejendomsskyld 993.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 4 ha. skov og eng.
Der er lejet 5,5 ha.
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"Fredshøjgård"s stuehus er opført
i 1919 og restaureret i 1975.
Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1919 og 1969, ungdyr
stald fra 1975, svinestald og lade
fra 1919, lade og foderhus fra
1975, maskinhus fra 1978 og gyl
letank. Gården drives med en
kvægproduktion på 28 årskøer og
20 ungdyr af racen SDM, desuden
er der 9 ammekøer, 2 tyre og 20
ungdyr af racen Limousine, det
er en avlsbesætning, og der deltages i dyrskuer. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med kold
luft og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt
af markarbejdet.
MARIAGERVEJ 60, "WILHELMSMINDE", SKJELLERUP, 9500
HOBRO, tlf. 98-555004.
KNUD FUNDER SØRENSEN,
gårdejer, født d. 23.-1.-1945, søn
af Esther og Andreas Sørensen,
gift d. 23.-5.-1970 med Jytte
Thind Nielsen, medhjælpende hu
stru, født d. 3.-1.-1945, datter
af Alma og Henry Nielsen. Par
ret har børnene: Søren Peter,
født d. 4.-6.- 1971, Karina, født
d. 7.-1.-1973 og Louise, født d. 27.-4.-1981.
K.F.S. har været på Malling Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Dansk Majskommite, Landsforeningen for Slagtekalveproducenter og for Malling Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-1.-1972 fra sine forældre Esther og Andreas Sørensen. Nuværende
ejer er 3. generation på gården, som bedstefaderen købte i 1893.
Ejendomsskyld 4.300.000. Areal 66 ha. og der er forpagtet 80 ha.
Stuehuset er opført i 1886, restaureret i 1974 og løbende vedligeholdt. Avlsbyg
ningerne består af kvægstalde fra 1932 og 1973, svinestald og lade begge fra 1932,
foderhus fra 1973, maskinhus, gyllekælder og indendørs køresilo. Gården drives med en
slagtekalveproduktion, der opfedes ca. 1.000 stk. årligt af blandet race. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, ær
ter og hvede. Der er 10 traktor
er, 1 mejetærsker, 1 markvand
ingsanlæg, 2 gummigede, 1 truck,
kornsilo, korntørreri og fast bræn
dselsfyr. På gården er ansat 2 fa
ste medhjælpere. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
Ejer og driver også "Skovladen",
Mariagervej 79, den er på 43 ha.
og vurderet til 1.260.000.
MARIAGERVEJ 70, "VESTERGAARD", SKJELLERUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-555186.
EGON THORSGAARD, gårdejer, født d. 8.-5.-1939, søn af Martha og Vagner Thorsgaard, gift d. 20.-11.-1965 med Lis Jørgensen Raun, landhusmor og ekspeditrice, født
d. 11.-1.-1947, datter af Edith og Axel Raun. Parret har børnene: Morten, Lone og
Tina. E.T. er i Kvægavlsforeningen, Mejeriet og Landboforeningen. Han overtog gården
i 1972.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 1 ha. marginaljord.
Derudover er der forpagtet 97 ha.
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"Vestergaard"s bygninger består af stuehus, som er restaureret, kvægstald, lade, ma
skinhus og foderhus, desuden er der gylletank samt inden- og udendørs køresilo. Går
den drives med en kvægproduktion på 74 årskøer, 104 ungdyr og 42 slagtekalve af
racen SDM. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr.
På gården er ansat 1 fodermester.
E.T. ejer og driver desuden "Svenstrup Haugård", Broløsvej 8, Broløs, i Mariager Kom
mune. Denne gård overtog han d. 1.-1.-1984. Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 127 ha.,
heraf 5 ha. skov og 10 ha. eng. Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, lade
og maskinhus.
MARIAGERVEJ 76, "ANNEXGÅRDEN", SKJELLERUP, 9500 HO
BRO, tlf. 98-555016.
JENS INGERSLEV NIELSEN,
gårdejer, født d. 28.-2.-1935, søn
af Dagny og Anders Nielsen, gift
d. 16.-3.-1963 med Bodil Marian
ne Krabbe, sygeplejerske, født d.
13.-7.-1939, datter af Mathilde
og Poul Krabbe. Parret har bør
nene: Ellen, født d. 10.-2.-1964,
Poul, født d. 18.-10.-1966 og

Merete, født d. 16.-7.-1973.
Begge ægtefæller er medlem af Menighedsrådet, J.I.N. har været på Ladelund Land
brugsskole og er i bestyrelsen for Landboforeningen. Han overtog gården d. 1.-5.-1963
fra sin forældre Dagny og Anders Nielsen. Nuværende ejer er 13. generation på går
den, som var fæste fra 1731, den blev frikøbt i 1792.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 50 ha., heraf 2 ha. bakker og plantage. Der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret flere gange senest i 1968. Avlsbygningerne
består af kvægstald, svinestald og lade alle genopført efter brand i 1948, svinestald
fra 1976, maskinhus fra 1965 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.500 stk. årligt, desuden er der 12 rideheste. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 plansiloer, korn tørreri
med varm og kold luft samt halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.

MARIAGERVEJ 83, "OTTOSMINDE", SKJELLERUP, 9500 HO
BRO, tlf. 98-555162.
AAGE NIELSEN (RASK), gårdejer,
født d. 17.-5.-1920, søn af Niel
sine og Kresten Rask Nielsen,
gift d. 20.-11.-1946 med Emilie
Tordrup, medhjælpende hustru,
født d. 20.-9.-1926, datter af
Dagmar og Magnus Tordrup. Par
ret har børnene: Niels Erik, født
d. 25.-5.-1949, Kai Ivan, født d.
4.-1.-1953 og Hans Jørgen, født d. 4.-12.-1955.
AA.N. overtog gården d. 5.-11.-1948 fra Svend Hansen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 12 ha., heraf 1,5 ha. træer og skrænter. Der er bortforpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og restaureret i 1930. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1965, svinestald fra 1930, hønsehus fra 1952, lade fra 1900 og foderhus. Be
sætningen består af 5 årssøer, der sælges ca. 50 smågrise og 50 slagtesvin årligt,
desuden er der 50 høns. Der er 1 traktor, kornsilo, korntørreri og halmfyr.
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NIELS VESTERGÅRD MØLLER, gårdejer, født d. 29.-4.-1922, søn af Marie og Peter
Møller, gift d. 6.-9.-1951 med Ruth Winther, husmor, født d. 25.-9.-1921, datter af
Niels og Kathrine Winther. Parret har børnene: Peter, født d. 17.-8.-1952 og Niels
Ove, født d. 23.-9.-1954.
N.V.M. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1960 fra
sine for ældre Marie og Peter Møller, som købte gården i 1918.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er 6,5 ha. eng. Der
er bortforpagtet 6,5 ha.
Stuehuset er opført i 1886 efter brand, det er restaureret i 1972 og løbende vedlige
holdt. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald begge opført efter brand i
1936, kvægstald fra 1973, det er en løsdriftstald med spalter, der er lade, maskinhus,
foderhus og gylletank. Besætningen består af 5 årssøer, der produceres ca. 150 slagte
svin årligt, desuden er der 10 ammekøer og 20 ungdyr af racerne Limousine og Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer, tårnsilo,
varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
MARIAGERVEJ 93, "ØVERSTEGAARD", SKJELLERUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-555214.
ERLING BJØRN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 18.-7.-1952, søn af Anne Marie
Bjørn og Søren Christian Christensen, gift d. 29.-5.-1982 med Anne Lise Høgh Madsen,
medhjælpende hustru, født d. 3.-6.-1954, datter af Elisabeth og Sigfred Madsen. Parret
har børnene: Lone, født d. 15.-12.-1977 og Morten, født d. 7.-6.-1983.
A.L.H.M. er medlem af skolebestyrelsen.
E.B.C. har taget grønt bevis fra Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-8.-1986 fra sin far Søren Christian Christensen, som købte den i 1948. Gården blev
udstykket fra "Skovsgård" omkring 1780.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 29 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1960, spaltestald fra 1976, lade fra 1932 restaureret i 1988, maskinhus fra
1976, foderhus og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 47 års
køer, 70 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, tyrekalvene sælges til avl, derdeltages ofte i dyrskuer. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MARIAGERVEJ 119, "ØSTER
VANG", SKJELLERUP, 9500 HO
BRO, tlf. 98-555072.
JOHN HOUGAARD, gårdejer,
født d. 14.-7.-1950, søn af Anna
og Peder Hougaard, gift d. 9.10.-1976 med Gerda Lund, døgn
institutionsmedhjælper, født d.
11.-3.-1952, datter af Anne In
geborg og Frode Lund. Parret
har børnene: Lars, født d. 11.8.-1976, og Lone, født d. 6.-12.1978. J.H. er chuaffør ved M.D. Food og har taget grønt bevis fra Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1975 fra sine forældre Anna og Peder Hougaard, som købte den i 1947.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 13,8 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret flere gange, senest i 1977. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1907 ombygget til svinestald i 1976, svinestald og lade fra
1907, lade og maskinhus fra 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af raps, ærter og vinterafgrøder. Der er 1 traktor, halvpart i mejetærsker,
plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr.
MIKALSVEJ 1, "NIBEHØJGÅRD", BRØNDUM, 9500 HOBRO, tlf. 98-548388.
ERLING CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 10.-9.-1939, søn af Gerda og Michael Chri
stensen, gift d. 27.-7.-1984 med Lisbeth Randi Abrahamsen, medhjælpende hustru, født
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Inger og Skjold Frode Abrahamsen. Parret har børnene: Roald
Michael, født d. 2.-5.-1984, Es
ben Toke, født d. 22.-1.-1986 og
Thure Eskild, født d. 2.-3.-1989.
Erling Christensen har været på
Haslev Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-7.-1982 fra sine
forældre Gerda og Michael Chri
stensen. Nuværende ejer er 4. ge
neration på gården.
Ejendomsskyld 921.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 1 ha. eng og 0,5 ha.
skov. Stuehuset er opført i 1938 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1954, svinestald fra 1957 og lade fra 1942, de nedbrændte og blev gen
opført i 1981, der er foderhus. Gården drives med en svineproduktion på 18 årssøer,
der produceres 350 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
brødrug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med varm og kold
luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NR. ONSILDVEJ 2, 9500 HO
BRO, tlf. 98-520735.
BØRGE ANDERSEN, gårdejer,
født d. 3.-10.-1938, søn af Kri
stine og Jens Christian Ander
sen, gift d. 4.-2.-1961 med Inga
Marcussen, medhjælpende hustru,
født d. 4.- 12.-1940, datter af
Marie og Theodor Marcussen.
Parret har børnene: Jan, født d.
19.-1.-1961 og Karin, født d.
17.-5.-1964.
B.A. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1961 fra
Margrethe og Richart Nielsen. Gården er mere end 100 år gammel.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 24,5 ha., heraf tilkøbt 14 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og restaureret i 1966. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1975 og 1978, lade og foderhus fra 1978, maskinhuse fra 1965 og 1986 samt
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der sælges ca. 800
smågrise og 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2
traktorer, tårnsilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
NR. ONSILDVEJ 4, "HOHØJGÅRD",
NR. ONSILD, 9500 HOBRO, tlf.
98-521107.
OVE BARSLUND, gårdejer, født
d. 26.-9.-1931, søn af Anna og
Marius Barslund, gift d. 25.-4.1959 med Grethe Marie Christian
sen, medhjælpende hustru, født
d. 19.-12.-1937, datter af Asta
og Niels Christiansen. Parret har
børnene: Gitte, født d. 10.-2.1960, Niels Jørgen, født d. 15.5.-1961 og Annette, født d. 25.-4.-1965.
O.B. har været på Ladelund Landbrugsskole og er i repræsentantskabet for Slagteriet.
Han overtog gården d. 10.-3.-1959 fra Kresten Salling. Sønnen Niels Jørgen bliver med
ejer af gården.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 116 ha.
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Stuehuset er opført omkring 1900, restaureret i 1972 og løbende vedligeholdt. Avls
bygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1931, svinestalde fra
1972, 1977, 1980, 1981, 1986 og 1987, maskinhus fra 1984, gastæt silo og 2 gylletanke.
Gården drives med en svineproduktion på 260 årssøer, der produceres ca. 6.000 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der er 3
traktorer og 1 mejetærsker. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.
NR. ONSILDVEJ 8, "BENTSBJERGGÅRD", NR. ONSILD, 9500 HO
BRO, tlf. 98-521487.
JENS VOGNSEN, gårdejer, født
d. 11.-1.-1918, søn af Mogensine
og Niels Vognsen, gift d. 26.-6.1970 med Ellen Gudrun Kjær,
medhjælpende hustru, født d.
27.-6.- 1920, datter af Hilda
Martine og Jens Sørensen Kjær.
E.G.K. har sønnen Flemming,
født d. 11.- 11.-1943.
J.V. overtog gården d. 17.-6.-1961 fra sine forældre Mogensine og Niels Vognsen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 22,5 ha., heraf 5 ha. skov og eng. Der er bortforpagtet
12 ha. Stuehuset er opført i 1921 og løbende restaureret. Avlsbygningerne brændte i
1921 og blev genopført med kvægstald, svinestald og lade, desuden er der foderhus.
Besætningen består af 2 årssøer, 5 moderfår, 8 lam og 30 høns. Der er 1 traktor.
NR. ONSILDVEJ 9, "ELLEMOSE
GÅRD", NR. ONSILD, 9500 HO
BRO, tlf. 98-511064.
LEIF KNUD JENSEN, gårdejer,
født d. 8.-4.-1945, søn af Sinne
og Ejner Jensen, gift d. 20.-7.1968 med Karen Veggerby Laustsen, syerske, født d. 26.-12.1947, datter af Ida og Peter Veg
gerby Laustsen. Parret har bør
nene: Dorthe, født d. 26.-12.-1969
og Jette, født d. 29.-9.-1971.
L.K.J. overtog gården d. 1.-3.-1969 fra Marcus Christensen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 23 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1818 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1915 og 1978, kalvestald fra 1974, svinestald fra 1915, lade fra 1929, maskin
hus fra 1981, foderhuse fra 1975, 1981 og 1988, hestestald og 3 udendørs køresiloer.
Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer, 100 ungdyr og 35 slagtekalve af
blandet race, og en svineproduktion på 15 årssøer, der produceres 300 slagtesvin år
ligt. Der er 3 traktorer, plansilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
NR. ONSILDVEJ 44, "KORDAM
GÅRD", NR. ONSILD, 9500 HO
BRO, tlf. 98-511293.
MARIUS L. KIRKETERP, gårdejer,
født d. 17.-5.-1932, søn af Marie
og Kresten Kirketerp, gift i 1966
med Rita Andersen, medhjælpen
de hustru, født d. 30.-1.-1942,
datter af Mary og Thorvald An
dersen. Parret har sønnen Hen
rik, født d. 11.-9.-1971.
M.L.K. har været på Lægård
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Landbrugsskole. Han overtog gården i 1966 fra sine forældre Marie og Kresten Kirke
terp. Nuværende ejer er 5. generation på gården, hvis historie kan føres tilbage til
1688. Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 96 ha., heraf tilkøbt ^l ha., der er 1 ha. skov og
14 ha. bakker.
Stuehuset er opført' i 1888. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1888 samt nye
tremmestalde fra 1971 og 1975, svinestald fra 1888, lader fra 1888 og 1975-76, ma
skinhus fra 1973, foderhus og gyllekælder. Besætningen er på 45 ammekøer, 90 ungdyr
og 25 slagtekalve samt 4 tyre, alle af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgs
afgrøde er maltbyg. Der er 5 traktorer, plansilo, 2 tårnsiloer, korntørreri med varm
og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ODINSVEJ 6, "GRYDEH03", SDR. ONSILD, 9500 HOBRO, tlf. 98-544019.
ERLING KIRKEGÅRD og BRIAN BRANDT IVERSEN, gårdejere.
E.K. er født d. 5.-4.-1936, søn af Karen og Hans Iversen, gift d. 15.-6.-1963 med
Signe Brandt Iversen, kontorassistent, født d. 20.-3.-1944, datter af Anna og Anton
Brandt. Parret har børnene: Leif, Brian, Charlotte og Kristian.
B.B.I. er bygningsmontør og har været på landbrugsskole. E.K. er mejeribestyrer og
formand for bestyrelsen i Onsild Andelskasse. Far og søn overtog gården d. 15.-3.1985 fra Ester og Kaj Oskar Bak.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 47 ha., heraf 9 ha. skov.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, svinestald, lade, maskinhus, foderhus og
gylletank. Besætningen består af 10 ammekøer, 15 ungdyr og 10 slagtekalve af racen
Limousine. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold
luft samt halmfyr. Man har lidt medhjælp på gården.

ORMH03EN 6, DØSTRUP SØNDERMARK, 9500 HOBRO, tlf. 98-557160.
GERT OUTSEN, husmand, født d. 27.-2.-1968, søn af Tove og Finn Outsen, bor sam
men med Mona Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 21.-3.-1966, datter af Rose og
Robert Nielsen. Parret har børnene: Morten, født d. 11.-9.-1986 og René, født d.
5.-12.-1988.
G.O. er teglværksarbejder. Han overtog gården d. 1.-10.-1988 fra Arne Grevesen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 6,6 ha.
Stuehuset er opført omkring 1920 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade fra 1920, kyllingehus fra 1965 og maskinhus. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af raps, hvede og byg. Der er 1 traktor, 1 me
jetærsker, tårnsilo og savsmuldsfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

ORMH03EN 8, DØSTRUP SØN
DERMARK, 9500 HOBRO, tlf.
98-557130.
ERLING PEDERSEN, husmand,
født d. 6.-2.-1938, søn af Karoli
ne og Anders Knudsen Pedersen,
gift d. 4.-5.-1963 med Ingrid Thostrup, medhjælpende hustru, født
d. 27.-6.-1940, datter af Karen
og 3ens Peter Thostrup. Parret
har børnene: Hanne, født d. 12.6.-1964, Henrik, født d. 24.-12.1966 og Kjeld, født d. 30.-12.-1969.
E.P. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1961 fra sine
forældre Karoline og Anders Knudsen Pedersen.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 10,7 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og restaureret flere gange, senest i 1978. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1923 og 1962, svinestald fra 1962, lade fra 1923, maskinhus
fra 1966 og foderhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo samt korntørreri med varm og kold
luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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GÅRD", DØSTRUP, 9500 HO
BRO, tlf. 98-557087.
EVALD NØRREGÅRD OLESEN,
gårdejer, født d. 13.-5.-1936, søn
af Rigmor og Oskar Olesen, gift
d. 20.-10.-1962 med Esther Stephansen, medhjælpende hustru,
født d. 13.-12.-1937, datter af
Marie og Peder Stephansen. Par
ret har børnene: Søren, født d.
18.-4.-1964, Lene, født d. 10.-5.1966 og
Jens, født d. 24.-12.-1967. E.N.O. har været på Vinning Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-9.-1962 fra Ejner Vestergård Christensen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er frasolgt 10 ha.
Stuehuset er opført omkring 1920 og restaureret omkring 1975. Avlsbygningerne består
af kvægstald, svinestald og lade, alle fra 1920, svinestald fra 1964, maskinhus fra
1980, foderhus fra 1989, indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 38 årskøer, 70 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo samt korntørreri med varm og
kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
PARALLELVEJ 1, "ANEXGÅRDEN", SNÆBUM, 9500 HOBRO, tlf. 98-548541.
HENRIK GØTTRUP CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 26.-10.-1961, søn af Inge Lise og
Åge Gøttrup Christensen, bor sammen med Birgitte Kastrup, sygeplejeelev, født d.
11.-5.-1967, datter af Bodil og Børge Kastrup.
H.G.C. driver maskinstation og har taget grønt bevis fra Asmildkloster Landbrugssko
le. Han overtog gården d. 1.-2.-1980 fra Hilda Andersen.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 30 ha., heraf 1 ha. mose. Der er forpagtet 42 ha.
Stuehuset er opført i 1961. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1958, svinestalde
fra 1958 og 1991, lade fra 1958, maskinhus fra 1991 og foderhus. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på 2.800 stk. årligt, desuden er der 1 årsso, 10 ammekøer og
15 ungdyr, det er Simmentalerkrydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøder er kar
tofler, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 combisåmaskine, 1 Fendt redskabsbærer, 1
rapsskårlægger, kornsilo og korntørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Man
har samdrift med Handerupvej 341.

PLANTAGEVEJ 10, "HØRBY VE
STERGÅRD", HØRBY, 9500 HO
BRO, tlf. 98-520180.
FRODE HANSEN, gårdejer, født
d. 10.-4.-1940, søn af Poula og
Gunner Hansen.
F.H. har været på Lundbæk Land
brugsskole og er medlem af dyrskueudvalget i Landboforeningen.
Han overtog gården d. 1.-1.-1972
fra sine forældre Poula og Gun
ner Hansen, som købte den i
1929. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 80 ha., heraf 19 ha. sø og mose.
Stuehuset er opført i 1884 og restaureret flere gange, senest i 1987. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1914, svinestald fra 1955, lade fra 1899, 2 maskinhuse fra
1960, roehus fra 1965 og udendørs køresilo. Gården drives med ep kvægproduktion på
50 årskøer, 100 ungdyr og 30 slagtekalve af racen RDM, der har ofte været deltagelse
i dyrskuer. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, rug og hvede. Der er 4
traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo samt korntørreri med varm og kold luft. På
gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
F.H. ejer og driver også "Volstrupgård", Løgstørvej 125 i Nørager Kommune, den er på
29 ha. og vurderet til 920.000.
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PRÆSTEMARKEN 10, "NØRREVANG", SDR. ONSILD, 9500 HO
BRO, tlf. 98-511058.
VERNER DAMGÅRD STEFFENSEN,
gårdejer, født d. 8.-9.-1931, søn
af Magda og Svend Steffensen,
gift d. 10.-3.-1962 med Alice
Lund, medhjælpende hustru, født
d. 29.-5.-1937, datter af Erna og
Arnfred Lund. Parret har børne
ne: Tom, født d. 6.-12.-1962 og
Susanne, født d. 1.-11.-1966.
V.D.S. er svineinseminør. Han overtog gården i marts 1964 fra Egon Lynnerup Olsen.
Ejendommen er udstykket fra præstegården i 1916.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha., der er 0,5 ha. eng. Oorden
er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1916 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1977, lade fra 1953 og foderhus. Besætningen består af 40 årssøer, der sæl
ges ca. 800 smågrise. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

PRÆSTEMARKEN 15, NR. ON
SILD, 9500 HOBRO, tlf. 98511239.
BIRGIT CHRISTENSEN og VAGN
FLINK MØLLER PEDERSEN,
gårdejere.
V.F.M.P. er født d. 8.-10.-1957,
søn af Ida og Laurits Møller Pe
dersen, gift d. 5.-11.-1983 med
Birgit Christensen, hjemmeplejer,
født d. 5.-8.-1960, datter af An
na og Ove Christensen. Parret
har børnene: Randi, født d. 13.-7.-1983 og Mette, født d. 13.-2.-1988.
V.F.M.P. er falckredder. Parret overtog gården d. 1.-8.-1985 fra Tora Mie Nielsen.
Ejendommen er udstykket i 1940.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 17,3 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er frasolgt 1 ha.
Stuehuset er opført i 1940 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade, alle fra 1940, svinestald fra 1989, lade fra 1986 og foderhus. Går
den drives med en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt, desuden er der 25 moder
får og 40 lam. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der er
1 traktor, plansilo, korntørreri med kold luft og halmfyr. Man har 1 skoledreng til
hjælp. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
PRÆSTEMARKEN 17, "GRYS
BJERGGÅRD", NR. ONSILD,
9500 HOBRO, tlf. 98-511043.
BØRGE NIELSEN, gårdejer, født
d. 29.-6.-1933, søn af Amalie og
Johannes Nielsen, gift d. 30.-4.1960 med Inga Alice (Lis) Sven
strup, medhjælpende hustru, født
d. 8.-2.-1934, datter af Anna og
Anker Svendstrup. Parret har bør
nene: Torben, født d. 9.-2.-1962
og Asger, født d. 17.-11.-1964

og død d. 1.-10.-1981.
B.N. er medlem af Byrådet, han har været på Hammerum og Haslev landbrugsskoler
og er kredsrepræsentant for DLG. Han overtog gården d. 1.-4.-1965 fra Georg Nielsen.
Ejendomsskyld 2.595.000. Areal 80 ha., herfa tilkøbt 30 ha., der er frasolgt 4 ha., der

-160-

er 6 ha. eng og 2 ha. skov. Derudover er der forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1880 efter brand og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består
af kvægstalde fra 1970 og 1980, kviestald fra 1981, kalvestald fra 1982, silohus fra
1981, maskinhuse fra 1967 og 1989, roehus fra 1975, gastæt silo, 2 gylletanke og in
dendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 57 årskøer, 115 ungdyr og
30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der
er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummiged, kornsilo og staldvarme anvendes til op
varmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fuldtids- og 1 delstidsmedhjælper. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.

RANDERSVEJ 114, KARLBY, 9500 HOBRO, tlf. 98-523973.
CHRISTIAN BISGÄRD JENSEN, gårdejer, født d. 23.-5.-1937, søn af Ella og Niels
Jensen, gift d. 22.-8.-1959 med Wanda Hansen, medhjælpende hustru, født d. 13.-1.1941, datter af Karla Ea og Andi Christian Hansen. Parret har børnene: Kenneth Andi,
født d. 1.-8.-1958, Niels Roland, født d. 9.-2.-1960, René, født d. 14.-9.-1962 og Iben,
født d. 21.-11.-1968.
C.B.J. overtog gården d. 1.-8.-1959 fra Jens Mortensen, som byggede den i 1924.
Areal 5,5 ha., der er frasolgt 5 ha. og lejet 27 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret i 1968. Avlsbygningerne består af kartoffel
hus fra 1970 og maskinhus fra 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af kartofler, korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffel
lægger, 1 kartoffelhypper og 1 kartoffeloptager. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
RANDERSVEJ 124, "HORSVANG
GÅRD", HOLMEGÅRDE, 8990
FÅRUP, tlf. 86-452280.
ERNST HOFMANN JENSEN,
gårdejer, født d. 8.-11.-1920, søn
af Agnes og Ejner Jensen, gift d.
29.-7.-1950 med Edith Marie Høj
gård, medhjælpende hustru, født
d. 18.-11.-1921, datter af Martha
og Chresten Højgård. Parret har
børnene: Birthe, født d. 22.-1.1951 og Kirsten Vibeke, født d.
11.-2.-1954. E.H.J. sælger kreaturer. Han overtog gården i november 1950 fra Christi
an Hansen.
Ejendomsskyld 1.130.000. Areal 16,5 ha., der er frasolgt 6 ha. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført omkring 1880 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne brændte i
1965 og blev genopført med kvægstald, svinestald, lade og maskinhus. Gården drives
med en svineproduktion på 15 årssøer, der sælges ca. 200 smågrise og 50 slagtesvin
årligt, desuden er der 10 ammekøer og 20 ungdyr. Der er 3 traktorer, plansilo og
korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. E.H.J.
driver også "Holmebo", Holmegårdsvej 29.

RANDERSVEJ 129, "BRUNSVANG",
HANDEST, 8990 FÅRUP, tlf.
86- 452627.
FINN HOLGER CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 7.-9.-1959, søn
af Edla og Knud Christensen,
gift d. 20.-10.-1984 med Karen
Friis Nørgaard, børnehavepæda
gog, født d. 17.-3.-1959, datter
af Inger og Knud Nørgaard.
F.H.C. har taget grønt bevis fra
Asmildkloster Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 15.-9.-1989 fra Anders Post.
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Stuehuset er opført i 1917 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne brændte i 1967 og
blev genopført med kvægstald, s vinestald, lade og maskinhus, alle fra 1968, kvægstal
den er ombygget til svinestald i 1991, der er servicerum fra 1991, foderhus og 2 gylle
tanke. Gården drives med en svineproduktion på 250 årssøer, der sælges ca. 5.000
smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt jordvarme til stuehuset. På
gården er ansat 1 deltidsmedhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RANDERSVEJ 131, HANDEST,
8990 FÅRUP, tlf. 86-452581.
BJARNE KJÆRGÅRD, gårdejer,
født d. 1.-7.-1955, søn af Christense (Stense) og Niels Kjærgård,
gift d. 16.-6.-1979 med Lena
Schmidt Jensen, regnskabsassistent,
født d. 17.-1.-1957, datter af
Grethe og Poul Jensen. Parret
har børnene: Cliff, født d. 6.1.-1980, Monica, født d. 23.-2.1983 og Thue, født 11.-11.-1985.
B.K. er specialarbejder og har taget grønt bevis fra Lundbæk Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 5.-4.-1983 fra Hilda og Kresten Johansen. Gården er bygget i 1930.
Areal 38 ha., heraf tilkøbt 19,5 ha., der er frasolgt 10,7 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1930 og 1976, 6 minkhaller fra 1986-87, servicebygning med pelseri og værk
sted fra 1985 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en svineproduktion på 30 års
søer, der produceres ca. 500 slagtesvin årligt, desuden er der en minkfarm med 300
minktæver og 10 rævetæver. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 trak
torer, 1 rendegraver, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.

RANDERSVEJ 132, "STADS
GAARD", HANDEST, 8990 FÅ
RUP, tlf. 86-452205.
NIELS STADSGAARD, landmand,
født d. 4.-1.-1954, søn af Mary
og Knud Stadsgaard, gift d. 30.12.-1980 med Hanne Petrea Niel
sen, hospitalslaborant, født d.
24.-4.-1955, datter af Edith og
Hans Jacob Nielsen. Parret har
børnene: Jakob, født d. 13.-11.1979 og Rasmus, født 15.-6.-1981.
N.S. har taget grønt bevis. Han overtog gården d. 1.-5.-1977 fra sin far Knud Stadsgaard. Nuværende ejer er 4. generation på gården. Den har været fæstegård under
Stamhuset Tjele og blev frikøbt omkring 1820. Den kom i Stadsgaardslægten i 1861.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha. ved jordfordeling. Der er
frasolgt 3,5 ha.
Stuehuset er udflyttet fra Handest By i 1873, det er tilbygget flere gange, senest i
1952. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, raps, hvede,
ærter og frugtavl. Der er 3 trkatorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm
luft og halmfyr. N.S. ejer og driver også "Nørregård", Randersvej 128, som er på 27
ha. og vurderet til 700.000.
RANDERSVEJ 134, "NYGÅRD", HANDEST, 8990 FÅRUP, tlf. 86-452253.
NIELS BJERRUM, gårdejer, født d. 15.-6.-1937, søn af Klara og Thorvald Bjerrum,
gift d. 20.-10.-1973 med Aase Olsen, salgskonsulent, født d. 17.-2.-1940, datter af
Jacob Olsen. Parret har børnene: Asger, Anne Dorthe, Bente, Gitte, Karen, Klara,
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Jacob og Søren.
Niels Bjerrum har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-4.-1965 fra
Kresten Nygård. Gården har væ
ret i slægtens eje siden 1757.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal
65,7 ha., heraf tilkøbt 16 ha.,
der er 5 ha. eng.
Gårdens bygninger er bygget i
1933-34 og består af stuehus,
kvægstald, svinestald, lade og
maskinhus samt gylletank. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og
kartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og 1 vind
mølle. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og børnene hjælper til.
RANDERSVEJ 147, "MEJLBJERGGÅRD", 8990 FÅRUP, tlf. 86-452018.
AGNER EVALD KNUDSEN, gårdejer, født d. 18.-9.-1910, søn af Anne Sofie og Chre
sten Knudsen, gift med Else Jensen, medhjælpende hustru, født d. 16.-1.-1923, datter
af Marie og Hans Jensen. Parret har børnene: Åse, Søren, Anne Lise og Karen.
A.E.K. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården i 1949 fra sine
søskende, faderen købte den i 1918.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 50 ha., heraf 3,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1931 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra 1878 samt foderhus. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af raps, kartofler og korn. Der er 3 trkatorer, 1 mejetær
sker, plansilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.

RÆVEBAKKEN 8, NR. ONSILD,
9500 HOBRO, tlf. 98-524891.
HANNA CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 16.-7.-1953, datter af
Marie og Niels Christian Chri
stensen, bor sammen med Leif
Christensen, murer, født d. 31.3.-1954, søn af Sonja og Arne
Christensen. Parret har børnene:
Marianne, født d. 11.-4.-1978 og
Mette, født d. 15.-12.-1980.
H.C. er medlem af skolebesty
relsen. Hun overtog gården d. 28.-7.-1977 fra Frode Mortensen.
Areal 20 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1980, lade fra
1979, maskinhus fra 1981, halmhus fra 1991 og foderhus. Gården drives med en kvæg
produktion på 16 årskøer, 25 ungdyr og 8 kalve af racen SDM, desuden er der 5 ammekøer og 5 ungdyr af racen Limousine, samt 4 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 rendegravere, 4 byggelifte og 1 Bobeat.
Man har 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RÆVEBAKKEN 23, "BRUNSHÅB", NR. ONSILD, 9500 HOBRO, tlf. 98-521983.
KIRSTEN MARIE (MIE) SØRENSEN, gårdejer, født d. 26.-8.-1928, datter af Kirsten
Marie og Thorvald Christensen, gift d. 23.-5.-1951 med Elmer Sørensen, født d. 21.8.-1922, søn af Mathilde og Anders Sørensen. Parret har børnene:-Leo, født d. 28.-1.1955 og Inger, født d. 7.-3.-1957.
E.S. døde d. 9.-7.-1989.
Gården blev overtaget i april 1951 fra Kresten Hermansen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha. Jorden er bortforpagtet til

-163sønnen. Stuehuset er opført før 1900. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald
og lade, alle fra 1966, roehus fra 1973 og foderhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 100 stk. årligt. Der er plansilo.

RØGELKNOLDEN 4, "KROGS
GÅRD", ANDRUP, 9500 HOBRO,
tlf. 98-555056.
JØRGEN JOHANSEN, gårdejer,
født d. 9.-4.-1945, søn af Ellen
og Aksel Johansen, gift d. 29.-6.1968 med Karen Marie Krogh
Jensen, kantinemedhjælper, født
d. 22.-12.-1945, datter af Marie
og Kristian Krogh Jensen. Parret
har børnene: Torben, født d. 24.3.-1970, Helle, født d. 11.-2.-

1975 og Bente, født d. 18.-10.-1977.
J.J. er uddannet tømrer, han arbejder som pedel og er kasserer i Biavlerforeningen.
Han overtog gården d. 1.-1.-1972 fra sine svigerforældre Kristian og Marie Krogh
Jensen. Gården stammer fra 1870.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 17,1 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1870, svinestald fra 1958, maskinhus fra 1953 og foderhus. Besætningen er
på 110 høns og gæs, desuden er der 29 bistader med en produktion på ca. 1.400 kg.
honning. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og raps. Der er 1 traktor,
plansilo og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RØGELKNOLDEN 7, "SØGLIMT",
ANDRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98555121.
EVALD DUEDAHL OLESEN, kon
sulent, født d. 22.-5.-1941, søn
af Hans Olesen, gift d. 5.-6.-1965
med Ulla Jensen, assistent, født
d. 28.-7.-1945, datter af Kresten
Krag Jensen. Parret har børne
ne: Anders, født d. 3.-4.-1966,
Erik, født d. 8.-2.-1969 og Car
sten, født d. 3.-2.-1971.
E.D.O. er fritidslandmand, han er uddannet landbrugstekniker og har været medlem af
skolenævnet, skolekommissionen og Hobro Byråd. Han overtog gården i 1967 fra Kri
stian Boel. Ejendomsskyld 970.000. Areal 24,4 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 2,3 ha.
eng og 1,5 ha. med juletræer. Der er bortforpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret flere gange, senest i 1991. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1926, lade fra 1990 og maskinhus fra 1952. Besætningen er på
10 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og kartofler. Der er 1 traktor.
SKALBORGVEJ 8, "SKELSLUND",
9500 HOBRO, tlf. 98-555007.
AAGE og EGON BRUHN, gård
ejere. AA.B. er født d. 6.-2.-1938
og E.B. er født d. 16.-11.-1942,
sønner af Dagny Agnethe og Pe
ter Johan Bruhn.
Brødrene har været på St. Restrup Husmandsskole. De overtog
gården d. 1.-7.-1976 fra deres
forældre Dagny Agnethe og Pe
ter Johan Bruhn, som købte gården

-164-

i 1944. Nuværende ejere er 5. generation på gården, som kom i familiens eje siden
1850. Der er udgravet en boplads på gården, fundene er på Hobro Museum.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1914 og 1979, svinestald fra 1930, lade fra 1912, foderhus fra 1982 og ma
skinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 50 ungdyr og 25 kalve
af racerne SDM og Jersey, desuden er der 2 årssøer, og der produceres 40 slagtesvin
årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt korntørreri med varm og kold
luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Brødrene driver også Lyshøjvej 5.
SKIVEVEJ 82, "THOSTRUPLUND",
HALDTOSTRUP ØLS, 9500 HO
BRO, tlf. 98-521223.
JENS SLOTH JENSEN, gårdejer,
født d. 30.-11.-1952, søn af Mag
da og Ejner Jensen, gift d. 12.8.-1978 med Annika Holmberg,
overlærer, født d. 26.-3.-1954,
datter af Iris og Karl Erik Holm
berg. Parret har børnene: Carina,
født d. 1.-6.-1978, Camilla, født
d. 28.-6.-1985 og Maria, født d.
6.-9.-1987. J.S.J. er uddannet landmand. Han overtog gården d. 1.-1.-1979 fra sin far
Ejner Jensen. Gården er en fattiggård, bedstefaderen har boet på stedet.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 34 ha., der er frasolgt 0,3 ha., der er 5 ha. eng og 3
ha. krat. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1874 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1978, lade fra 1902, maskinhus fra 1982 og gylletank. Gården drives med en svine
produktion på 150 årssøer, der produceres ca. 3.000 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er raps. Der er 4 traktorer, 1 rundballepresser, 1 rendegraver og
plansilo. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
SKIVEVEJ 84, "TÅSTRUP VESTER
GÅRD", HALD TOSTRUP, 9500
HOBRO, tlf. 98-522966.
KNUD VESTERGÅRD RASMUS
SEN, gårdejer, født d. 14.-1.1945, søn af Agnes Severine og
Karl Marius Rasmussen, gift d.
24.-4.-1970 med Lillian Torn
bjerg, medhjælpende hustru, født
d. 20.-10.-1947, datter af Maren
Cecilie og Anker Tornbjerg Niel
sen. Parret har børnene: Linda,
født d. 25.-9.-1970, Ulla, født d. 24.-8.-1973 og Thomas, født d. 12.-1.-1977.
K.V.R. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1974
fra sine forældre Ågnes Severine og Karl Marius Rasmussen. Nuværende ejer er 3. ge
neration på gården, som blev købt af bedstefaderen i 1918.
Ejendomsskyld 2.130.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 15 ha. eng. Der er
forpagtet 27 ha.
Stuehuset er opført i 1827 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1917 og 1979-80, ungdyrstald fra 1986, svinestald og lade er begge fra
1917, maskinhus fra 1989, foderhus fra 1980, gylletank samt inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer, 160 ungdyr og 40 slagte
kalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og staldvarme
anvendes til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
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GÅRD", HALD TOSTRUP, 9500
HOBRO, tlf. 98-524962.
HANS STOUGAARD, gårdejer,
født d. 20.-7.-1959, søn af Gre
the og Theodosius Stougaard, gift
d. 12.- 7.-1986 med Lone Mere
the Eskemose Larsen, kontorassistent/medhjælpende hustru,
født d. 9.-1.- 1963, datter af
Tove og Finn Larsen. Parret har
børnene: Dan, født d. 8.-5.-1987
og Per, født d. 26.-1.-1989. H.S. har taget grønt bevis og har været på Lundbæk og
Dalum landbrugsskoler, begge ægtefæller har været aktive i Landboungdom. H.S. over
tog gården d. 1.-6.-1986 fra sin far Theodosius Stougaard. Nuværende ejer er 5. gene
ration på gården, som er udstykket fra "Trinderup" i 1823. Tipoldefaderen tjente på
gården og overtog fæstet i 1825 af sin svigerfar, gården blev frikøbt af oldefaderen i
1867. Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 49 ha., heraf 5 ha. eng, 5 ha. skov og bakker.
Der er forpagtet 7,7 ha.
Stuehuset er opført i 1876 og restaureret flere gange senest i 1991. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1973, svinestald fra 1941 ombygget til kalvestald i 1990,
hestestald fra 1915, lade fra 1877, foderhus fra 1980, 2 gylletanke, 1 inden- og 2
udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 110 ungdyr
og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgs
afgrøde er raps. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med kold luft. Man har 1
skolepige til hjælp. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKIVEVEJ 86, "STOUGÅRDSMINDE", HALD TOSTRUP, 9500 HO
BRO, tlf. 98-522630.
PETER ELLESKOV JENSEN,
gårdejer, født d. 2.-6.-1945, søn
af Gudrun og Mejner Jensen,
gift d. 24.-9.-1966 med Signe
Marie Edslev Olesen, medhjælpende
hustru, født d. 12.-2.-1947, dat
ter af Karen Margrethe og Fre
de Olesen. Parret har børnene:
Hanne, født d. 6.-4.-1967 og
Jan, født d. 13.-8.-1971. P.E.J. overtog gården d. 1.-1.-1972 fra Kristian Pedersen.
Gården er udstykket fra "Krogsagergård".
Ejendomsskyld 900.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1924, kvægstald fra 1973, maskinhuse fra 1976 og
1978, foderhus og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 35 års
køer, 70 ungdyr og 18 slagtekalve af racerne Jersey og DRK. Der er 2 traktorer og 1
markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKIVEVEJ 94, "FREDLYST",
HALD TOSTRUP, 9500 HOBRO,
tlf. 98- 521216.
CHRISTIAN ARNE LAUSTSEN,
landmand, født d. 24.-3.-1920,
søn af Anna og Christian Mik
kelsen.
C.A.L. overtog gården d. 20.-3.1959 fra sin far Christian Mik
kelsen.
Ejendomsskyld 430.000. Areal
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lade alle fra 1935 samt maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af byg. Der er 1 traktor, roeoptager, plansilo og korntørreri med kold luft.
SKIVEVEJ 97, "ENGGÅRDEN", BRØNDUM, 9500 HOBRO, tlf. 98-548487.
KAJ VELLING, gårdejer, født d. 22.-9.-1948, søn af Karen og Hans Velling, gift 18.5.-1974 med Hanna Nielsen, husassistent, født d. 2.-4.-1951, datter af Anna og Amdi
Nielsen. Parret har børnene: Truels, født d. 12.-9.-1982 og Ea, født d. 16.-10.-1985.
K.V. har taget grønt bevis fra Dalum Landbrugsskole og er formand for Jerseyafdelingen i Kvægavlsforeningen Nordjyden. Han overtog gården i 1977 fra Ernst Christensen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 15 ha., heraf 1 ha. eng og mose. Der er forpagtet 40
ha. Stuehuset er opført i 1940 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1952, lader fra 1930 og 1983, foderhus og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 48 årskøer og 75 ungdyr af racen jersey, der deltages ofte i dyr
skuer og ungskuer. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, ærter, raps og rug.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og staldvarme anvendes til opvarmning af stue
huset. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

SKIVEVEJ 102, "RISHØJGÅRD",
ØLS, 9500 HOBRO, tlf. 98520351.
MAGNUS CHOLEVA, landmand,
født d. 29.-5.-1929, søn af Kata
rina og Josef Choleva, gift d.
26.-12.-1954 med Annelise Hen
riette Nielsen, født d. 22.-3.1935, datter af Dagmar og Peter
Nielsen. Parret har børnene: Paul
Erik, født d. 3.-6.-1954 og Steen,
født d. 28.-7.-1963.
M.C. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1969 fra
brødrene Rishøj.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 82 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 14 ha. marginal
jord. Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret flere gange senest i 1977. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald ombygget til svinestald i 1972, kalvestalde fra 1972 og
1974, svinestalde fra 1969, 1970 og 1971, smågrisestald fra 1980, farestald fra 1982,
lade fra 1970, maskinhuse fra 1977 og 1987, kartoffelhus fra 1977, foderhus fra 1970
og udendørs køresilo. Gården drives med en svineproduktion på 140 årssøer, der produ
ceres 2.800 slagtesvin årligt, desuden er der 400 tyrekalve. Planteproduktionens salgs
afgrøder er kartofler, raps og ærter. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, 1 kartoffeloptager, 1 majssåmaskine, 1 majshøster, tårnsilo, korntørreri
med varm og kold luft samt halmfyr. På gården er ansat 2 fuldtids- og 1 deltidsmedhælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKIVEVEJ 108, "OVERTOLLESTRUPGÅRD", LILLEMØLLE, 9500 HOBRO, tlf. 98548349.
ARNE ULBJERG, gårdejer, født d. 24.-7.-1921, søn af Inger og Søren Ulbjerg. A.U.
har stedsønnen Frank Reimert, født d. 11.-7.-1966.
A.U. har været på Asmildkloster Landbrugsskole og er medlem af Menighedsrådet.
Han overtog gården d. 1.-10.-1962 fra sin fra Søren Ulbjerg, som købte gården i 1920.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 22 ha., der er frasolgt 8 ha.
Stuehuset er opført i 1942 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1870 og 1943, svinestald fra 1933, lade fra 1922, maskinhus fra 1925 og fo
derhus fra 1969. Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer, 32 ungdyr og 10
slagtekalve af racerne SDM og Jersey. Der er 1 traktor og tårnsilo. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
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SKOLEBAKKEN 22, "GJEDDESMINDE", HANDEST, 8990 FÅRUP, tlf. 86-452745.
LEO SØRENSEN, gårdejer, født d. 28.-1.-1955, søn af Kirsten Marie (Mie) og Elmer
Sørensen, gift d. 28.-6.-1980 med Ellinor Christoffersen, rengøringsassistent, født d.
19.-7.-1957, datter af Ruth og Henning Christoffersen. Parret har børnene: Steffen,
født d. 16.-4.-1983 og Sanne, født d. 24.-3.-1985.
L.S. har taget grønt bevis fra Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.1980 fra Ole Levinsen. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 30 ha.,
der er 3 ha. skov og 3 ha. eng. Der er forpagtet 80 ha.
Stuehuset er opført i 1868 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1959, svinestalde fra 1868 og 1985, lade og maskinhus fra 1979, foderhus og gylle
tank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.500 stk. årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede, byg og rajgræs. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. På gården er ansat 1
deltidsmedhjælper, og man har 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet. L.S. driver moderens ejendom Rævebakken 23.
SKOLEBAKKEN 31, "TRONHOLM",
HANDEST, 8990 FÅRUP, tlf. 86452252.
BO BRANDSEN SØRENSEN, gård
ejer, født d. 19.-2.-1947, søn af
Gerda og Egon Brandsen, gift d.
17.-1.-1976 med Anne Marie Ras
mussen, gårdejer, født d. 27.-10.1949, datter af Anna og Anton
Rasmussen. Parret har børnene:
Dorthe, født d. 28.-11.-1981 og
Jørn, født d. 25.-11.-1984.
B.B.S. har været på Kalø Landbrugsskole. Ægteparret overtog gården d. 1.-4.-1975 fra
Anna og Anton Rasmussen, som købte gården i 1936. Nuværende ejere er 3. genera
tion på gården, som bedstefaderen købte i 1885.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1918 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge fra 1966, lade og maskinhus fra 1979 og foderhus. Gården
drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 50 ungdyr og 15 slagtekalve af racerne
SDM og RDM, desuden produceres der ca. 40 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummiged, 2 plansiloer,
korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKOLEBAKKEN 38, GLENSTRUP,
8990 FÅRUP.
AKSEL NYRUP PEDERSEN, hus
mand, født d. 25.-12.-1925, søn
af Mary Pedersen, gift d. 8.-5.1949 med Anna Marie Kuhnel,
kokkepige, født d. 14.-3.-1926,
datter af Ingeborg og Otto Kuh
nel. Parret har børnene: Inger,
født d. 27.-3.-1949 og Ketty,
født d. 17.-1.-1954.
A.N.P. overtog gården d. 1.-4.1949 fra Kjerstine og Lars Sørensen.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 9,4 ha., heraf 0,2 ha. mose. Der er lejet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og restaureret flere gange senest i 1977. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1964, svinestald fra 1864, lade fra 1930, maskinhus fra 1980
og foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på 12 årskøer, 15 ungdyr og 12
kalve af racen SDM, desuden er der 3 årssøer, der produceres 60 slagtesvin årligt. Der
er 1 traktor, plansilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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SKJELLERUP, 9500 HOBRO, tlf.
98-555222.
OVE RASMUSSEN, direktør, født
d. 15.-10.-1944, søn af Emma og
Harald Rasmussen, gift d. 12.-4.1969 med Eva Skovrider, boghol
der, født d. 7.-7.-1945, datter af
Esther og Anker Skovrider. Par
ret har børnene: Søren, født d.
13.-6.-1970, Mette, født d. 13.2.-1972 og Jens, født d. 13.-11.1975. O.R. driver El-installationsforretning. Han overtog gården i oktober 1984 fra
Thorkild Kristensen. Gårdens historie kan føres tilbage til 1462, hvor Chr. I havde
gården, siden 1652 har der været 30 ejere.
Ejendomsskyld 13.000.000. Areal 238 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der 122 ha. skov. Der
er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1971, der er forpagter bolig fra 1920. Avls
bygningerne består af kvægstalde og svinestalde fra 1917 og 1920, 5 kornlagere fra
1985-91, lade fra 1985, maskinhus fra 1991, foderhus, gylletank og indendørs køresilo.
Gården drives med en svineproduktion på 55 årssøer, der produceres ca. 1.000 slagte
svin årligt, desuden er der 10 ammekøer og 10 ungdyr af racen Simmentaler. Plante
produktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps, ærter og frøgræs. Der er 6 traktorer,
1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 gummiged, 1 rendegraver, 1 bigballepresser,
plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt flisfyr. På gården er ansat 1 foder
mester og 1 fast medhjælper. Gården drives sammen med "Standholtvej 8 og 24 samt
Cicilieborgvej 1.

SNÆBUMVEJ 3, "HØJVANG",
SNÆBUM, 9500 HOBRO, tlf. 98548359.
NIELS ARNE JUSTESEN, gård
ejer, født d. 22.-3.-1936, søn af
Nora og Sigfred Christensen.
N.A.J. driver maskinstation. Han
overtog gården i 1967 fra Åge
Christensen. Gården er udstykket
fra "Mølgård".
Ejendomsskyld 980.000. Areal 10
ha. Der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1920. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og
lade alle genopført efter brand i 1986. Besætningen består af 16 årskøer, 22 ungdyr og
8 slagtekalve af racen Charolais, desuden er der en slagtesvineproduktion på 300 stk.
Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og fodersilo.

SNÆBUMVEJ 4, SNÆBUM, 9500 HOBRO, tlf. 98-548122.
JENS CHRISTIAN MORTENSEN, gårdejer, født d. 1.-2.-1925, søn af Marie og Chri
stian Mortensen.
J.C.M. overtog gården i 1961 fra sin far Christian Mortensen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 14 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1931. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1948 og lade fra
1880. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der er 2
traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SNÆBUMVEJ 7, SNÆBUM, 9500 HOBRO, tlf. 98-548366.
HENNING NAUER PEDERSEN, gårdejer, født d. 11.-8.-1947, søn af Margrethe og Åge
Pedersen, gift d. 20.-10.-1972 med Alice Moth Pedersen, født d. 2.-5.-1946, datter af
Ella og Ejner Moth. Parret har børnene: Ryan, født d. 3.-12.-1975 og Joan, født d.
16.-7.-1980.
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på Lundbæk Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 27.-10.-1988
fra Clara og Sigfred Chritsensen.
Gården blev bygget i 1934.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 15
ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1934. Avls
bygningerne består af kvægstald
fra 1934 restaureret i 1988, svi
nestald og lade begge fra 1934.
Gården drives udelukkende med

planteproduktion bestående af korn.
SNÆBUMVE3 28, "TVEDEGÅRD", SNÆBUM, 9500 HOBRO, tlf. 98-548299.
BENNY MARK, gårdejer, født d. 23.-6.-1957, søn af Esther og Verner Mark, gift d.
21.-6.-1987 med Lene Andersen, husholdningslærer, født d. 10.-2.-1960, datter af
Annelise og Peter Andersen.
B.M. har taget grønt bevis fra Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.1989 fra Gerda og Henning Quist.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 37 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Avlsbygningerne består af svinestald og klimastald begge fra 1991 samt gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 78 årssøer, der sælges ca. 800 smågrise og
750 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2
traktorer, plansilo, korntørreri med kold luft og halmfyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

STENH03VE3 2, "STENH03GÅRD", DØSTRUP, 9500 HOBRO.
OLE VANDBORG, gårdejer. Omtales under Hedemarken 10.
O.V. overtog gården d. 1.-5.-1990 fra Svend Åge Christensen. Gårdens historie kan fø
res tilbage til 1870, på den tid blev der gravet mergelhuller i marken ialt 10 stk., som
blev brugt istedet for kalk.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 44,3 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1939 ombygget i 1966, lader fra 1928 og 1939, maskinhus og roehus begge fra
1980. Gården drives sammen med Hedemarken 10.
STENH03VE3 4, "LANGSIGGÅRD",
DØSTRUP, 9500 HOBRO, tlf.
98-557064.
3ENS ERIK HANSEN, gårdejer,
født d. 13.-10.-1927, søn af Ma
rie og Alfred Hansen, gift d.
28.-12.-1952 med Grethe Munk
holm Frederiksen, hjemmehjælper,
født d. 8.-10.-1928, datter af
Sabine og Theodor Frederiksen.
Parret har børnene: Kaj, født d.
23.-10.-1953, Svend, født d. 16.11.-1955, Kurt, født d. 7.-6.-1957, Lene, født d. 16.-10.-1963 og Claus, født d. 7.-4.1971. 3.E.H. har været på St Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d.
20.-6.-1962 fra Niels Mortensen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 21,5 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1970 og løbende vedligeholdt. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 1930 restaureret i 1972, svinestald fra 1930, lade
ombygget til kresturer og maskinhus fra 1975. Gården drives med en kvægproduktion
på 20 årskøer, 35 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 taktorer, 1 meje
tærsker og tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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STOLBJERGVEJ 11, "HØJAGER",
9500 HOBRO, tlf. 98-520281.
POUL ERIK JAKOBSEN, gård
ejer, født d. 27.-2.-1928, søn af
Elisa og Olav Jakobsen, gift d.
30.-3.-1991 med Inga Haugård
Rasmussen, medhjælpende hustru,
født d. 2.-8.-1933, datter af Elna
og Poul Rasmussen. Parret har
børnene: Ole, født d. 12.-1.-1962
og Henrik, født d. 15.-1.-1965.
P.E.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han har været medlem af Kvægbrugsudvalget i Hobro, været i
repræsentantskabet for Kvægavlsforeningen Nordjyden og kredsrepræsentant i M.D.
Food. Han overtog gården i 1961 fra sin mor Elisa Jakobsen, forældrene købte gården
i 1922.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 20 ha. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1957, ungdyrstald fra 1978, svinestald og lade begge fra 1910, maskinhus og foder
hus begge fra 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 50 ungdyr og
15 slagtekalve af racen RDM, der er 5 årssøer, og der produceres 125 slagtesvin. Der
er 2 traktorer, tårnsilo og portionstørreri. Man har 1 skoledreng til hjælp. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

STRANDHOLTVEJ 11, "NØR
GÅRD", SKJELLERUP, 9500 HO
BRO, tlf. 98-555040.
PETER BERTELSEN, gårdejer,
født d. 7.-1.-1922, søn af Mari
anne og Jens Bertelsen, gift d.
6.-10.-1945 med Else Kirstine
Møller, medhjælpende hustru,
født d. 11.-2.-1921, datter af
Marie og Peter Møller. Parret
har børnene: Jens, født d. 20.2.-1946, Inger, født d. 10.-6.Else Marie, født d. 10.-7.-1967.
1949, Bjarne, født d. 15.-11.-1955
P.B. har været på Dalum Landbrugsskole, han har været medlem af kommunalbestyrel
sen og i bestyrelsen for det lokale mejeri. Han overotg gården d. 6.-12.-1945 fra Mag
nus Pedersen. Sønnen Bjarne overtog gården d. 1.-4.-1990, han er gift d. 3.-8.-1986
med Ellen Jansen. Parret har børnene: Klaus, født d. 7.-1.-1987 og Thyge, født d.
17.-3.-1989.
Ejendomsskyld 2.130.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 2 ha. eng og 1 ha.
skov. Der er forpagtet 7 ha. eng.
Stuehuset er opført før 1900 og restaureret 1975. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1964 og 1987, svinestald fra 1965 ombygget til kvægstald i 1983, svinestald
fra 1983, lade fra 1934, maskinhus og foderhus fra 1983, gylletank og 3 udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 54 årkøer, 100 ungdyr og 25 slagtekavle af racerne SDM og RDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.000 stk.
årligt. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 minidozer, plansilo, tårnsilo, korntørreri
med varm og kold luft samt halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet. Sønnen Brian ejer "Parcelgården", Mariagervej
115, den er på 26 ha. og vurderet til 1.050.000, den drives med 45 søer med salg af
smågrise, de 2 gårde drives i sammendrift. "Parcelgården" blev købt i 1978, og bygnin
gerne bliver frasolgt ved indflytning på Standholtvej 11 i 1991.

STRANDHOLTVEJ 26, "GODTHÅB", SKJELLERUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-555139.
PER SKOV, gårdejer, født d. 23.-6.-1936, søn af Grethe og Jens Skov, gift d. 23.-6.1962 med Erna Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 3.-2.-1943, datter af Johanne
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og Alfred Pedersen. Parret har børnene: Bente, født d. 28.-6.-1964, Brian, født d.
25.-9.-1965, Birthe, født d. 23.-8.-1967, Berit, født d. 25.-8.-1970 og Betina, født d.
18.-6.-1980.
P.S. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1962 fra
sin far 3ens Skov, som købte gården i 1929.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 15,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1917 og restaureret flere gange senest i 1975. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 1953 restaureret i 1971, svinestald fra 1973, lade fra
1929, maskinhus og foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på 12 årskøer, 20
ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 400
stk. årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri
samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
STRANDHOLTVE3 28, "TRUESMINDE", SK3ELLERUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-555018.
OLUF HEILSKOV 3AKOBSEN, gårdejer, født d. 7.-2.-1934, søn af Helga og Emanuel
3akobsen, gift d. 14.-4.-1962 med Inger Rosendal Christoffersen, dagplejer, født d.
18.-4.-1937, datter af Kathrine og Laust Rosendal Christoffersen. Parret har børnene:
Lene, født d. 15.-5.-1963, Marianne, født d. 4.-1.-1965, Susanne, født d. 30.-8.-1966,
Finn, født d. 2.-3.-1969 og Torben, født d. 17.-7.-1974.
O.H.3. er svinekontrollør, han har været på Vejlby Landbrugsskole og er formand for
Menighedsrådet. Han overtog gården d. 1.-3.-1962 fra Hakon Andersen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 13,4 ha.
Stuehuset er genopført efter brand i 1929 og restaureret i 1971. Avlsbygningerne
består af kvægstald, svinestald og lade alle fra 1929, svinestald fra 1974 og foderhus.
Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der produceres ca. 375 slagtesvin
årligt, desuden er der 3 ammekøer og 5 ungdyr af racerne RDM og Limousine. Plante
produktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, plansilo samt korntørreri med
varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
STRANDHOLTVE3 30, "STRANDHOLT", SK3ELLERUP, 9500 HO
BRO, tlf. 98-555066.
GERDA 3ENSEN, gårdejer, født
d. 12.-7.-1919, datter af 3ohanne
og Niels Nielsen, gift i 1954 med
Steffen 3ensen, læge, født d.
22.-4.-1923, søn af 3ohanne 3ensen. S.3. døde i 1983.
G.3. er pensioneret sygeplejerske.
Hun overtog gården i 1963 fra
H.C. 3ensen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 45 ha., heraf 25 ha. skov og eng. Der er bortforpagtet
20 ha. Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af lade fra 1977. Man sæl
ger træ fra ejendommen. Der er 2 traktorer, tårnsilo og korntørreri.
SVINGET 13, "KLÆSTRUPSMINDE", DØSTRUP, 9500 HOBRO,
tlf. 98-557070.
ANDERS VERNER THYRRESTRUP, gårdejer, født d. 22.-5.1924, søn af Kristine og Anders
Thyrrestrup, gift d. 4.-4.-1950
med Gerda Birgitte Bach, med
hjælpende hustru, født d. 3.-8.1926, datter af Maren og Anton
Bach. Parret har børnene: Annet
te, født d. 31.-3.-1952, Per, født
d. 15.-6.-1953 og Lissi, født d. 16.-10.-1955.
A.V.T. har været i bestyrelsen for Mejeri og Foderstofandel, været medlem af skole-
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sen. Ejendomsskyld 740.000. Areal 12,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1889, restaureret i 1949 og derefter løbende vedligeholdt.
Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald samt foderhus alle fra 1960, lade
fra 1910, maskinhus og gylletank. Besætningen består af 1 årsso, der produceres ca.
20 slagtesvin årligt, desuden er der 1 ammeko og 2 ungdyr af racen Limousine. Plante
produktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 2 traktorer. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

SVINGET 17, "DOSHOLM", DØSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-557105.
OVE JENSEN, gårdejer, født d. 11.-9.-1945, søn af Andrea Margrethe Hågen og Svend
Åge Jensen.
O.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole og har været kredsrepræsentant ved meje
riet. Han overtog gården i november 1973 fra sine forældre Andrea Margrethe og
Svend Åge Jensen. Nuværende ejer er 3 generation på gården, som blev bygget af far
faderen i 1929-30, den lå lidt fra det nuværende sted og kan dateres længere tilbage.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 19,2 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er frasolgt 2 ha., der
er 7 ha. eng og bakker.
Stuehuset er opført i 1930, tilbygget i 1957 og restaureret senest i 1981. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald og svinestald begge fra 1930, lade fra 1929, maskinhus
fra 1956, foderhus og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 10
årskøer, 15 ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der ca. 80 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, tårnsilo og
korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
SØBAKKEVEJ 5, "ØSTERVANG",
KARLBY, 9500 HOBRO.
SVEND AAGE MØLLER, gårde
jer, født d. 30.-8.-1947, søn af
Krista og Jens Møller, gift d.
20.-9.-1969 med Annie Østergaard,
medhjælpende hustru, født d.
20.-9.-1947, datter af Herdis og
Jens Østergaard. Parret har bør
nene: 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. A.Ø. er handelsuddannet.
S.AA.M. er specialarbejder ved en entreprenør. Han overtog gården d. 1.-12.-1989 fra
sine forældre Krista og Jens Møller. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 22 ha., heraf 7 ha. bakker og eng.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret i 1990-91. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1965, svinestald fra 1865 og lade fra 1882. Gården drives sammen med Ulstupvej
18, Arden Kommune.
SØBAKKEVEJ 6, "KILDEBAKKEN", KARLBY, 9500 HOBRO, tlf. 98-525557.
TORBEN HALKJÆR KRISTENSEN, gårdejer, født d. 14.-7.-1954, søn af Kirsten og Ni
els Halkjær Kristensen, gift d. 18.-8.-1984 med Christina Elisabeth Chapmann, syge
plejerske, født d. 11.-8.-1954, datter af B. og Ken Chapmann, England. Parret har
børnene: Sarah og Simon.
T.H.K. er smedesven. Han overtog gården d. 1.-5.-1984 fra Harry Funder.
Ejendomsskyld 300.000. Areal 4 ha.
Stuehuset er bindingsværk og delvis restaureret. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn og kartofler. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.
SØBAKKEVEJ 12, "SØGÅRDEN", ANDRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-520610.
KARL PETER HANSEN, gårdejer, født d. 29.-3.-1933, søn af Johanne og Kresten Han
sen, gift første gang i 1962 med Birthe Christensen, født d. 23.-4.-1941. Parret har
børnene: Bente, født d. 9.-10.-1963, Flemming, født d. 17.-6.-1966 og Anne Mette,
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født d. 3.-10.-1972.
Birthe Christensen døde d. 7.9.-1988. K.P.H. giftede sig i
1989 med Else Marie Boye Han
sen, født d. 12.-4.-1940.
Karl P. Hansen overtog gården i
1970 fra Arne Træskov, han var i
kompagniskab med broderen Ver
ner Hansen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 31.
ha., heraf tilkøbt 0,5 ha., der er
0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført før 1900 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge fra før 1900, lade ombygget i 1975 og maskinhus fra 1990.
Besætningen består af 30 ungkreaturer. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
er plansilo og korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Gården drives
sammen med Gettrupvej 26, som ejes sammen med broderen.
SØBAKKEVEJ 18, "MARIESMINDE", ANDRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-555123.
POUL BUNDGAARD, gårdejer, født d. 20.-1.-1932, søn af Kristine og Kristian Bundgaard, gift d. 9.-10.-1955 med Aase Viktoria Nielsen, medhjælpende hustru, født d.
21.-1.-1937, datter af Nielssigne og Alfred Nielsen. Parret har børnene: Bente, født d.
14.-1.-1956 og Herdis, født d. 23.-9.-1957.
P.B. overtog gården d. 11.-6.-1957 fra sine forældre Kristine og Kristian Bundgaard,
som købte gården i 1944. Gårdens historie kan dateres mere en 150 år tilbage.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 18 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret i 1977. Avslbygningerne består af kvagstald
fra 1967 ombygget til svinestald i 1987, løsdriftsstald fra 1989, svinestald fra 1930
restaureret i 1976, lade fra 1974, maskinhus fra 1972 og foderhus fra 1989. Gården
drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres ca. 600 slagtesvin årligt,
desuden er der 10 ammekøer og 16 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med kold luft. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
SØVANGEN 17, "BREDEGÄRD", SNÆBUM, 9500 HOBRO, tlf. 98-548154.
SØREN CHRISTIAN SKÅRUP KRÆMER, gårdejer, født d. 6.-8.-1930, søn af Ane og
Kræsten Kræmer, gift d. 9.-12.-1961 med Lilly Laustsen, afdelingssygeplejerske, født
d. 27.-9.-1936, datter af Tine og Henry Laustsen. Parret har børnene: Mette, født d.
12.-10.-1962 og Birgitte, født d. 12.-2.-1966.
S.C.S.K. er tillidsmand i Alm. Brand og har været på Dalum Landbrugsskole. Han
overtog gården i 1962 fra sin far Kræsten Kræmer. Gården har været i slægtens eje
siden 1750.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 55 ha., heraf 17 ha. skov. Der er bortforpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1916, lade fra 1850 og maskinhus fra 1943. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, ærter, raps og rug. Der er 3
traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SØVANGEN 25, "SØGAGERGÅRD",
SNÆBUM, 9500 HOBRO, tlf. 98548482.
BENT SØRENSEN, gårdejer, født
d. 30.-5.-1933, søn af Johanne
og Otto Marinus Sørensen, gift
d. 27.-7.-1957 med Elly Jensen,
medhjælpende hustru/skolesekretær, født d. 5.-64-1934, datter af
Margrethe og Anders Christian
Jensen. Parret har børnene: Gre-
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B.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra sine sviger
forældre Margrethe og Anders Christian Jensen. Gården er udstykket fra "Bredgård",
som også var i familiens eje.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 25 ha., heraf 10 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge restaureret, lade og maskinhus. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og halm
fyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

TOBBERUPVEJ 3, "HOLMGÅRD",
TOBBERUP, 9500 HOBRO, tlf.
98-521235.
HARALD NIELSEN, gårdejer,
født d. 11.-11.-1925, søn af Anne
Kirstine og Anders (Poulsen) Niel
sen, gift d. 12.-5.-1956 med Tove
Nielsen, medhjælpende hustru,
født d. 11.-12.-1934, datter af
Agda Debora Amanda og Christi
an Peter Nielsen. Parret har bør
nene: Leif, født d. 15.-9.-1957
samt tvillingerne Lis og Ruth, født d. 27. og 28.-9.-1960.
H.N. overtog gården d. 1.-11.-1954 fra sin mor Anne Kirstine Nielsen, faderen købte
gården i 1909. Gården stammer tilbage fra 1813.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 18 ha., heraf 0,5 ha. bakker.
Stuehuset er opført i 1813 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1813 og 1923 restaureret i 1975 og ombygget til svinestald i 1981, lader fra
1813 og 1904, maskinhus fra 1974 og foderhus. Gården drives med en svineproduktion
på 10 årssøer, der produceres 120 slagtesvin årligt, desuden er der 6 ungkreaturer af
racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker, 3 tårnsiloer og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til lidt
af markarbejdet.

TOBBERUPVEJ 8, "ØSTERHOLUMGAARD", 9500 HOBRO, tlf. 98-520956.
KRISTIAN JENSEN, gårdejer, født d. 12.-7.-1914, søn af Jens Jensen.
K.J. har været på landbrugsskole, han har været medlem af Sognerådet og Byrådet
samt i bestyrelsen for Mejeriselskabet Danmark. Han overtog gården d. 1.-11.-1951
fra sin far Jens Jensen, oldefaderen overtog gården i 1843.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 47,3 ha., heraf 1,5 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1904 og løbende vedligeholdt. Gården drives med en kvægproduk
tion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt
korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TOBBERUPVEJ 11, "GRØNSLET",
TOBBERUP, 9500 HOBRO, tlf.
98-522772.
VILLY MØLLER JENSEN, gård
ejer, født d. 22.-7.-1947, søn af
Karen Kirstine og Åge Martin
Møller Jensen, gift d. 9.-6.-1973
med Lena Nielsen, medhjælpende
hustru/kontorasistent, født d.
25.-11.-1952, datter af Nora og
Peter Nielsen. Parret har børne
ne: Annette Vibeke, født d. 28.8.-1974 og Carsten, født d. 16.-7.-1981.
L.N. er medlem af skolebestyrelsen. V.M.J. har været på Hammerum Landbrugsskole
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Niels Mogensen.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 1,5 ha. eng. Der er
forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret fra 1978-81. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1960 ombygget til svinestald og renoveret i 1981, svinestald fra 1875
restaureret i 1960, svinestald og fodersilo begge fra 1975, lade fra 1875, maskinhuse
fra 1977 og 1987 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer,
der sælges ca. 300 smågrise og 1.400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er hvede, raps, ærter og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt
korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
V.M.J. driver også Høndrupvej 1.

TOBBERUPVEJ 17, "KROGAGERGÅRD", TOBBERUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-521135.
LARS CHRISTOFFERSEN, gårdejer, født d. 18.-10.-1959, søn af Lis og Børge Chri
stoffersen, gift d. 22.-9.-1984 med Vibeke Rohde Straarup, frisør/medhjælpende hu
stru, født d. 22.-5.-1960, datter af Agnes og Kaj Rohde Straarup. Parret har børnene:
Henrik, født d. 30.-4.-1985, tvillingerne Anders og Steffen, født d. 17.-8.-1986 og
Rico, født d. 4.-6.-1990.
L.C. har taget grønt bevis og har været på Ribekærgård og Lundbæk landbrugsskole.
Han overtog gården d. 1.-10.-1985 fra Rita og Erik Nielsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 46,8 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret i 1983-84. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1913 og 1975, svinestalde ombygget til ungdyrstald i 1986, lade fra 1935,
maskinhus fra 1975, foderhus fra 1990, 2 gylletanke, 3 indendørs og 1 udendørs kørsilo. Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer, 130 ungdyr og 35 slagtekavle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft og staldvarme
anvendes til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet. L.C. ejer og driver også Hobrovej 120, den er
vurderet til ca. 600.000.
TRINDERUPVEJ 7, "TRINDERUP
GODS", 9500 HOBRO, tlf. 98511283.
PEER SKOV, driftsleder, født d.
2.-11.-1960, søn af Asta og Je
sper Skov, gift d. 5.-7.-1990 med
Anne Mette Askov, teknisk assi
stent, født d. 11.-12.-1959, dat
ter af Grethe og Hans Åskov.
Parret har datteren Signe, født
d. 11.- 2.-1991.
P.S. har taget grønt bevis fra
Næsgård Agerbrugsskole. Han overtog driftsledelsen d. 1.-1.-1988 fra DDSF. Marie
Grubbe fik godset i bryllupsgave fra sin far Erik Grubbe fra Tjele i 1856, gården kan
dateres længere tilbage end år 1500.
Ejendomsskyld 8.000.000. Areal 330 ha., heraf 110 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1861 og restaurert i 1943, Avlsbygningerne består af kvægstalde
fra 1911 og 1953, svinestald fra 1911, lade fra 1991 og maskinhus fra 1988. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, rug, raps og ærter.
Der er 6 traktorer, 2 mejetærskere, 1 rendegraver, 1 minilæsser, kornsilo, korntørreri
og flisfyr. På godset er ansat 1 fuldtids- og 1 deltidsmedhjælper. Godset ejes af Svend
Møller Hansen, "Tostrup Hovgård", Hejrevej 2, Hobro.
ULSTRUPVEJ 22, "KÅRHØJGÅRD", SDR ONSILD, 9500 HOBRO, tlf. 98-544216.
KRESTEN JENSEN CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 12.-7.-1929, søn af Anna Petrea
Ilsøe og Jens Laurits Kristiansen, gift d. 29.-3.-1961 med Asta Marie Jensen, syerske,
født d. 26.-4.-1937, datter af Martha og Ejner Michael Jensen. Parret har børnene:
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Birger, født d. 9.-6.-1962 og Hen
ning, født d. 21.-5.-1964.
Kresten J. Christiansen forpagte
de gården d. 1.-4.-1954 og over
tog den d. 1.-1.-1960 fra sine
forældre Anna Petrea og Jens
Laurits Cristiansen. Nuværende
ejer er 9. generation på gården,
som blev frikøbt af fæstet fra
"Trinderup Gods" i 1785, frikøbelsen kostede 714 rigsdaler. Går
den kan dateres længere tilbage,
den tilhørte Greve Mogens Friis
af Frijsenborg i 1664 og blev af
greven spillet væk i kortspil, den var dengang beboet af H.J.C.'s 5 x tipoldefar.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 27 ha., heraf 2,2 ha. eng og 4 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1867 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1914 ombygget til svinestald i 1980, hestestald fra 1867 ombygget til svinestald i
1958, lade fra 1850, maskinhus fra 1978 og foderhus. Gården drives med en svinepro
duktion på 20 årssøer, der sælges ca. 50 smågrise og 300 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 2 traktorer, plansilo, korn
tørreri med kold luft og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ULSTRUPVEJ 23, "SØBLINK",
SDR. ONSILD, 9500 HOBRO, tlf.
98-544027.
EJLER KROGH KRISTENSEN,
gårdejer, født d. 6.-7.-1919, søn
af Ingeborg og Niels Krogh Kri
stensen, gift d. 27.-7.-1951 med
Lis Ladefoged Møller, født d.
11.-8.-1925, datter af Ninna og
Kresten Møller. Parret har børne
ne: Inge og Bente.
E.K.K. har været på Kærehave
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1960 fra sin far Niels Krogh Kristensen,
som købte gården i 1916. Ejendomsskyld 600.000. Areal 12,5 ha., der er tilkøbt 7 ha.

ULSTRUPVEJ 24, "DAMGÅRD",
SDR. ONSILD, 9500 HOBRO, tlf.
98-544239.
NIELS JØRGEN LAURSEN, gård
ejer, født d. 6.-3.-1951, søn af
Elsebeth og Folmer Laursen, bor
sammen med Anna Lise Ander
sen, køkkenleder, født d. 8.-11.1949, datter af Nora og Karl An
dersen.
N.J.L. er tømrer og har taget
grønt bevis fra Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1983 fra sin far Folmer Laursen. Nuværende
ejer er 3. generation på gården, som blev købt af bedstefaderen i år 1900.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 54 ha., heraf 3 ha. mose, krat og skov.
Stuehuset er opført i 1857 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1920, hestestald fra 1857 restaureret flere gange senest i 1952, lade fra
1906 og maskinhus fra 1991. Besætningen består af 40 ammekøer og 26 ungdyr af ra
cerne SDM og Hereford, desuden er der 5 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er
hvede, raps, frøgræs, ærter, maltbyg og vårbyg. Der er 2 traktorer, plansilo, korn
tørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til markarbejdet.
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ULSTRUP MARK, 9500 HOBRO,
tlf. 98-544265.
GUSTAV JENSEN, husmand, født
d. 19.-9.-1937, søn af Anne Ma
rie og Niels Marius Jensen, gift
d. 14.-11.-1959 med Gerda Peder
sen Lindgaard, slagteriarbejder,
datter af Marie og Gunner Lind
gaard. Parret har børnene: Sten,
født d. 27.-5.-1959, Jens Micha
el, født d. 16.-8.-1963, Bo, født

d. 10.-5.-1967 og Morten, født d. 10.-5.-1976.
G.J. er jord og betonarbejder. Han overtog gården d. 1.-3.-1971 fra Henning Mikkel
sen. Gården stammer fra 1802.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 7 ha., heraf tilkøbt 1,7 ha., der er frasolgt 2,2 ha., og
der er 3 ha. skov. Der er bortforpagtet 1,7 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1935. Besætningen består af får og høns.
ULSTRUPVEJ 30, "TANGHØJ",
ULSTRUP, 9500 HOBRO, tlf.
98-544397.
PETER THYBO, husmand, født
d. 26.-9.-1922, søn af Dorthea
og Jens Thybo, gift d. 26.-8.-1948
med Grethe Jacobsen, hjemme
hjælper, født d. 23.-1.-1929, dat
ter af Maren og Ejner Jacobsen.
Parret har børnene: Inga, født d.
15.-2.-1948, Rita, født d. 25.-3.1951, Kate, født d. 20.-11.-1953,
Ib, født d. 11.-5.-1957 og Kurt, født d. 15.-1.-1962.
P.T. overtog gården i 1947 fra Oscar Eriksen. Gården er oprindeligt udstykket fra
"Hendest Vestergård".
Ejendomsskyld 527.400. Areal 11 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført efter brand i 1935 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består
af kvægstald, svinestald og lade alle fra omkr. 1900 samt maskinhus. Gården drives
med en svineproduktion på 17 årssøer, der sælges ca. 350 smågrise årligt, desuden er
der 10 får. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

ULSTRUPVEJ 32, "ULSTRUP VESTERGÅRD", ULSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98544211.
JENS OLE MEJDAL SØRENSEN, gårdejer og fodermester, født d. 1.-3.-1963, søn af
Inga Mejdal og Villy Emil Sørensen, gift d. 19.-5.-1990 med Birgitte Lauritzen, uldtøjs
producent, født d. 19.-7.-1967, datter af Hanne og Lauritz Preben Lauritzen. Parret
har datteren Stine, født d. 17.-7.-1991.
B.L. er i bestyrelsen for foreningen for finske finuldsfår i Danmark.
J.O.M.S. har taget grønt bevis. Han overtog gården d. 11.-8.-1987 fra Villy Westergaard.
Areal 32 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er ca. 0,5 ha. skov og 2 ha. skråninger, mose o.l.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af 2 svinestalde. Gårdens besæt
ning er på 2 årssøer samt Jacobsfår og finsk finuldsfår. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn, raps og ærter.
ULSTRUPVEJ 36, "ULSTRUPGÅRD", ULSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-544339.
ARNE HØRLUCH, gårdejer, født d. 26.-1.-1922, søn af Magdalene og Johannes Niel
sen, gift d. 6.-5.-1955 med Edith Dahl Hansen, sygeplejerske, født d. 23.-6.-1927,
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lev Hansen. Parret har børnene:
Grethe, født d. 24.-3.-1958, Kir
sten, født d. 28.-4.-1961 og
Ernst, født d. 19.-4.-1966.
Arne Hørliich er gartneruddannet
og har været medlem af Menig
hedsrådet. Han overtog gården d.
1.-5.-1975 fra Svend Holt. Går
den stammer fra 1799.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 17
ha. Oorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og maskinhus fra 1934, kviestald og svinestald fra 1977, lade fra 1912, foderhus
og gylletank. Besætningen består af 20 ammekøer af racen Simmentaler. Der er 2
traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VADGÅRDSVEJ 27, NR HVORNUM, 9500 HOBRO, tlf. 98-547057.
FLEMMING CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 23.-3.-1941, søn af Edith Johanne Chri
stensen, gift d. 30.-9.-1961 med Kirsten Helene Dahl Pedersen, husassistent, født d.
21.-3.-1941, datter af Mary og Frederik Pedersen. Parret har børnene: Hans Jørgen,
født d. 13.-1.-1962, Eva, født d. 12.-9.-1963, Joan, født d. 30.-8.-1964, Tina, født d.
23.-11.-1965 og Jane, født d. 4.-6.-1976.
F.C. er formand ved et entreprenørfirma. Han overtog gården i oktober 1983 fra Knud
Bundgård. Gården blev udstykket fra "Vadgården" i 1920.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 5,5 ha. Der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald fra 1920 restaureret i 1950, staklade og lade begge fra 1950, foderhus,
gylletank og udendørskøresilo. Gården drives med en svineproduktion på 12 årssøer og
1 orne, der sælges ca. 220 smågrise årligt, der er 5 ammekøer, 3 ungdyr, 5 slagte
kalve og 1 tyr alle af racen Aberdeen-Angus samt krydsninger. Der er 1 traktor, 1
mejetærsker, plansilo, korntørreri med kold luft og halmfyr. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.

VADGÅRDSVEJ 33, "VADGÅRD",
HVORNUM, 9500 HOBRO, tlf.
98-546155.
AKSEL NØRLEM, gårdejer, født
d. 21.-7.-1935, søn af Agnes og
Jens Nørlem, gift d. 24.-10.-1964
med Lisbeth Nørlem. Parret har
børnene: Konni, født d. 22.-9.1965, Frank, født d. 10.-2.-1968
og Esben, født d. 18.-11.-1973.
A.N. har været på Tune Land
brugsskole. Han overtog gården i
oktober 1964 fra sine forældre Agnes og Jens Nørlem. Nuværende ejer er 3. genera
tion på gården, som blev købt af bedstefaderen i 1896. Gårdens historie kan føres
tilbage til 1688. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 24 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1868 og et nyt i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1868 restaureret i 1972, svinestald og lade begge fra 1868, maskinhus fra 1977, foder
hus og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 45 ung
dyr og 12 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er
2 traktorer, plansilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
VALDEMARSVEJ 1, SNÆBUM, 9500 HOBRO, tlf. 98-548342.
HENNING KRISTENSEN, gårdejer, født d. 13.-11.-1957, søn af Ellen og Poul Kris
tensen, gift d. 22.-8.-1987 med Karen Emdal, køkkenleder, født d. 2.-10.-1960, datter
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af Grethe og Finn Emdal. Parret
har datteren Linda, født d. 18.5.-1989.
Henning Kristensen har taget
grønt bevis fra Asmildkloster
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 31.-12.-1989 fra Alice og
Henning Nauer Pedersen. Gården
blev udstykket fra "Hannerupgård"
i 1874.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
43,4 ha., der er frasolgt 4 ha.

Der er forpagtet 21,3 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1917 og 1972, svinestalde fra 1917 og 1952 ombygget til kalvestald i 1975,
lade fra 1917, maskinhus og foderhus fra 1978, gylletank og 2 udendørs køresiloer.
Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 70 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 2 traktorer,
plansilo, korntørreri med kold luft og staldvarme anvendes til opvarmning af stue
huset. Man har 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VALDEMARSVEJ 4, "STENHØJ
GÅRD", SNÆBUM, 9500 HOBRO,
tlf. 98-548341.
POUL SLEJBORG SØRENSEN,
gårdejer, søn af Karen og Harald
Sørensen, gift med Alice Vibeke
Hald, pædagogmedhjælper, datter
af Helga og Alfred Hald. Parret
har børnene: Thomas, Karsten og
Martin.
P.S.S. har været på Dalum Land
brugsskole og er næstformand i
husmandsforeningen. Han overtog gården d. 1.-9.-1972 fra Børge Lauritsen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 5 ha. skov. Der er
forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1932 og 1980, lader fra 1932 og 1977, foderhus fra 1981, gylletank og indendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 66 årskøer, 110 ungdyr og 33 slag
tekalve af blandet race. Der er 4 traktorer, plansilo, korntørreri og staldvarme an
vendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
P.S. ejer og driver også Snæbumvej 6, gården er på 20 ha. og vurderet til 1.050.000,
der er en slagtesvineproduktion på 1.800 stk. årligt.
VALDEMARSVEJ 5, SNÆBUM,
9500 HOBRO, tlf. 98-548193.
HENNING SAND CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 16.-6.-1934, søn
af Nielssigne og Christian Sand
Christensen, gift d. 2.-1.-1959
med Birgit Quist, sygehjælper,
født d. 19.-7.-1937, datter af
Anna og Martin Marinus Madsen
Quist. Parret har børnene: Jør
gen, født d. 15.-1.-1960, Vibeke,
født d. 10.-12.-1961 og Henrik,
H.S.C. overtog gården d. 14.-4.-1964 fra Anne og Erik Dalsgård.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 6,3 ha., der er 1 ha. mose og
krat. Stuehuset er restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1925
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fodersilo og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. år
ligt. Planteprodukionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 taktor og halmfyr. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

VESTERLANDSVEJ 12, "DISAGER GÅRD", HANDEST, 8990 FÅRUP,
tlf. 86-452244.
KNUD ERIK KNUDSEN, gårdejer,
født d. 2.-5.-1945, søn af Gunhil
og Henry Knudsen, bor sammen
med Ninna Pedersen, hjemmehjæl
per, født d. 27.-11.-1950, datter
af Jenny og Ejner Pedersen. N.P.
har børnene: Dorthe, født d. 25.8.-1970, Gitte, født d. 20.-6.1972 og Pia, født d. 6.-7.-1978.
K.E.K. er mælketankvognschauffør. Han overtog gården d. 1.-1.-1973 fra sine forældre
Gunhil og Henry Knudsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedste
faderen købte i 1933. Gården stammer fra 1880.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1880 og 1978, maskinhus fra 1978, lade og foderhus. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 2.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og ærter. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bru
ges til en del af markarbejdet.
VESTERLED 4, "HANDESTGAARD", HANDEST, 8990 FÅRUP, tlf. 86-452267.
NIELS KJELDSEN KRAGH, gårdejer, født d. 5.-7.-1920, søn af Ane Kathrine og Søren
Kjeldsen Kragh, gift d. 10.-10.-1946 med Palna Pedersen, medhjælpende hustru, født
d. 5.-3.-1922, datter af Karen og Peder Christian Pedersen. Parret har børnene: Jens,
født d. 19.-2.-1950 og Lis, født d. 24.-9.-1953.
N.K.K. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården i januar 1946
fra sine forældre Ane Kathrine og Søren Kjeldsen Kragh, som købte gården i 1912.
Sønnen Jens overtog halvdelen i 1977 og blev således 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.280.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 36 ha., der er 2 ha. eng og 15 ha.
skov, grusgrav og bakker.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1926 og 1979, lade fra 1955, fouragehus fra 1979, maskinhus, foderhus,
gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 64 årskøer,
106 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 2 traktorer, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

VESTERMARKEN 7, "MOSEVANG", NR ONSILD, 9500 HOBRO, tlf. 98-520854.
BØRGE SØRENSEN, gårdejer, født d. 8.-1.-1927, søn af Jensine Georgine og Anders
Christian Sørensen, gift d. 22.-4.-1951 med Astrid Annelise Svensson, medhjælpende
hustru, født d. 18.-1.-1928, datter af Oline og Leonard Svensson. Parret har børnene:
Erik, født d. 18.-10.-1951, Bjarne, født d. 17.-8.-1953 og Jan, født d. 30.-1.-1960.
B.S. har arbejdet ved maskinstation, han har været i bestyrelsen for Husmandsforenin
gen og repræsentantskabet for slagteri og mejeri. Han overtog gården d. 25.-5.-1962
fra Anders Andersen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 16,2 ha., heraf tilkøby 6 ha., der er 1 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført i 1926 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og kviestald begge fra 1963, svinestald fra 1926, spaltestald fra 1972, lader fra
1926 og 1960, maskinhuse fra 1968 og 1978, foderhus, gylletank og udendørs køresilo.
Besætningen består af 50 tyrekalve. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med
kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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VESTERMARKEN 12, "GRØN
LUND", NR. ONSILD, 9500 HO
BRO, tlf. 98-521786.
KRESTEN VESTERGAARD, gård
ejer, født d. 15.-3.-1957, søn af
Dagny og Svend Vestergaard, gift
d. 16.-6.-1984 med Else Marie
Lund Nielsen, børnehavepædagog,
født d. 2.-9.-1957, datter af In
geborg og Herman Lund Nielsen.
Parret har børnene: Camilla,
født d. 8.-4.-1984, Stine, født d.
15.-1.-1986 og Jonas, født d. 24.-10.-1989.
K.V. har taget grønt bevis fra Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-7.-1983 fra sin far Svend Vestergaard. Nuværende ejer er 3. generation på gården,
som bedstefaderen købte i 1924. DPL er medejer af gården, d. 1.-4.-1991 er svinepro
duktionen overgået til Kommanditselskab K/S "Grønlund I", K.V. ejer bygninger og
inventar.
Ejendomsskyld 10.000.000. Areal 81 ha., heraf tilkøbt 52 ha., der er 4,4 ha. eng. Der
er forpagtet 28,6 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af sostald fra 1977, svinestalde
bygget løbende fra 1977-91, lader fra 1975-91, maskinhus fra 1967, tørreri fra 1979, 6
fodersiloer, foderhus og 2 gylletanke. Gården drives med en opformeringsbesætning på
500 årssøer, der sælges ca. 10.000 slagtesvin og 2.000 sopolte årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 1 traktor, plansilo og korntørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 2 fodermestre.

VIBORG LANDEVEJ 1, KARLBY,
9500 HOBRO, tlf. 98-520157.
KNUD ERIK PEDERSEN, gård
ejer, født d. 6.-11.-1926, søn af
Hansine Kristine og Per Jakob
Pedersen, gift d. 26.-3.-1953
med Henny Andersson, medhjæl
pende hustru, født d. 23.-9.-1932,
datter af Elna Kathrine og Aksel
Vilhelm Andersson. Parret har
børnene: Henrik, født d. 22.-1.1955 og Hanne, født d. 1.-2.1958 og død d. 19.-9.-1981.
K.E.P. spiller i Hobro Byorkester. Han overtog gården d. 1.-2.-1954 fra Bernhard Laur
sen. Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er frasolgt 3 ha.,
der er 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1962, svinestald
fra 1971, lader fra 1967 og 1983, maskinhus fra 1979 og foderhus. Gården drives med
en svineproduktion på 24 årssøer, der produceres ca. 450 slagtesvin årligt, desuden er
der 8 tyrekalve. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, 3 tårnsiloer og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
VIBORG LANDEVEJ 6, "GRANLY", KARLBY, 9500 HOBRO, tlf. 98-521735.
OVE PIHLKJÆR, gårdejer, født d. 18.-3.-1926, søn af Kirstine Marie og Peter Kjeld
sen, gift d. 16.-5.-1953 med Lis Madsen, medhjælpende hustru, født d. 6.-3.-1931,
datter af Magda og Viggo Madsen. Parret har børnene: Keld, født d. 15.-12.-1957,
Lars, født d. 12.-2.-1960 og Jens, født d. 27.-12.-1967.
O.P. har været på Malling og Egå landbrugsskoler. Han overtog gården d. 10.-6.-1967
fra Inge og Svend Thomsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 20,1 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha.
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"Granly"s stuehus er opført
omkr. 1890 og løbende restaure
ret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1952 ombygget til
svinestald i 1978, svinestalde fra
1952 og 1978, lade fra 1952 del
vis ombygget til svinestald i
1978, maskinhuse fra 1976 og
19881 samt foderhus. Gården dri
ves med en svineproduktion på
60 årssøer, der sælges ca. 300
smågrise og 800 slagtesvin årligt,
Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
VIBORG LANDEVEJ 8,
KARLBY, 9500 HOBRO,
tlf. 98-520049.
ERIK CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 8.-3.-1934,
søn af Agnes og Thorvald
Christensen, gift d. 24.11.-1956 med Elly Nielsen,
medhjælpende hustru, født
d. 28.-2.-1935, datter af
Agnes og Hans Nielsen.
Parret har sønnen Bjarne,
født d. 17.-1.-1964.
E.C. er i repræsentantskabet for slagteriet og i bestyrelsen for Indkøbsforeningen for
Aalborg Amt. Han overtog gården d. 1.-10.-1959 fra sine svigerforældre Agnes og
Hans Nielsen, som købte gården i 1922.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og restaureret flere gange senest i 1977. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1930, ungdyrstald, svinestald og lade alle fra 1974, maskinhus
fra 1965, foderhus og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer,
19 ungdyr og 36 slagtekalve af racen SDM, der planlægges udsætning i 1991, desuden
er der en slagtesvineproduktion på 400 stk. årligt. Der er 2 traktorer, plansilo, tårn
silo, korntørreri med varm og kold luft og staldvarme anvendes til opvarmning af stue
huset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VIBORG LANDEVEJ 14, "BENSHØJGÅRD", SDR ONSILD, 9500 HOBRO, tlf. 98544511.
Brødrene LARS og JØRN RANCH, gårdejere. L.R. er født d. 1.-10.-1963, og J.R. er
født d. 15.-4.-1962, sønner af Ellen Margrethe og Kaj Kopp Jensen. L.R. bor sammen
med Karin Mogensen, pædagog, født d. 27.-9.-1967, datter af Juliane Dorthea og Karl
Johan Mogensen. J.R. bor sammen med Lis Krogh Pedersen, kontorelev, født d. 21.8.-1967, datter af Vita Viola og Jens Krogh Pedersen. Parret har sønnen Rasmus.
Begge brødre har taget grønt bevis - L.R. fra Asm ildkloster Landbrugsskole og J.R.
fra Kalø Landbrugsskole. De overtog gården d. 15.-7.-1990 fra Ernst Hauer Larsen.
Ejendomsskyld 2.630.000. Areal 86 ha, heraf 22 ha. eng. Der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1966 og restaureret i 1978 og 1981. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1964, 1974, 1981 og 1991, sidstnævnte er omforandret til løsdriftstald,
malkestald fra 1981, svinestald fra 1964 ombygget til kalvestald i 1976, maskinhuse
fra 1966 og 1982, foderhus fra 1966, lade, gastæt silo og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 110 årskøer, 170 ungdyr og 50 slagtekalve af racen Jersey. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede, raps, rug og byg. Der er 4 traktorer.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Brødrene driver også Kærvejen 34.
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9500 HOBRO, tlf. 98-544169.
VILLY EMIL SØRENSEN, gård
ejer, født d. 4.-10.-1936, søn af
Maren og Søren Sørensen, gift d.
1.-11.-1958 med Inga Mejdal Niel
sen, medhjælpende hustru, født
d. 7.-9.-1939, datter af Lilly og
Jens Christian Nielsen. Parret
har børnene: Bodil, født d. 24.12.-1959, Jens Ole, født d. 1.-

3.-1963 og Lene, født d. 1.-7.-1966.
V.E.S. driver maskinstation. Han overtog gården d. 1.-4.-1973 fra Finn Jørgensen. Går
dens historie kan føres tilbage til 1785.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 78 ha., heraf tilkøbt 22 ha, der er frasolgt 3 ha., og
der er 3 ha. eng. Der er forpagtet 34 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra før 1900, kvægstalde fra 1972 og 1977, maskinhuse fra
1973, 1986 og 1990, foderhus og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
55 årskøer, 130 ungdyr og 30 slagtekalve af racerne SDM og RDM, der er 3 årssøer,
og der produceres ca. 20 slagtesvin årligt, desuden er der 1 ammeko af racen RDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, kartofler og korn. Der er 6 trakto
rer, 2 mejetærskere, 1 skårlægger, 1 kartoffeloptager, 1 roeoptager, 1 bigballepresser,
1 rundballepresser, 1 gummiged, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. På
gården er ansat 1 fodermester og 3 faste medhjælpere.
VIBORG LANDEVEJ 48, "HØJ
VANG", SDR. ONSILD, 9500 HO
BRO, tlf. 98-544485.
TORBEN NIELSEN, gårdejer,
født d. 9.-2.-1962, søn af Lis og
Børge Nielsen, gift d. 17.-8.-1985
med Birthe Møller Handberg, eks
peditrice, født d. 17.-6.-1959,
datter af Eja Åse og Verner
Handberg. Parret har børnene:
Anne Cathrine, født d. 20.-3.-1987,
Charlotte Eja, født d. 19.-6.1989 og Christian, født d. 27.-3.-1991.
T.N. har taget grønt bevis fra Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 27.4.-1985 fra Per Nielsen.
Ejendomsskyld 1.280.000. Areal 47 ha., der er frasolgt 4 ha., der er 13 ha. eng og
skov. Der er lejet 32 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og løbende restaureret. Avslbygningerne består af kvæg
stald fra 1909, svinestald fra 1977, lade fra 1951, foderhus og gylletank. Gården dri
ves med en slagtesvineproduktion på 2.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter, raps og frøgræs. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo og andel i
vindmølle. T.N. driver også Præstemarken 17 sammen med faderen.
VIELSHØJEN 3, "FOULUMGÅRD", HØRBY, 9500 HOBRO, tlf. 98-523214.
LARS FOULUM OLESEN, gårdejer, født d. 5.-4.-1957, søn af Yrsa og Martin Olesen,
gift d. 5.-4.-1986 med Zita Jensen, pædagogmedhjælper, født d. 29.-10.-1961, datter
af Inge og Lau Jensen. Parret har børnene: Christian, født d. 25.-12.-1982, Nicolaj,
født d. 1.-11.-1988 og Michael, født d. 31.-1.-1991.
L.F.O. er smed og sælger desuden travheste. Han overtog gården d. 15.-2.-1990 fra
Børge Haldkær.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 8,2 ha.
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i 1916 og restaureret flere gange
senest i 1991. Avlsbygnigerne be
står af kvægstald og hestestald
begge fra 1916, svinestald fra
1965, maskinhus, foderhus og gyl
letank. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 480 stk.
årligt, desuden er der 5 heste,
hvoraf de 3 er travheste. Plante
produktionens salgsafgrøde er
byg. Der er 2 traktorer og 1
vandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VIELSHØJEN 6, "HØRBY ØSTER
GÅRD", HØRBY, 9500 HOBRO,
tlf. 98-524073.
OLAV VINTHER KRISTENSEN,
gårdejer, født d. 19.-6.-1957, søn
af Agnes og Jens Vinther Kri
stensen, gift d. 28.-7.-1979 med
Jytte Poulsen, sygehjælper, født
d. 1.- 11.-1956, datter af Emma
og Kaj Poulsen.
Parret har børnene: Morten, født
d. 6.-1.-1981, Trine, født d. 19.5.-1983 og Mette, født d. 17.-5.-1988.
O.V.K. er konsulent i Top Danmark og har taget grønt bevis fra Vejlby Landbrugs
skole. Han overtog gården d. 18.-2.-1980 fra Niels Kristian Kirketerp Nielsen.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 43 ha., der er frasolgt 1,2 ha.
Stuehuset er genopført efter brand i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne be
står af kvægstald, svinestald og lade alle fra 1935, maskinhus fra 1986, foderhus og
gylletank, desuden er der opbygget en minkfarm i 1986, 1987 og 1988. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 4.000 stk. årligt, minkfarmen består af 350 tæver, 12
blårævetæver og 14 mårhundepar. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1
traktor, plansilo og korntørreri med tørluftsgenerator. På gården er ansat 1 fast
medhjælper.

VOLSTRUPVEJ 8, "HAUSIGGAARD", DØSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-557013.
AAGE HJALMAR ANDERSEN, gårdejer, født d. 3.-9.-1922, søn af Mette og Laust
Peder Andersen.
AA.H.A. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1956
fra sin far Laust Peder Andersen. Nuværende ejer er mindst 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 5 ha., der er frasolgt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1924 siden udbygget, svinestald fra 1976 og lade fra 1940. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på ca. 300 stk. årligt. Der er 2 traktorer og tårnsilo.
VOLSTRUPVEJ 9, "TØRVEDALSGÅRD", DØSTRUP, 9500 HOBRO.
TORBEN ANDERSEN, gårdejer.
Omtales under Døstrupvej 111.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 33
ha.
Stuehuset er udlejet. Staldbygnin
gerne bruges til ungkreaturer.
Gården drives sammen med Dø
strupvej 111.
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VOLSTRUPVEJ 10, "STENSGÅRD", DØSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-557472.
GUNNAR STEEN NIELSEN, gårdejer, født d. 2.-8.-1957, søn af Johanne Marie og Kri
stian Hansen Nielsen, gift d. 13.-5.-1978 med Jytte Dybdahl Madsen, sygehjælper, født
d. 23.-3.-1958, datter af Dorith Skov og Arnold Dybdahl Madsen. Parret har sønnen
Michael, født d. 31.-10.-1979.
G.S.N. har taget grønt bevis fra Lundbæk Landbrugsskole og er i bestyrelsen for Lods
ejerne for Simested Å. Han overtog gården d. 20.-10.-1979 fra Niels Bisgård Jensen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 29,5 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha., der er 8 ha. eng. Der
er forpagtet 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret senest i 1989. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade begge fra 1928, maskinhus og foderhus fra 1989, gylletank og uden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 65 ungdyr og 20
kalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer og
fast brændselsfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VOLSTRUPVEJ 11, "TØRVEDALSGÅRD", DØSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98-557035.
RONALD JENSEN, gårdejer, født d. 23.-6.-1941, søn af Anna og Åge Jensen, gift d.
6.-7.-1963 med Birthe Gregersen, hjemmehjælper, født d. 25.-11.-1944, datter af
Magda og Niels Gregersen. Parret har børnene: Hanne, født d. 30.-11.-1963 og Char
lotte, født d. 11.-7.-1973.
R.J. overtog gården d. 31.-12.-1979 fra sine forældre Anna og Åge Jensen. Nuværende
ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25 ha., der er frasolgt 10 ha., der er 4 ha. eng og 2
ha. skov.
Stuehuset er opført i 1922 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1965, lade og foderhus fra 1976, indendørs køresilo og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 25 årskøer, 55 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Der
er 2 traktorer og fast brændselsfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
VOLSTRUPVEJ 12, "STENSHØJ
GÅRD", DØSTRUP, 9500 HO
BRO, tlf. 98-557362.
FREDE MIKKELSEN, gårdejer,
født d. 16.-1.-1925, søn af Anne
Christiane og Anders Jensen Mik
kelsen.
F.M. overtog gården i marts
1958 fra sine forældre Anne
Christiane og Anders Jensen
Mikkelsen, som købte gården i
1927. Ejendommen er udflyttet
fra Døstrup i 1883. Ejendomsskyld 760.000. Areal 13,9 ha., der er tilkøbt 1 ha.
Stuehuset er opført i 1918 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald nyopført efter storm i 1982, lade fra 1982, foderhus og maskinhus. Gården drives
med en kvægproduktion på 16 årskøer, 24 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, der
er 3 geder. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VOLSTRUPVEJ 17B, "SKØRBÆKGÅRD", DØSTRUP, 9500 HO
BRO, tlf. 98-557016.
VAGN PETERSEN, gårdejer,
født d. 24.-12.-1951, søn af Ma
rie og Knud Petersen, gift d.
21.-7.-1990 med Hanne Grethe
Pedersen, køkkenmedhjælper,
født d. 1.-2.-1967, datter af An
na Elisabeth og Ejner Pedersen.
Parret har børnene: Henriette
Marie, født d. 16.-6.-1988 og
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Daniel Alexander, født d. 6.-6.-1991.
V.P. har taget grønt bevis fra Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.6.-1982 fra Christian Overvad.
Ejendomsskyld 3.230.000. Areal 113,3 ha., heraf tilkøbt 44 ha., der er frasolgt 11 ha.,
der er 9 ha. skov og 8 ha. sump. Der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1901 og restaureret løbende fra 1982. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald begge fra 1916, kalvestald fra 1983, lade fra 1884, foderhus
fra 1986, maskinhus, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægpro
duktion på 49 årskøer og 75 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps, hvede, ærter og byg. Der er 4 traktorer, tårnsilo samt korntørreri med varm
og kold luft. På gården er ansat 1 fodermester. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.
VÆGGEDALEN 1, "HOLBOH03GÅRD", NR. ONSILD, 9500 HO
BRO, tlf. 98-511195.
EGON SKAK PEDERSEN, gård
ejer, født d. 20.-4.-1923, søn af
Lydia og Bent Marius Pedersen,
gift d. 4.-5.-1957 med Lilly Risgaard Nielsen, organist, født d.
17.-9.-1927, datter af Dorthea og
Niels Nielsen.
E.S.P. har været på Haslev Land
brugsskole, han har været med
lem af Menighedsrådet og i bestyrelsen for DLG. Han overtog gården d. 1.-4.-1963 fra
sin far Bent Marius Pedersen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som er ud
stykket fra "Kirkegård" i 1863.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 28 ha., der er frasolgt 2 ha., og der er 2 ha. eng.
Oorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1863 og restaureret i 1979. Avslbygningerne består af kvægstald
ombygget til svinestald, hestestald fra 1863 ombygget til svinestald i 1970, kvægstald
fra 1935, svinestald fra 1970, lade fra 1930, maskinhus fra 1979 og foderhus. Slagtesvinestalden er udlejet. Der er 2 traktorer, kornsilo og korntørreri.

VÆGGEDALEN 6, NR. ONSILD,
9500 HOBRO, tlf. 98-511036.
ERIK STEVNHOVED, gårdejer,
født d. 9.-4.-1927, søn af Agnes
og 3ens Stevnhoved, gift d. 11.7.-1948 med Gerda Bach, med
hjælpende hustru, født d. 18.-4.1927, datter af Petrine og Kon
rad Bach. Parret har børnene:
Lise-Lotte, født d. 6.-1.-1949,
Kirsten-Annette, født d. 28.-9.1951, Dorthe-Lene, født d. 15.9.-1953 og Lone-Irene, født d. 7.-1.-1959.
E.S. har været chauffør for Blåkilde. Han overtog gården i 1959 fra Harry Andersen.
Gården er udstykket fra "Købmandsgården" i 1919.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 15,8 ha., heraf tilkøbt 7,2 ha., der er frasolgt 2,2 ha.,
og der er 1,5 ha. bakker.
Stuehuset er opført i 1919 og restaureret i 1967. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1973 og 1978, lade fra 1919, maskinhus fra 1976 og foderhus fra 1978. Gården
drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der sælges ca. 500 smågrise årligt. Der
er 1 traktor, plansilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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NR. ONSILD, 9500 HOBRO, tlf.
98-511002.
ERIK JANTZEN, gårdejer, født
d. 7.-3.-1959, søn af Andrea og
Frode Jantzen, gift d. 21.-5.1988 med Lotte Bettina Søren
sen, studerende, født d. 12.-8.1964, datter af Inge og Finn Sø
rensen. Parret har sønnen Chri
stian, født d. 3.-8.-1991.
E.J. er adm. direktør for DPL
Invest, han har taget grønt bevis fra Kalø Landbrugsskole og har været formand for
Landsforeningen for Danske Svineproducenter. Han overtog gården d. 10.-8.-1985 fra
Thorkild Nielsen.
Ejendomsskyld 4.200.000. Areal 28,4 ha., heraf tilkøbt 11,2 ha., der er 1 ha. eng og
skov. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1988. Gården brændte i 1982, svinestaldene er opført i 1978,
1982, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 og 1990, lade og foderhus begge fra 1982, der er
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 500 årssøer, der sælges 12.000
smågrise årligt. Der er tårnsilo. På gården er ansat 1 fast fodermester og 3 medhjæl
pere. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VÆGGEDALEN 16, "LYKKES
HOLM", LOKES PLANTAGE,
9500 HOBRO, tlf. 98-511008.
KIM KYSTGAARD, gårdejer,
født d. 7.-1.-1962, søn af Lise
og Jørgen Kystgaard, bor sam
men med Susanne Skals, sygehjæl
per, født d. 29.-9.-1961, datter
af Mona og Bent Skals.
K.K. er driftleder og har taget
grønt bevis fra Lyngby Landbrugs
skole. Han overtog gården d. 1.3.-1988 fra Hanne og Birger Nielsen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 23,5 ha., heraf 3 ha. eng og 1,5 ha. skov. Der er forpagtet 19,5 ha.
Stuehuset er opført i 1905, og et nyt er bygget i 1930. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1930 ombygget til svinestald i 1950, svinestald og lade begge fra 1930,
maskinhus fra 1988 og foderhus. Besætningen består af 8 ammekøer af racen Limou
sine, og der er 2 rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, byg og
rajgræs. Der er 1 traktor, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

ØLSVEJ 44, "VIRKELYST', HALDTOSTRUP, 9500 HOBRO, tlf. 98521370.
HENRY KR. NIELSEN, hønseri
ejer, født d. 9.-12.-1921, søn af
Kirstine og Anders Nielsen (Poul
sen), gift d. 21.-2.-1953 med An
na Østergård, medhjælpende hu
stru, født d. 25.-6.-1927, datter
af Louise og Julius Østergård.
Parret har børnene: Birgitte,
født d. 18.-6.-1959, Poul Bo, født

d. 4.-4.-1962 og Per Bo, født d. 24.-7.-1965.
Begge ægtefæller har været medlemmer af Menighedsrådet, H.K.N. har været på Ha-
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blev udstykket fra "Snehøjgård" i 1938.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 17 ha., der er frasolgt 4,5 ha. Der er bortforpagtet 12
ha. Stuehuset er opført i 1942 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1938 samt hønserugeri fra 1958. Gården drives med en produk
tion af 100.000 daggamle kyllinger, og deraf opdrættes der 15.000 til æglægning. Der
er combifyr på gården.

ØLSVEJ 46, "HVILHØJGÅRD",
HALDTOSTRUP, 9500 HOBRO,
tlf. 98-523184.
AAGE ABILDGÅRD, gårdejer,
født d. 24.-9.-1938, søn af Elna
Margrethe og Theodor Martin Ni
elsen, gift d. 17.-5.-1975 med Bir
the Dorethe Overgård Christen
sen, sagsbehandler/medhjælpende
hustru, født d. 5.-8.-1940, datter
af Olga og Alfred Overgård Chri
stensen. Parret har sønnen Lars,
født d. 7.-10.-1976. B.D.O.C. har været medlem af Skolenævnet. AA.A. har været på
Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1974 fra Henry Nielsen.
Gården er bygget i 1915.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 8 ha. eng. Der er
forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og restaureret i 1978-79. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1923, løsdriftstald og maskinhus begge fra 1976, svinestald fra 1970, lade fra
1923, foderhus og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 65
ungdyr og 22 slagtekalve af racen SDM, der eksporteres avlsdyr til Rusland, Irland og
Iran. Der er 3 traktorer, tårnsilo, korntørreri med kold luft og staldvarme anvendes til
opvarmning af stuehuset. Man har 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
AALBORGVEJ 5, "KIRKETERP",
KIRKETERP, 9500 HOBRO, tlf.
98-522715.
NIELS KRISTIAN KIRKETERP
NIELSEN, gårdejer, født d. 9.3.-1947, søn af Grethe og Olav
Kirketerp Nielsen, gift d. 19.8.-1972 med Kate Olesen, syge
plejerske, født d. 17.-5.-1949,
datter af Ingeborg Louise og
Elon Olesen. Parret har børnene:
Johanna, født d. 1.-2.-1974 og
Martin, født d. 26.-1.-1976.
N.K.K.N. har taget grønt bevis fra Vejlby Landbrusskole, han er i bestyrelsen for
Landboforeningen og i repræsentantskabet for M.D. Food. Han overtog gården d.
1.-11.-1976 fra sine forældre Grethe og Olav Kirketerp Nielsen. Nuværende ejer er 9.
generation på gården, som kan føres tilbage til 1664. Familien Nielsen frikøbte gården
i 1823 efter at den havde været fæstegård i mange år.
Ejendomsskyld 2.320.000. Areal 52 ha., heraf 11 ha. eng. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1895, restaureret i 1976 og derefter løbende vedligeholdt. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1976, svinestald og lade begge fra 1881, maskin
hus fra 1978, foderhus fra 1977, gylletank samt inden- og udendørs køresiloer. Gården
drives med en kvægproduktion på 80 årskøer, 120 ungdyr og 40 slagtekalve af racen
SDM, desuden er der 60 moderfår og 105 lam. Planteproduktionen er ved at blive om
lagt til økologisk landbrug. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummiged, tårnsilo,
korntørreri med varm og kold luft og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehu-
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set. På gården er ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet. N.K.K.N. ejer og driver også "Kirketerp", Aalborgvej 3, som
er på 44 ha. med 10 ha. eng, den er vurderet til 1.520.000.

AALBORGVEJ 11, "SØNDERVANG", TOBBERUP, 9500 HO
BRO.
BØRGE LYNGAA, gårdejer. Om
tales under Hedemarken 2.
B.L overtog gården d. 15.-5.-1990
fra Hariet Østergård.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 7,7
ha., heraf 1,7 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1905 og re
staureret i 1975, det er udlejet
til sønnen. Avlsbygningerne be
står af kvægstalde fra 1905 og 1928, svinestald og lade begge fra 1905, lade fra 1923
og maskinhus fra 1971. Der er plansilo. Gården drives sammen med Hedemarken 2.
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LØGSTØR KOMMUNE

AGGERSBORGVEJ 146, "OTTESHVILE", AGGERSBORG, 9670 LØGSTØR, tlf. 98221093.
HANS BRUN PEDERSEN, gårdejer, født d. 22.-10.-1952, søn af Ebba og Vilhelm Pe
dersen, gift d. 26.-10.-1974 med Else Bjerregård Laustsen, født d. 29.-5.-1951, datter
af Åse og Ejner Laustsen. Parret har børnene: Anne, født d. 14.-8.-1974, Henrik, født
d. 6.-3.-1977, Kirsten, født d. 9.-12.-1982 og Kathrine, født d. 5.-6.-1990.
H.B.P. overtog gården d. 1.-7.-1975 fra sin svigerforældre Åse og Ejner Laustsen,
nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.500.000. Aral 96 ha., heraf tilkøbt 58 ha. Der er forpagtet 32 ha.
Stuehuset er nybygget i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1941,
kvæg- og svinestald fra 1976, kviestald fra 1981, maskinhus fra 1979 og foderhus.
Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer, 150 ungdyr og 45 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der 6 årssøer, og der produceres ca. 100 smågrise årligt. Der
er 4 traktorer, korn silo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast
medhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Man har samdrift
med "Kvindbjerggård", Ullerupvej 101, som er på 63 ha. og har en ejendomsvurdering
på 1.040.000.
BAKKELYVEJ 24, "BAKKELY", ENGELSTRUP, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-683207.
CARSTEN CHRISTIANSEN, gårdejer, født d . 3.-11.-1958, søn af Else og Alfred Chri
stiansen, gift d. 7.-6.-1986 med Aase Damgaard, sygehjælper, født d. 21.-4.-1960,
datter af Anna og Svend Damgaard. Parret har børnene: Tanja, født d. 12.-3.-1987 og
Heidi, født d. 13.-7.-1989.
C.C. har taget grønt bevis og er uddannet driftsleder. Han overtog gården d. l.-ll.1980 fra sine forældre Else og Alfred Christiansen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 37,1 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er frasolgt 3 ha., der
er 2 ha. skov, 10 ha. eng og 3 ha. grusgrav.
Stuehuset er opført i 1959 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1956, kviestald og lade fra 1975, maskinhus fra 1972, foderhus, udendørs køresilo
og 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 50 ungdyr af
racen SDM, desuden er der 6 ammekøer og 5 ungdyr af racen Simmentaler. Der er 3
traktorer og kombifyr. Man har 1 skoledreng til hjælp, og maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

BJØRNSHOLMVEJ 41, OVERLA
DE, 9640 FARSØ, tlf. 98-678267.
TAGE BINDERUP, landmand,
født d. 12.-5.-1927, søn af Jensine og Niels Binderup, gift d.
23.-8.- 1954 med Ruth Jensen,
økonoma, født d. 26.-4.-1930,
datter af Ida og Peder A. Jen
sen. Parret har datteren Kirsten,
født d. 22.-1.- 1954.
T.B. har været på Korinth Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-11.-1954 fra Hald Vadsholt. Gården blev udstykket fra "Bjørnsholm Hovedgaard" i
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Stuehuset er opført i 1932 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1964, kviestald fra 1974, lade fra 1914, maskinhus fra 1972, foderhus, udendørs
køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 21 årskøer, 35 ungdyr
og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 6 årssøer, og der produceres ca. 100
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 trak
torer og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BJØRNSHOLMVEJ 69, "LUNDGAARD", OVERLADE, 9640 FAR
SØ, tlf. 98-678028.
AKSEL og PER BACH LAURSEN,
gårdejere.
A.B.L. er født d. 24.-11.-1930,
søn af Petrea og Jens Bach Laur
sen, gift d. 20.-5.-1961 med Ka
trine Hedegaard, husmor, født d.
24.-6.-1929, datter af Marie og
Peder Hedegaard. Parret har bør
nene: Per, født d. 7.-2.-1962,
Jesper, født d. 11.-3.-1963 og Jacob, født d. 15.-7.-1967.
A.B.L. har været på Haslev Landbrugsskole og er i repræsentantskabet for D.L.G. Han
overtog gården d. 1.-11.-1959 fra sin far Jens Bach Laursen, som købte gården i 1939.
Gården stammer fra omkr. 1810. Sønnen Per købte halvpart i gården d. 1.-1.-1990,
han har været på Lundbæk Landbugsskole, han er uddannet agroøkonom og salgsud
dannet ved Superfos Korn A/S.
Ejendomsskyld 4.750.000. Areal 160 ha., der er frasolgt 90 ha. skov, der er 25 ha. eng,
3 ha. plantage og skov samt 5 ha. have og lignende.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald bygget i 1952 og renoveret til svin i 1991, svinestald fra 1990, lade fra 1898,
maskinhus fra 1957, foderhus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på
300 årssøer, der sælges ca. 3.500 smågrise og 2.500 slagtesvin årligt, desuden er der
20 dådyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, frøgræs og kartofler. Der er 5
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, tårnsilo til korn, varm og
kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er ansat 2 faste medhjælpere, og maskin
station bruges til lidt af arbejdet.
BJØRNSHOLMVEJ 204, "FRE
DENSBO", OVERLADE, 9640
FARSØ, tlf. 98-678476.
PREBEN VADSHOLT, gårdejer,
født d. 20.-8.-1950, søn af Mary
og Arne Hald, gift d. 11.-9.-1976
med Else Møller, sygeplejerske,
født d. 13.-8.-1954, datter af
Elin og Carl Møller. Parret har
børnene: Anders, født d. 30.-5.1978, Anne, født d. 22.-10.-1980
og Gitte, født d. 21.-1.-1986.
P.V. har været på Borris og Hammerum landbrugsskoler, han er medlem af skolebesty
relsen og formand for Menighedsrådet. Han overtog gården d. 22.-2.-1976 fra sin far
Arne Hald, nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedstefaderen i 1910 byg
gede på et stykke hedejord.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der er 2,2 ha. skov. Der
er forpagtet 23 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1960 og 1978, lader fra 1971 og 1990, maskinhus fra 1979, foderhus, inden
dørs køresilo og gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 82 årskøer, 140
ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens
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salgsafgrøder er ærter og korn. De er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsan
læg, 1 rundballepresser, 1 snittevogn, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt
halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og man har en skoledreng til hjælp.
BJØRNSHOLMVEJ 221, OVERLA
DE, 9640 FARSØ, tlf. 98-678145.
HELGE LETH MICHAELSEN,
gårdejer, født d. 18.-8.-1935, søn
af Edith og Niels Christian Michaelsen, gift d. 14.-4.-1961 med
Gerda Heilskov, køkkenmedhjælper,
født d. 14.-4.-1936, datter af
Regine og Morten Heilskov.
H.L.M. har været på Korinth
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-4.-1976 fra Christian
Kold Madsen. Ejendomsskyld 810.000. Areal 13 ha., heraf 1 ha. krat. Der er forpagtet
14,5 ha. Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1961
renoveret og tilbygget i 1978, kvie- og kalvestald fra 1980, lade, maskinhus og foder
hus. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer og 40 ungdyr af racerne
RDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er2 traktorer, kraftfo
dersilo og solvarmeanlæg på 6 m2 til opvarmning af stuehuset. Man har 1 skoledreng
til hjælp, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BJØRNSHOLMVEJ 239, "OVER
LADE HEDEGÅRD", OVERLADE,
9640 FARSØ, tlf. 98-678265.
NIELS JØRN STØVRING, gård
ejer, født d. 13.-4.-1943, søn af
Erna og Henry Støvring, gift d.
27.-3.-1965 med Birte Juul, med
hjælpende hustru, født d. 19.-9.1943, datter af Marie og Richart
Juul. Parret har børnene: Kim,
født d. 17.-7.-1965, an, født d.
25.-3.-1967, Thomas, født d. 2.2.-1969 og tvillingerne Kenneth og René, født d. 17.-3.-1983.
N.J.S. har været på Lundbæk Landbrugsskole og er medlem af Menighedsrådet. Han
overtog gården d. 20.-10.-1970 fra Jens Peter Jensen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1959, kviestald fra 1973, svinestald fra 1980, lade fra 1914, maskinhus fra 1972,
foderhus og gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på
38 årskøer, 67 ungdyr og 19 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 30 års
søer, og der produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
BJØRNSHOLMVEJ 251, "KÆRSLUND", OVERLADE, 9640 FARSØ, tlf. 98-678487.
VAGN og GERT JENSEN, boelsmænd.
V.J og G.J. er født i 1944, sønner af Elfrida og Harry Jensen. G.J. er gift med Grethe
Bisgaard Jensen, omsorgsassistent, født i 1942, datter af Karoline og Aksel Bisgaard
Jensen. Parret har børnene: Anne Marie, født d. 26.-9.-1966, Michael, født d. 1.-3.1971 og Lars, født d. 1.-4.-1975.
Brødrene overtog gården d. 1.-7.-1988 fra DLR, den stammer fra 1800-tallet.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 24 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1890 og restaureret i 1965. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald begge fra 1960, lade fra 1978, maskinhus fra 1979, foderhus, gas
tæt silo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer og 40
ungdyr af racen GI. Grå Kvæg. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 40
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Skive, som er på 17 ha. og har en ejendomsvurdering på 1.000.000.

B30RNSHOLMVE3 259, "PADKÆR
VESTERGÅRD", OVERLADE,
9640 FARSØ, tlf. 98-678144.
EGON NIELSEN, gårdejer, født
d. 24.-3.-1944, søn af Mathilde
og Peder Nielsen.
E.N. har været på Lundbæk Land
brugsskole og er i bestyrelsen for
Vesthimmerlands Mejeri. Han
overtog gården i oktober 1983
fra sin mor Mathilde Nielsen,
forældrene købte den i 1940.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 24 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1877 og restaureret flere gange senest i 1982. Avlsbygningerne
består af hestestald fra 1926, kvægstald og lade fra 1877, maskinhus, foderhus og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 17 årskøer, 40 ungdyr og 10 slag
tekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer
og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
B30RNSHOLMVE3 260, "MUNK
HOLM", OVERLADE, 9640 FAR
SØ, tlf. 98-678550.
VIBEKE M. WESTERMANN og
KEN LEISNER, dyrlæger. V.M.W.
er født d. 13.-3.-1955, datter af
Nelly Schleimann Westermann,
K.L. er født d. 27.-7.-1958, søn
af 3ytte og Otto Leisner, parret
blev gift d. 18.-12.-1988, de har
børnene: Maria, født d. 11.-3.1987 og Lisa, født d. 1.-2.-1991.
Ægteparret er begge dyrlæger og fritidslandmænd. De overtog gården d. 1.-6.-1990 fra
Aage Madsen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 13 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1916, svinestald og maskinhus fra 1956, lade fra 1922 og roehus fra 1977. Besæt
ningen er på 25 Islandske får, og der er desuden opdræt af slædehunde. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er rug og byg. Der er 1 traktor.
B30RUMSLETVE3 40, B30RUMSLET, 9670 LØGSTØR, tlf. 98681112.
ARNE NØRGAARD, landmand,
født d. 13.-9.-1915, søn af Inge
borg og Mikkel Nørgaard, gift d.
12.-5.-1956 med Anna Andersen,
husmor, født d. 27.-7.-1924, dat
ter af Tinna og Anton Andersen.
Parret har børnene: Elin, født d.
8.-2.-1959 og Bodil, født d. 10.1.-1967.
A.N. overtog gården i 1957 fra sin mor Ingeborg Nørgaard.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 60 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i omkr. 1978. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1960, svinestald fra 1964, lade fra 1900, maskinhuse fra 1965 og 1979
samt foderhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter,
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station bruges til lidt af markarbejdet. A.N. ejer og driver også en granplantage på
Mjallerup Løgsted.

BJØRUMSLETVEJ 42, BJØRUMSLET, 9670 LØGSTØR, tlf. 98681219.
HANS NØRGAARD, landmad,
født d. 4.-10.-1927, søn af Inge
borg og Mikkel Nørgaard, gift d.
31.-3.-1957 med Doris Busk Lar
sen, rengøringsassistent og med
hjælpende hustru, født d. 30.-8.-1935, datter af Helga og Laurits
Larsen. Parret har børnene: Mo
na, født d. 16.-9.-1958, Kim,
født d. 8.-6.-1961, Jan, født d. 29.-11.- 1963, Annette, født d. 23.-4.-1966 og Lene,
født d. 8.-12.-1969.
H.N. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården i 1957 fra Arne Nørgård.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900, 1 nyt er bygget i 1969. Avlsbygningerne består af
maskinhus fra 1960. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
ærter, raps, hvede og byg. Der er 1 traktor og kornsilo. Maskinstation bruges til lidt
af markarbejdet.

BJØRUMSLETVEJ 46, "BJØRUMSLETGÅRD", BJØRUMSLET, 9670 LØGSTØR, tlf.
98-681071.
VALDEMAR LAURSEN, gårdejer, født d. 6.-8.-1929, søn af Petrea og Jens Bak Laur
sen, gift d. 16.-10.-1957 med Jensine Kathrine Petersen, medhjælpende hustru, født d.
5.-11.-1927, datter af Marie og Aksel J. Petersen. Parret har børnene: Birthe, født d.
15.-8.-1959, Finn, født d. 23.-2.-1963 og Torben, født d. 15.-3.-1965.
V.L. har været på Haslev Landbrugsskole og er medlem af Menighedsråder. Han over
tog gården d. 10.-12.-1963 fra Helga Jensen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 1,7 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1934 ombygget til svinestald i 1980, svinestald, lade fra 1898, maskinhuse fra 1958
og 1977 samt foderhus. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der pro
duceres ca. 675 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BJØRUMSLETVEJ 52, BJØRUM
SLET, 9670 LØGSTØR, tlf. 98683117.
VILLY JOHANNES ANDERSEN,
ladmand, født d. 1.-2.-1940, søn
af Marie og Thorvald Andersen,
gift d. 23.-3.-1963 med Ingrid
Kristine Christensen, sygehjælper,
født d. 4.-11.-1941, datter af
Anna og Gundvang Christensen.
Parret har børnene: Per, født d.
5.-11.-1962, Helle, født d. 22.6.-1966 og Hans Jørn, født d. 18.-6.-1978.
V.J.A. overtog gården i december 1962 fra Niels Kjeldsen.
Ejendomsskyld 1.125.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført i 1940 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1971, ungdyrstald fra 1976, gammel kostald ombygget til svinestald i 1971, lade og
foderhus fra 1983, maskinhus fra 1974, 2 indendørs køresiloer og gylletank. Gården
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drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 45 ungdyr af racen SDM, desuden er
der 12 årssøer, og der produceres ca. 220 smågrise årligt. Der er 2 traktorer, 1 mark
vandingsanlæg, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
BRUNBAKVEJ 5, "SIGSGAARD",
LØGSTED, 9670 LØSTØR, tlf.
98-671891.
LINDHARDT NIELSEN, gårdejer,
født d. 28.-6.-1950, søn af Birthe
og Karl Nielsen, gift d. 11.-5.1974 med Lisbet Andersen, syge
hjælper, født d. 10.-4.-1962, dat
ter af Alice og Henning Ander
sen. Parret har børnene: Tinne,
født d. 21.-12.-1978, Christian,
født d. 27.-10.-1980, Henriette,
født d. 30.-7.-1986 og Martin, født d. 13.-9.-1990.
L.N. har taget grønt bevis på Borris og Malling landbrugsskoler, han er næstformand i
Landboforeningen og i Landsudvalget for Svin. Hn overtog gården i 1977 fra Niels Pe
ter Borggård, den stammer fra 1890.
Ejendomsskyld 3.300.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 7 ha. skov, hede og
eng. Der er bortforpagtet 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1984. Avlsbygningern består af svinestalde bygget fra 1979-1990,
lade, foderhus, gastæt silo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 400
årssøer, der produceres ca. 4.000 smågrise og 4.000 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 1 traktor, plansilo, tårnsilo, kold lufts
tørreri, vindmølle og varmegenvindingsanlæg fra drægtighedsstald til fare- og klima
stald. På gården er ansat 2 faste medhjælpere, og maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

BRUNBAKVEJ 15, "BRUNBAKGAARD", LØGSTED, 9670 LØG
STØR, 98-671951.
BENT WINTHER GODIKSEN,
gårdejer, født d. 8.-10.-1959, søn
af Katrine og Niels Winther Godiksen, gift d. 15.-10.-1958 med
Connie Elisabeth Sørensen, tek
nisk assistent, født d. 6.-10.-1962,
datter af Inga og Niels Vestergaard Sørensen. Parret har børne
ne: Henrik, født d. 10.-1.-1987
og Jesper, født d. 12.-8.-1990.
B.W.G. har taget grønt bevis. Han overtog gården d. 1.-1.-1988 fra sine forældre
Katrine og Niels Winther Godiksen.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 29 ha., heraf 3 ha. hede og 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1978, derefter løbende vedligeholdt. Avls
bygningerne består af kvægstalde fra 1900 og 1964, lade fra 1900, maskinhus fra 1975
og foderhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, rug,
byg og raps. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BRÄRUPVEJ 31, SALLING, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-681264.
ELLEN og NIELS THØGERSEN, landmænd. N.T. er født d. 25.-9.-1933, søn af Bertha
og Kristian Thøgersen, gift d. 21.-6.-1959 med Ellen Larsen, født d. 3.-8.-1932, datter
af Helene og Frits Larsen. Parret har børnene: Anne Margrethe, født d. 3.-6.-1951,
Birgitte, født d. 11.-12.-1953, Michael, født d. 29.-6.-1956, Christian, født d. 28.-2.1960 og Søren, født d. 8.-2.-1962.
Parret overtog gården d. 3.-8.-1971 fra Eivin Nicolaisen.
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38 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der
er 1 ha. skov.
Brårupvej 31’s stuehus er opført
i 1965 og senere restaureret.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald istandsat i 1960 og 1989,
svinestald fra 1975, lade og ma
skinhus fra 1960, foderhus fra
1979 og gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 30
årssøer, der sælges ca. 250 smågrise og 400 slagtesvin årligt, desuden er der 20 ammekøer, 20 ungdyr og 10 slagte
kalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3
traktorer, halvpart i mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri, staldvarme
anvendes til opvarmning af stuehuset. Man har 1 skoledreng til hjælp, og maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

BUSGÅRDSVEJ 15, "NØRRE
GÅRD", NÆSBORG, 9670 LØG
STØR, tlf. 98-681248.
TORBEN ANDERSEN, gårdejer,
født d. 10.-2.-1944, søn af Agner
og Sigrid Andersen, gift d. 28.12.-1974 med Lisbeth Pedersen,
medhjælpende hustru, født d.
19.-5.-1946, datter af Gudrun
Kristine og Chresten Jensen Pe
dersen. Parret har børnene: Kir
sten, født d. 26.-12.-1975 og Pe
ter, født d. 25.-4.-1978. T.A. har været på Bygholm Landbrugsskole og er medlem af
Menighedsrådet. Han overtog gården d. 1.-7.-1972 fra sine forældre Sigrid og Agner
Andersen.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 100 ha., heraf tilkøbt 67 ha. Der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1940 ombygget til svinestald i 1968, svinestalde fra 1969, 1975 og 1978,
halmhus fra 1990, lader fra 1890 og 1981, maskinhus, foderhus, gastæt silo og gylle
tank. Gården drives med en svineproduktion på 75 årssøer, der produceres ca. 1.400
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo og kold lufts tørreri. Man driver lidt
maskinstation fra ejendommen. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper, og man har
samdrift med Busgårdsvej 21, som er på 10 ha., og vurderingen er på 450.000.
DAMMEVEJ 1, "SIGSGÅRD", GL.VINDBLÆS, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-683025.
NIELS PETER MYRUP, gårdejer, født d. 8.-6.-1939, søn af Asta og Arnold Myrup, gift
d. 8.-5.-1965 med Ruth Falk Bredgård, økonomaassistent, født d. 8.-1.-1943, datter af
Anne Sofie og Renger Bredgård. Parret har børnene: Jørgen, født d. 16.-8.-1966, Car
sten, født d. 19.-4.-1968, Kirsten, født d. 21.-3.-1970, Hanne, født d. 12.-2.-1973 og
Lene, født d. 15.-2.-1977.
N.P.M. overtog gården d. 1.-6.-1968 fra Asta og Arne Myrup, som købte den i 1939,
nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 5 ha. skov. Der er
forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1861 og restaureret fra 1970-75. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1936 restaureret i 1975, svinestalde fra 1955 og 1975, lade fra 1960 og
foderhus. Gården drives med en svineproduktion på 7 årssøer, der produceres ca. 120
slagtesvin årligt, desuden er der 30 ungdyr af racen SDM. Der er 1 traktor, kornsilo,
korntørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

-198ELKANGÅRDSVEJ 21, "ENGGAARDEN", 9681 RANUM, tlf.
98-676014.
ELISABETH og ANDERS NIELSEN,
gårdejere.
E.N. er født d. 12.-4.-1928 og
A.N. er født d. 9.-5.-1923, børn
af Anna Marie og Hans Nielsen.
A.N. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. De 2 søskende
overtog gården d. 22.-5.-1955 fra
deres forældre Anna Marie og
Hans Nielsen, nuværende ejere er 3. generation.
Ejendomsskyld 865.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført i 1870. Avlsbygningerne består af kvæg- og hestestald begge fra
1924, lade fra 1868 og foderhus fra 1972. Besætningen er på 7 ammekøer og 10 ung
dyr af racen Charolais, desuden er der 20 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn og raps. Der er 2 traktorer og 2 tårnsiloer. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

ELKANGÅRDSVEJ 31, "BUSKGÅR
DEN", 9681 RANUM, tlf. 98676397.
ERIK MADSEN, gårdejer, født d.
12.-12.-1928, søn af Berthine og
Søren Peter Madsen, gift d. 11.1.-1958 med Erna Ferlev Busk
Greth, medhjælpende hustru,
født d. 2.-12.-1936, datter af
Hansine og Peder Ferlev Greth.
Parret har børnene: Eigil, født
d. 1.-7.- 1960, Erling, født d.
14.-4.-1964 og Elly, født d. 20.-12.-1968.
E.M. overtog gården d. 17.-11.-1955 fra sine forældre Berthine og Søren Peter Mad
sen, gården blev bygget af Ernas oldefar.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er forpagtet 2,2 ha.
Stuehuset er opført i omkr. 1890 og restaureret i 1971. Avlsbygningerne består af
kvægstald restaureret i 1962, lade fra 1965, maskinhus fra 1975 og foderhus. Gården
drives med en kvægproduktion på 20 årskøer og 30 ungdyr af racen SDM, desuden er
der 4 heste. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ENGELSTRUPVEJ 14, EN
GELSTRUP, 9670 LØGSTØR,
tlf. 98-683270.
JENS STYRBÆK LAURIT
ZEN, gårdejer, født d. 3.12.-1953, søn af Grethe og
Helge Lauritzen, gift d.
7.-7.-1979 med Birthe Ina
Nielsen, bogholder, født d.
24.-8.-1956, datter af Lin
da og Martinus Nielsen.
Parret har børnene: Karsten,
født d. 12.-10.-1983, Jane,
født d. 15.-4.-1986 og Søren, født d. 25.-2.-1988.
J.S.L. har taget grønt bevis og er viceborgmester i Løgstør Kommune. Han overtog
gården d. 3.-12.-1981 fra Poul Erik Ranum.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 37 ha., der er frasolgt 3 ha., og der er 2 ha. hede.
Stuehuset er opført omkr. 1930 og restaureret i 1985/86. Avlsbygningerne består af
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drives med en svineproduktion på 125 årssøer, der sælges ca. 600 smågrise og 1.800
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 1 traktor,
1 mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper. Man
har samdrift med Engelstrupvej 13, som er på 25 ha., og vurderingen er på 960.000.

ENGELSTRUPVEJ 20, "POULSMINDE", ENGELSTRUP, 9670
LØGSTØR, tlf. 98-683169.
JENS og SVEND POULSEN, gård
ejere. J.P. er født d. 21.-10.1911, S.P. er født d. 11.-10.-1922,
sønner af Troels og Kirstine Poul
sen. Søsteren Gertrud Anna Poul
sen, født d. 2.-6.-1909, bor også
på gården.
S.P. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. De 2 brødre
overtog gården i 1963 fra faderen Troels Poulsen, nuværende ejere er mindst 5. generation. Ejendomsskyld 900.000. Areal 29 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1935, svinestald fra 1963, lade fra 1865, maskinhus fra 1953 og foderhus. Gården
drives med en kvægproduktion på 18 årskøer, 30 ungdyr og 10 slagtekalve af racen
SDM, desuden produceres der 200 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, og maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

FALDVEJEN 21, "OVERGÅRD",
VESTER FALDGÅRDE, 9670
LØGSTØR, tlf. 98-678541.
ANTON CHRISTIAN RANDRUP
LASSEN, landmand, født d. 29.10.-1952, søn af Metha og Sigurd
Lassen, gift d. 7.-11.-1981 med
Gertie Larsen, kontorassistent,
født d. 7.-11.-1948, datter af
Lydia Larsen. Parret har børne
ne: Tanja, født d. 16.-2.-1976 og
Helle, født d. 24.-7.-1984.
A.C.R.L. har taget grønt bevis på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog halvpart
i gården i november 1978 og resten d. 1.-7.-1983 fra sine forældre Metha og Sigurd
Lassen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal 73 ha., heraf 1 ha. skov og 10 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1908 ombygget til svinestald i 1986, klimastald fra 1986, hestestald fra 1912,
lade fra 1952, maskinhus fra 1956, foderhus, gastæt silo og gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 110 årssøer, og der produceres ca. 2.000 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, kornsilo, kold lufts tørreri, staldyarme anvendes til opvarmning af stuehuset. På
gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
FALDVEJEN 22, "VESTERGÅRD", VESTER FALDGÅRDE, 9670 LØGSTØR, tlf.
98-678019.
ERLING BJERRE, gårdejer, født d. 25.-12.-1913, søn af Karen og Jens Bjerre, gift i
1940 med Kristina Jensen, født d. 14.-6.-1918, datter af Marie og Søren Jensen. Par
ret har børnene: Jens Jørgen, født d. 12.-5.-1941, Karen Marie, født d. 5.-10.-1943,
Søren, født d. 9.-8.-1947 og Svend, født d. 18.-1.-1956. K.J. døde d. 9.-9.-1988.
E.B. overtog gården i 1942 fra sine forældre Karen og Jens Bjerre. Gården omtales
allerede i 1664, den var dengang fæste under "Bjørnsholm".
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Ejendomsskyld 1.350.000. Areal
53 ha. Der er bortforpagtet 50
ha.
"Vestergård"s stuehus er opført i
1825. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald begge fra
1952, hestestald fra 1912, lade
fra 1901, maskinhus og foderhus.
Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af
byg. Der er 2 traktorer, plansilo
og korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

FALDVEJEN 28, "GLERUPSMINDE", ØSTER FALDGÅRDE, 9670
LØGSTØR, tlf. 98-678180.
THOMAS GLERUP, gårdejer,
født d. 9.-10.-1943, søn af Ger
trud Anne og Peder Glerup, gift
d. 29.-7.-1977 med Anne Marie
Jensen, sygeplejerske, født d.
19.- 5.-1953, datter af Ellen og
Robert Jensen. Parret har bør
nene: Mette, født d. 10.-2.-1979,
Malene, født d. 20.-8.-1981 og
Per, født d. 10.-8.-1986.
A.M.J. er medlem af Menighedsrådet. T.G. har taget grønt bevis på Dalum Landbrugs
skole. Han overtog gården i juli 1977 fra sine forældre Gertrud Anne og Peder Glerup,
nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.280.000. Areal 45 ha. Der er forpagtet 65 ha.
Stuehuset er opført i 1984. Avlsbygningerne brændte i 1932 men blev genopført med
kvægstald og lade, desuden er der ungkreaturerstalde fra 1975 og 1985, svinestald fra
1979, løsdriftstald fra 1990, fouragelade fra 1985, maskinhus fra 1983, foderhus, uden
dørs køresilo, 2 gastætte siloer og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
75 årskøer, 115 ungdyr og 115 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der 400
slagtesvin årligt. Der er 18 ammekøer, 9 ungdyr og 9 slagtekalve af racen Charolais,
desuden indkøbes der tyrekalve. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver,
plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr. På gården er ansat 2 faste medhjælpere og 1
skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
FALDVEJEN 32, "FRUERHOLM",
ØSTER FALDGÅRDE, 9670 LØG
STØR, tlf. 98-678191.
AKSEL ANDERSEN, gårdejer,
født d. 21.-7.-1916, søn af Maren
Kirstine og Anders Andersen,
gift d. 8.-4.-1944 med Edith Ka
roline Østergård Kristensen, hus
mor, født d. 22.-5.-1919, datter
af Martha og Frederik Kristen
sen. Parret har børnene: Martha,
født d. 27.-12.-1944, Anders,
født d. 16.-3.-1947, Hans, født d. 3.-2.-1951, Bodil, født d. 3.-8.-1952, Svend, født d.
7.-6.-1957 og Lisa, født d. 17.-4.-1966.
A.A. overtog gården d. 9.-3.-1949 fra Statens Jordbrugsudvalg, i 1552 blev der nævnt
2 gårde i Øster Falde fra Abbed Ander's jordebog, og den ene af disse gården skulle
være "Fruerholm".
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 33 ha., heraf 0,5 ha. plantage.
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Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald restaureret i 1949 og
ombygget til svinestald i 1960, svinestalde fra 1960, 1964, 1966 og 1975, halmlade fra
1976, lade ombygget til svin i 1965, maskinhus fra 1940, foderhus fra 1977 og 2 gylle
tanke. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise og 700 slagtesvin årligt, desuden sælges der 1.200 avlsgrise årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo
med tørreri, og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat
1 fuldtids- og 1 deltidsmedhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
Man har samdrift med Hobrovej 221 og Keldhøjvej 16.
FISKERGÅRDSVEJ 9, "FISKER
GÅRD", MUNKSJØRUP, 9670
LØGSTØR, tlf. 98-678169.
EVAN VOLFF NIELSEN, gårdejer,
født d. 14.-2.-1921, søn af Laura
og Martin Nielsen, gift d. 20.-9.1958 med Ingeborg Pedersen,
medhjælpende hustru, født d.
21.-11.-1934, datter af Marie og
Jens Nielsen Pedersen. Parret
har børnene: Peter, født d. 6.11.-1959, Jens Martin, født d.
19.-9.-1962 og Kirsten, født d. 12.-2.-1966.
E.V.N. overtog gården d. 20.-8.-1958 fra Anna og Valdemar Christensen, den har væ
ret fæstegård under "Bjørnsholm" og blev frikøbt omkr. 1859, som selvejergård.
Ejendomsskyld 1.030.000. Areal 38 ha., heraf 14 ha. eng, der oprindeligt var en sø.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1940 og 1964, kvie- og svinestald samt foderhus alle fra 1976, lade og gylle
tank. Besætningen er på 40 slagtesvin og 40 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 2 traktorer, plansilo samt
varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FISKERGÅRDSVEJ 13, "SKYTTE
GÅRDEN", MUNKSJØRUP, 9670
LØGSTØR, tlf. 98-678292.
LARS NIELSEN VAD, gårdejer,
født d. 16.-10.-1929, søn af Mar
grethe og Marinus Vad, gift d.
7.-5.-1959 med Henny Grønning
Simmonsen, beskæftigelsesvejleder,
født d. 20.-12.-1936, datter af
Petrine og Jens Grønning Sim
monsen. Parret har børnene:
Hanne, født d. 21.-6.-1961 og
Karsten, født d. 8.-5.-1965.
L.N.V. overtog gården d. 9.-4.-1959 fra Vagn Pedersen, den var oprindeligt skyttehus i
forbindelse med fiskehusene.
Ejendomsskyld 725.000. Areal 19,7 ha., heraf tilkøbt 10,7 ha., der 8 ha. eng, som tid
ligere var sø.
Stuehuset er restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald restaureret i
1956, lade fra 1938, maskinhus fra 1974 og foderhus. Gården drives med en kvægpro
duktion på 14 årskøer og 20 ungdyr af racen RDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
1 makrvandingsanlæg, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet. L.V. ejer jorden fra Fiskergårdsvej 14 og Sjørupvej 54.
FREDSGÅRDSVEJ
ERIK ANDERSEN,
gift d. 26.-3.-1959
datter af Anna og

15, "NY LOLHOLM", 9240 NIBE, tlf. 98-686239.
gårdejer, født d. 13.-11.-1934, søn af Asta og Kresten Andersen,
med Vera Irene Johansen, medhjælpende hustru, født d. 4.-11.-1938,
Christian Johansen. Parret har børnene: Allan, født d. 7.-9.-1960,

-202Joan, født d. 10.-2.-1965, Karin,
født d. 15.-6.-1968, Lisbeth, født
d. 19.-12.-1970 og Kim, født d.
27.-1.-1972.
Erik Andersen har været på Lade
lund Landbrugsskole. Han overtog
gården i januar 1959 fra Anders
Lolholm.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
37 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der
er 4 ha. fredet hede. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1926 og 1988, svinestald fra 1926, lade fra 1976, maskinhus fra 1987, foderhus,
inden- og udendørs køresiloer samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 40 årskøer, 65 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne Jersey og SDM, desuden produ
ceres der 120 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 roeoptager, plansilo samt varm
og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FREDSGÅRDSVEJ 17, "LOL
HOLM", 9240 NIBE, tlf. 98686280.
J. VERNER PEDERSEN, land
mand, født d. 8.-8.-1934, søn af
Alma og Anton Pedersen, gift d.
5.-5.-1962 med Inge Elise Chri
stensen, medhjælpende hustru,
født d. 17.-3.-1943, datter af
Anne Marie og Rasmus Christen
sen. Parret har børnene: Jens,
født d. 11.-7.-1963, Peter, født
d. 29.-1.-1965 og Lene, født d. 18.-5.-1969.
J.V.P. overtog gården i 1971 fra Svend Pedersen, den er oprindeligt frikøbt fra godset
"Krastrup" og har været i samme slægt fra 1664, indtil Svend Pedersen købte den.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 65 ha., heraf 15 ha. eng, plantage, lyng og vedvarende
græs. Der er bortforpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1790 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald begge fra 1962, lade fra 1928, maskinhus og foderhus. Gården
drives med en kvægproduktion på 15 årskøer, ungdyrerne sælges, besætningen er af
racen SDM. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
FRUERHOLMVEJ 4, ØSTERFALDE, 9670 LØGSTØR, tlf. 98678396.
ORLA VALDGREN MADSEN,
gårdejer, født d. 22.-7.-1941, søn
af Laura Marie og Niels Hougård
Madsen, gift d. 21.-5.-1966 med
Birthe Olesen, børnehaveklassele
der, født d. 19.-10.-1941, datter
af Herdis og Carl Olesen. Parret
har børnene: Claus, født d. 12.12.-1966 og Casper, født d. 31.10.-1975. O.V.M. overtog gården d. 1.-6.-1966 fra sine forældre Laura Marie og Niels
Hougård Madsen, som byggede den i 1931, da den blev udstykket fra "Glerups Minde".
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 16,8 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret fra 1972-82. Avlsbygningerne består af kvæg
stald ombygget til svinestald, svinestalde fra 1931 og ny fra 1979/80, kyllingehus fra
1962, maskinhus fra 1985, foderhus og fodersilo. Gården drives med en svineproduktion
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grøde er raps. Der er 2 traktorer, plansilo og staldvarme anvendes til opvarmning af
stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FRUERHOLMVEJ 8, "HØJVANG", ØSTER FALDGÅRDE, 9670 LØGSTØR, tlf. 98678650.
AAGE JØRGENSEN, husmand, født d. 26.-6.-1937, søn af Dagny og Jørgen Gravlev
Jørgensen, gift d. 2.-5.-1964 med Bente Mogensen, medhjælpende hustru, født d. 19.7.-1942, datter af Agnes og Henry Mogensen. Parret har børnene: Ib, født d. 24.-5.1966, Klaus, født d. 10.-2.-1969, Jette, født d. 23.-1.-1970 og Nanna, født 23.-6.-1975.
AA.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1985
fra Karl Hansen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 14 ha. Der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1956. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald samt lade
alle fra 1956, maskinhus og foderhus. Gården drives med en svineproduktion på 10
årssøer, der sælges ca. 150 smågrise og 50 slagtesvin årligt, desuden er der 8 ammekøer og 20 ungdyr af racen Charolais samt nogle krydsningsdyr, endvidere er der op
dræt af travheste. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, plan
silo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FÆLLESVIRKEVEJ 7, "FÆLLES
VIRKE", BORREGÅRD, 9640
FARSØ, tlf. 98-678304.
FRITS PREBEN NIELSEN, gård
ejer, født d. 4.-5.-1941, søn af
Inga og Kristian Nielsen, gift d.
15.-2.-1964 med Laura Binderup,
hjemmehjælper, født d. 19.-2.1942, datter af Listbeth og Lau
rits Binderup. Parret har børne
ne: Lisbeth, født d. 27.-5.-1964
og Erik, født d. 13.-5.-1965.
F.P.N. overtog gården d. 1.-8.-1975 fra Harry Grønning.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 17,4 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 3,3 ha. eng. Der er
forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1979, kviestald og lade fra 1926, svinestald fra 1977, foderhus fra 1979 og
maskinhus fra 1985. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 26
årskøer, 50 ungdyr og 14 kalve af racen SDM, der er 20 årssøer, og der produceres ca.
400 smågrise årligt. Der er 3 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdt. Man har samdrift med Trendvej 22 på 12 ha., vurderingen er på 480.000.

FÆLLESVIRKEVEJ 15, BORRE
GÅRD, 9640 FARSØ, tlf. 98678269.
VERNER BRO HORNBÆK, gård
ejer, født d. 29.-10.-1935, søn af
Petrine og Christian Bro Horn
bæk, gift d. 16.-11.-1963 med
Erna Jensen, medhjælpende hu
stru, født d. 23.-9.-1942, datter
af Marie og Sigurd Jensen. Par
ret har børnene: Jan, født d.
15.-6.-1966, Brian, født d. 25.8.-1968 og Per, født 2.-9.-1975.
V.B.H. har været på Fyns Stifts Landbrugsskole. Han overtog gården d. 10.-3.-1965 fra
Rita og Niels Sørensen.
Ejendomsskyld 1.130.000. Areal 22,5 ha., heraf tilkøbt 11,5 ha., der er 4 ha. eng. Der
er lejet 6,6 ha.
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svinestald fra 1966, lade fra 1977, foderhus, udendørs køresilo og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 44 ungdyr og 12 slagtekalve af racen
SDM, desuden er der 6 årssøer, der produceres 120 slagtesvin årligt. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
FÆLLESVIRKEVEJ 19, BORREGÅRD, 9640 FARSØ, tlf. 98678370.
GUNNER MORTENSEN, gårdejer,
født d. 31.-5.-1947, søn af Karen
og Peder Christian Mortensen,
gift d. 25.-11.-1978 med Karen
Pedersen, sygehjælper, født d.
13.-6.-1955, datter af Grethe
Krestine og Jørgen Aksel Peder
sen. Parret har børnene: Benja
min, født d. 1.-4.-1973, Anette,
født d. 27.-9.-1978 og Marianne, født d. 7.-2.-1981.
G.M. overtog gården d. 1.-10.-1976 fra sine forældre Karen og Peder Christian Mor
tensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev udstykket fra Guldagervej 39 i 1904. Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført i 1959 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1971, lade fra 1973, maskinhus fra 1986, foderhus og gylletank. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 41 årskøer, 70 ungdyr og 25 slagtekalve af racen RDM,
besætningen har opnået mange ærespræmier, bl.a. i Odense ved International Stævne
1990. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

GATTEN MØLLEVEJ 17, GRØN
NING, 9670 LØGSTØR, tlf. 98678257.
BENT SKADHAUGE, gårdejer,
født d. 22.-6.-1935, søn af Rig
mor og Harry Skadhauge, gift d.
25.-10.-1958 med Erna Sørensen,
medhjælpende hustru, født d.
20.-11.-1937, datter af Anna og
Lars Sørensen. Parret har børne
ne: Ilse, født d. 14.-10.-1959,
Jan, født d. 16.-10.-1961, Else
beth, født d. 7.-7.-1965 og Henrik, født d. 18.-4.-1974.
E.S. er medlem af Menighedsrådet. B.S. har været på Ladelund Landbrugsskole og er
medlem af Kommunalbestyrelsen. Han overtog gården d. 7.-8.-1958 fra Melanchton Ni
elsen. Gården blev i 1924 opdyrket fra hede, arealet var dengang på 27 ha., som se
nere blev delt i 2 gårde, der nu igen er sammenlagt og tilkøbt yderligere jord.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 10 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1971. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1957 udvidet i
1965 og 1969, lade fra 1957, maskinhus fra 1973, foderhus og gylletank. Gården drives
med en svinerproduktion på 100 årssøer, der sælges ca. 2.000 smågride årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr. Man har 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet. Man har samdrift med Søndersøvej 13 på ca. 20 ha.,
ejendommen er solgt til sønnen.
GATTEN MØLLEVEJ 20, "SKRAVHØJGAARD", VILSTED, 9670 LØGSTØR, tlf. 98678493.
JENS ERIK HOLM NIELSEN, gårdejer, født d. 11.-6.-1944, søn af Kristine Holm og

-205Chresten Tolstrup Nielsen, gift
d. 27.-12.-1981 med Inger Lise
Mortensen, lærer, født d. 27.-12.1947, datter af Marie og Martin
Mortensen. Parret har børnene:
Anders, født d. 6.-11.-1981 og To
ve, født d. 16.-10.-1982.
Jens E. H. Nielsen har været på
Lundbæk Landbrugsskole, han er
i bestyrelsen for Vesthimmerlands Kvægavlsforening og formand
for RDM Avlsforening Himmerland.
Han overtog gården i 1970 fra Jens Erik Bech. Gården blev opdyrket fra hede i 1924.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 1,2 ha. fredet grav
høje, Storm, som startede dette område er begravet her.
Stuehuset er opført i 1935 og nyt i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1974, svinestald fra 1965 ombygget til kalvestald i 1990, lade fra 1975, foderhus fra
1926 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer og 40 ungdyr
af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og ærter. Der er 3 trakto
rer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og halmfyr. På gården er ansat 1 fast med
hjælper, og man har samdrift med Gatten Møllevej 23.

GATTEN MØLLEVEJ 35, VILSTED, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-678004.
JENS KRISTIAN PEDERSEN, gårdejer, født d. 31.-10.-1931, søn af Maren og Anton
Pedersen, gift d. 5.-7.-1958 med Gerda Bang Nielsen, rengøringsassistent, født d.
11.-9.-1934, datter af Petra og Theodor Bang Nielsen. Parret har børnene: Rønne, født
d. 26.-4.-1959, Helle, født d. 28.-11.-1961, Mogens, født d. 12.-8.-1964 og Dorthe, født
d. 27.-4.-1968.
J.K.P. har været på Malling Landbrugsskole, han er uddannet kontrolassisten, har
været medlem af Kommunalbestyrelsen og været formand i Kredsbestyrelsen i Løg
stør. Han overtog gården d. 15.-3.-1958 fra Hans Mikkelsen, gården blev udstykket fra
"Hornsgård" i 1953.
Ejendomsskyld 1.000.000. samt minkfarm med en ejendomsskyld på 300.000. Areal 24
ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført i 1953 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1953 ombygget i 1973, svinestalde fra 1969 og 1973, lade fra 1953 ombygget
i 1973, minkhaller fra 1982 og 1985 samt foderhus. Minkbestanden er på 750 avlstæ
ver, sønnen Rønne har halvpart i minkfarmen. Der er vundet 2 førstepladser på Lands
udstillingen. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 trak
torer, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat fast medhjælp i
pelsningstiden. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GATTEN MØLLEVEJ 50, "GAT
TEN MØLLEGAARD", GATTEN,
9670 LØGSTØR, tlf. 98-662189.
THOMAS OVERGAARD, gårdejer,
født d. 18.-4.-1937, søn af Laura
og Christian Overgaard, gift d.
19.-11.-1960 med Dorthea Haldrup
Nielsen, medhjælpende hustru,
født d. 14.-6.-1941, datter af
Anna og Niels Haldrup Nielsen.
Parret har børnene: Christian,
født d. 5.-5.-1961, Anne-Maj,
født d. 19.- 3.-1964, Leif, født d. 4.-7.-1967 og Birgitte, født d. 24.-8.-1972.
T.O. er vurderingsinspektør og har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 15.-8.-1965 fra Dalsgaard Madsen.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 96 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 8 ha. skov og 8 ha.
eng. Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af løsdriftstald, lade og ma-
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med en svineproduktion på 60 årssøer, der produceres ca. 1.200 slagtesvin årligt, des
uden er der 18 ammekøer, 18 ungdyr og 9 slagtekalve af racen Angus. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 tratorer, 1 mejetærsker, plansilo,
varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

GULDAGERVEJ 19, "BJØRNKÆRGÅRD", BORREGÅRD, 9640
FARSØ, tlf. 98-678232.
KRISTIAN HALDRUP, gårdejer,
født d. 26.-3.-1957, søn af Gun
hild og Jens Haldrup, gift d. 13.8.-1983 med Inge Myrup, syge
hjælper, født d. 14.-5.-1957, dat
ter af Marie og Ejner Myrup. Par
ret har datteren Sisse, født d.
3.-3.-1990.
K.H. har taget grønt bevis på
Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1983 fra sin far Jens Haldrup,
nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 66 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er restaureret flere gange senest i 1990. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1983, lade, maskinhus fra 1967, foderhus fra 1987, indendørs køresilo og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 120 ungdyr og 30 slag
tekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, rug og vinterraps.
Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og halmfyr. På gården er ansat 1 fast med
hjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GULD AGER VEJ 21, BORREGÅRD,
9640 FARSØ, tlf. 98-678192.
MARTIN CHRISTIAN MORTEN
SEN, landmand, født d. 5.-6.1911, søn af Else og Morten
Mortensen, gift d. 11.-8.-1940
med Esther Marie Jessen, med
hjælpende hustru, født d. 8.-1.1917, datter af Margrethe og
Ansgar Jessen. Parret har børne
ne: Anne Elisabeth, født d. 27.5.- 1941, Gudrun, født d. 1.-9.1942, Kaj, født d. 30.-1.-1945, Inger Lise, født d. 27.-12.-1946, Poul Erik, født d.
21.-10.-1948 og Michael, født d. 27.-4.-1962.
M.C.M. har været på Haslev Landbrugsskole og har været formand for Husmandsfor
eningen. Han overtog gården d. 1.-11.-1937 fra Søren Nielsen, som byggede den.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 10 ha., der er frasolgt 2 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1897 og restaureret i 1942. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald, lade og maskinhus alle fra 1942, kyllingehus fra 1962 og foder
hus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg, ærter
og jordbær. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.

GÅRDSTEDVEJ 5, "GÄRDSTEDGÅRD", GÅRDSTED, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-676152.
BENT ANTONSEN, gårdejer, født d. 28.-2.-1940, søn af Helene og Christian Antonsen,
gift d. 12.-2.-1972 med Britta Bilgrav, postarbejder og medhjælpende hustru, født d.
1.-7.-1945, datter af Laura Bilgrav og Svend Jespersen. Parret har børnene: Dorthe,
født d. 19.-6.-1972, Randi, født d. 10.-3.-1974, Janni, født d. 18.-1.-1979 og Allis, født
d. 4.-9.-1980.
B.A. er plejer på Løgstør Plejehjem. Han overtog gården d. 1.-3.-1972 fra Arnold Chri
stensen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 75 ha., heraf 20 ha. eng, skov og hede.
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ført i 1935 og restaureret i 1960.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1900 restaureret i 1960,
svinestald fra 1900, lader fra
1850 og 1960, maskinhuse fra
1960 og 1988 samt foderhus. Be
sætningen er på 15 årssøer, der
produceres ca. 300 slagtesvin år
ligt, der er 5 ammekøer, 10 ung
dyr og 1 tyr af racen Jersey
samt krydsningdyr. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er hvede, rug, raps og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.

GÅRDSTEDVEJ 15, "GRØNNING
GÅRD", GRØNNING, 9670 LØG
STØR, tlf. 98-683183.
JENS LEEGAARD, gårdejer,
født d. 9.-10.-1932, søn af Anna
og Valdemar Leegaard, gift d.
3.- 5.-1958 med Klara Nielsen,
plejeassistent, født d. 23.-4.-1936,
datter af Mathilde og Melanchton Nielsen. Parret har børnene:
Henrik, født d. 22.-3.-1959 og
Bruno, født d. 10.-11.-1962.
J.L. overtog gården i 1959 fra Niels Jørgensen. Gården stammer fra omkr. 1730, det
var en selvejergård.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført i 1730 og restaureret flere gange senest i 1978. Avlsbygningerne
består af kvæg- og svinestald samt lade alle fra 1730, maskinhus fra 1974, foderhus
og gylletank. Besætningen er på 8 årssøer, der produceres ca. 150 slagtesvin årligt,
der er 15 ammekøer og 10 ungdyr samt 2 heste og 3 ponyer. Planteproduktionens salgs
afgrøde er rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo,
varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
HAUGÅRDSVEJ 129, NÆSBORG,
9670 LØGSTØR, tlf. 98-681157.
BØRGE JACOBSEN, forpagter,
født d. 31.-10.-1961, søn af Lilla
og Villy Jacobsen, gift d. 30.-5.1987 med Anette Jensen, syge
hjælper, født d. 17.-6.-1961, dat
ter af Grethe og Thorvald Jen
sen. Parret har datteren Louise,
født d. 15.-5.-1989.
B.J. har taget grønt bevis. Han
forpagtede gården d. 1.-4.-1982
fra Menighedsrådet, gården har tidligere været præstegård.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 37,7 ha. Der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1949 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1972, svinestald og lade fra 1949, maskinhus fra 1986, udendørs køresilo, foderhus
og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 60 ungdyr og 20
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er
3 traktorer, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast med
hjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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DEGÅRDE, 9670 LØGSTØR, tlf.
98-661121.
AGNER SØNDERGÅRD JEPSEN,
gårdejer, født d. 12.-1.-1946, søn
af Else og Erik Jepsen, gift d.
9.-1.-1982 med Lillian Nielsen,
sygehjælper og medhjælpende hu
stru, født d. 29.-6.-1945, datter
af Karen og Viggo Nielsen. Par
ret har børnene: Michael, født d.
21.-7.-1962, Dorthe, født d. 5.12.-1963, Morten, født d. 17.-11.-1971 og Gitte, født d. 22.-7.-1981.
A.S.J. er kranfører. Han overtog gården i 1971 fra Kirsten og Poul Sørensen, den er
udstykket fra "Gatten Hedegård" i 1938.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 21 ha. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1938. Avlsbygningerne består af svinestald og lade fra 1979, ma
skinhus, foderhus, indendørs fodersilo og gylletank. Gården drives med en svinepro
duktion på 60 årssøer, der sælges ca. 1.200 smågrise årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, rug og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 3 tårnsiloer.
Maskinstation bruges til den del af markarbejdet.
HEDEGÅRDSVEJ 14, "GATTEN HEDEGÅRD", HEDEGÅRDE, 9670 LØGSTØR, tlf.
98-683301.
CHRISTIAN JOHANSEN, gårdejer, født d. 20.-8.-1946, søn af Thora og Kristian F. Jo
hansen, gift d. 10.-11.-1984 med Grethe Jensen, korrespondent, født d. 22.-10.-1955,
datter af Ragnhild og Poul Jensen. Parret har sønnen Chris, født d. 24.-12.-1988.
C.J. er forstander for Daghøjskolen og faglærer, han er suppleant i Fredningsnævnet,
formand for Hegnsynsudvalget samt formand for vurderingsmændene. Han overtog
gården d. 15.-3.-1984 fra Viggo Larsen. Gården stammer fra 1200 tallet, og der har
været mange udgravninger for museet på ejendommen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 32 ha., heraf 5 ha. mose. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af svinestald
og lade fra 1980 samt foderhus. Gården drives med opdræt af tyrekalve. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
HEDEGÅRDSVEJ 17, "HØJGÅRD",
GATTEN HEDEGÅRDE, 9670
LØGSTØR, tlf. 98-683179.
ERNST STILLING KALLESTRUP,
gårdejer, født d. 24.-4.-1936, søn
af Laura Margrethe og Niels Dal
gård Kallestrup, gift d. 18.-1.1964 med Kaja Elisabeth Han
sen, medhjælpende hustru, født
d. 2.- 10.-1938, datter af Elna
Margrethe og Viggo Ejner Han
sen. Parret har datteren Karen
Margrethe, født d. 16.-7.-1965.
E.S.K. har været på Tune Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet og kirke
værge ved Ovdrup Kirke. Han overtog gården d. 20.-11.-1964 fra Petra og Jens Peter
Axelsen, som byggede den i 1930, da den blev udstykket fra "Gatten Hedegård".
Ejendomsskyld 900.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 2 ha. plantage, 6 ha.
eng samt fredet gravhøj.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1930 udvidet i 1950 og 1972, svinestald og lade fra 1930, laden er udvidet i 1943,
maskinhus fra 1983 og foderhus fra 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 20
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ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 trak
torer, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården har man 1 skoledreng til
hjælp. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HEDEGÅRDSVEJ 21, GATTEN
HEDEGÅRDE, 9670 LØGSTØR,
tlf. 98-683234.
NIELS CHRISTIAN JENSEN, gård
ejer, født d. 27.-4.-1944, søn af
Ella og Christian Jensen, gift d.
30.-10.-1965 med Jenny Gerda
Jensen, medhjælpende hustru,
født d. 16.-3.-1945, datter af
Agnes og Laurits Jensen. Parret
har børnene: Marianne, født d.
1.-11.- 1966, Henrik, født d.
7.-6.-1968, Anette, født d. 10.-5.-1971 og Lisbeth, født d. 12.-4.-1975.
N.C.J. overtog gården d. 15.-9.-1966 fra Arne Madsen, den er udstykket fra "Gatten
Hedegård". Ejendomsskyld 750.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha., der er 2 ha.
eng. Der er lejet 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald fra 1935, kviestald fra 1974, foderhus fra 1974, maskinhus fra 1979, lade,
udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer og
40 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til markarbejdet.
HEGNET 2, "FRØSANGGÅRD", SKARP SALLING, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-681271.
POUL GERHARDT MUNK, gårdejer, født d. 21.-12.-1945, søn af Nina og Christian
Munk, bor sammen med Trine Bjerre Christiansen, pædagogmedhjælper, født d. 7.-6.1958, datter af Grethe og Henry Chritiansen. Parret har børnene: Chritian, født d.
8.-4.-1981, Michael, født d. 3.-2.-1983, Kamilla, født d. 11.-11.-1984 og Pernille, født
d. 18.-9.-1990.
P.G.M. har været på landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra sin far Christian
Munk, som købte den i 1958.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 25 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1890, svinestald fra 1934 restaureret i 1978, svinestald fra 1978, maskin
hus og gylletank. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter,
hvede og nøgen havre. Der er 2 traktorer, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HOBROVEJ 7, "LØGSTED KALK
VÆRK", LØGSTED, 9670 LØG
STØR, tlf. 98-671067.
ANDERS PETER HOLM PEDER
SEN, gårdejer, født d. 17.-12.1933, søn af Ninna og Laurits
Holm Pedersen, gift d. 17.-4.-1964
med Birthe Strand Jensen, da
gplejemor, født d. 16.-5.-1946,
datter af Erna og Karlo Strand
Jensen. Parret har børnene: Li
se, født d. 24.-3.-1966, Tove,
født d. 14.-7.-1968 og Dorthe, født d. 28.-7.-1970. B.S.J. døde d. 30.-5.-1989.
A.P.H.P. er repræsentant for H.E.F. Han overtog gården d. 30.-4.-1965 fra sin mor
Ninna Holm Pedersen, nuværende ejer er 3. generation på gården, bedstefaderen, som
var 1. generation på gården, startede med at brænde kalk omkr. 1. verdenskrig. Der
efter var der fra 1951-57 lavet formbrændsel af tørvejord, som blev presset. Der blev
produceret ca. 1.000 tons årligt. Gården blev oprindeligt bygget i limsten, og der er

stadig en mur tilbage.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 30 ha., heraf 5 ha. eng. Der er forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1957 og 1968, svinestald og lade begge fra 1957. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet. A.P.H.P. driver også Viborgvej 164 med mark og kyllingehus.
HOBROVEJ 19, "NØRVANG",
VILSTED, 9670 LØGSTØR, tlf.
98- 676486.
JENS M. BERG STEFFENSEN,
gårdejer, født d. 14.-5.-1940, søn
af Anna og Martin Berg, gift d.
10.-11.-1962 med Hanne Pedersen
Fuglsang, omsorgspædagog, født
d. 11.-11.-1942, datter af Else og
Christian Fuglsang. Parret har
børnene: Kim, født d. 5.-4.-1963,
Susanne, født d. 21.-12.-1965 og

Pia, født d. 3.-8.-1978.
J.M.B.S. har været på Vinding Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1963 fra
Christian Nøhr, som byggede den i 1914 som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 20 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1914 og ombygget til svin i 1985, lade fra 1914, maskinhus fra
1967, foderhus og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.300 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 4 tårnsiloer og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbej
det. J.M.B.S. ejer jorden på Hobrovej 48, som oprindeligt hed "Mejlgård", den blev
eksproprieret ved nyt vejanlæg i 1987.

HOBROVEJ 20, "JANUMGÄRD",
VILSTED, 9670 LØGSTØR.
PEER OVE HEDEGAARD, gård
ejer, omtales under Hobrovej 29.
P.O.H. overtog gården d. 1.-5.1990 fra Kirsten og Chresten
Holm Pedersen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
55 ha.
Det oprindelige stuehus er op
ført i 1794, der er bygget nyt i
1912. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald begge fra 1912 opført efter brand, ny kvægstald bygget i 1965,
nye svinestalde bygget i 1962 og 1977, lader fra 1794 og 1977 samt gylletank. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Der er 2 traktorer, tårnsilo,
varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. P.O.H. ejer og driver også "Nørregård", som
er nedlagt samt "Kvistgaard", Hobrovej 29.
HOBROVEJ 29, "KVISTGAARD", VILSTED, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-676564.
PEER OVE HEDEGAARD, gårdejer, født d. 11.-3.-1945, søn af Ragnhild og Niels Hedegaard (Sørensen), gift d. 6.-10.-1973 med Birte Thomasen, kontorassistent, født d.
5.-10.-1946, datter af Mary og Søren Thomasen. Parret har børnene: Tina, født d.
3.-4.-1974, Hans Henrik, født d. 15.-2.-1979 og Thomas, født d. 7.-3.-1981.
P.O.H. har taget grønt bevis og er kredsmedlem af D.L.G. Han overtog gården d. 1.10.-1972 fra sin far Niels Hedegaard.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 47,8 ha., heraf tilkøbt 34,1 ha. Der er forpagtet 10
ha.
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1908 og restaureret flere gange
senest i 1980. Avlsbygningerne
består af kvæg- og svinestald
begge fra 1972, lade fra 1930,
maskinhuse fra 1952 og 1985, fo
derhus fra 1975, indendørs køresilo og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 31
årskøer, 60 ungdyr og 17 slagtekalve af racen SDM, desuden pro
duceres der ca. 550 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 roesåmaskine, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr.
Børnene hjælper til på gården, som drives sammen med "Janumgaard", Hobrovej 20,
"Hunesgaard", Hobrovej 39 samt Hobrovej 23, de 2 sidstnævnte er nedlagt og sammenlagt med "Kvistgaard".

HOBROVEJ 40, "MARTHASMIN
DE", VILSTED, 9670 LØGSTØR,
tlf. 98-676484.
VERNER SIMMONSEN, gårdejer,
født d. 8.-1.-1929, søn af Anne
og Jakob Simmonsen, gift d. 2.2.-1964 med Ketty Nielsen, hus
mor, født d. 7.-4.-1942, datter
af Jensine og Frede Nielsen. Par
ret har børnene: Jan, født d.
12.-5.-1964, Anne Marie, født d.
13.-10.-1967 og Gitte, født d.
22.-9.-1972. V.S. overtog gården i 1959 fra sin far Jakob Simmonsen, som købte den i
1918. Sønnen Jan har købt halvpart i gården i 1991, han bliver 3. generation på går
den. Maren Honning (Den Kloge Kone) har tidligere boet på gården.
Ejendomsskyld 1.670.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 28 ha.
Stuehuset er opført i 1782 og restaureret i 1918 og derefter løbende vedligeholdt.
Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald samt lade alle fra 1922, laden er om
bygget til kreaturr i 1962, der er maskinhus fra 1986, foderhus og gastæt silo. Gården
drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 154 ungdyr og 30 slagtekalve af blandet
race. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 rendegraver, 1 rundballepresser og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. V.S. ejer og
driver også "Langgård", Holkasmindevej 44, vurderingen er på 230.000.
HOBROVEJ 50, "MEJLMOSEGÅRD", VILSTED, 9670 LØG
STØR, tlf. 98-676804.
OLE SØNDERGÅRD JENSEN,
gårdejer, født d. 26.-8.-1960, søn
af Jenny og Jens Peter Sønder
gård Jensen, gift d. 25.-4.-1987
med Karin Staun Simensen, syge
plejerske, født d. 18.-1.-1961,
datter af Ida og Karl Simensen.
Parret har børnene: Marie, født
d. 16.- 5.-1988 og Søren, født
16.-11.-1990.
O.S.J. har taget grønt bevis på Kalø og Lundbæk landbrugsskoler. Han overtog gården
d. 1.-3.-1987 fra sin far Jens Peter Jensen, nuværende ejer er 4. generation på går
den, som blev købt af oldefaderen d. 16.-7.-1889, dengang hørte "Vestergård", Hunesvej 12 også med til ejendommen.
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Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 65 ha., heraf 16,5 ha. eng og 1 ha. skov. Der er for
pagtet 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1959 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1976, kviestald ombygget i 1953, svinestald fra 1934, lade fra 1952 gen
opført efter brand i 1988, maskinhus fra 1986, foderhus fra 1981, 2 inden- og 1
undendørs køresilo samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 års
køer, 100 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der 150 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 4 traktorer, 1 meje
tærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri, halmfyr samt vindmølle. På gården er
ansat 2 faste medhjælpere. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
HOBROVEJ 165, "VOLLESGÄRD",
VILSTED, 9670 LØGSTØR, tlf.
98-676433.
BJARNE ROSENDAHL CHRISTOF
FERSEN, gårdejer, født d. 23.-9.1962, søn af Elna og Aage Chri
stoffersen, gift d. 4.-8.-1990 med
Jonna Andersen, kontorassistent,
født d. 20.-2.-1966, datter af
Kamma og Poul Christian Ander
sen.
B.R.C. har været på Asmildkloster og Nordisk landbrugsskoler, på sidstnævnte er han uddannet til landbrugstekniker.
Han overtog gården d. 5.-9.-1990 fra sine svigerforældre Kamma og Poul Christian
Andersen, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.450.500. Areal 41,6 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 15 ha. eng og 2
ha. skov. Der er forpagtet 16 ha.
Det oprindelige stuehus er opført i 1865, et nyt er bygget i 1975. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1908, hestestald fra 1926, svinestald fra 1964, ungdyrstald og
foderhus fra 1972, lade fra 1901, maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 30 årskøer, 35 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, plansilo samt varm og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HOBROVEJ 174, "NY HALDRUPGÅRD", VILSTED, 9670 LØG
STØR, tlf. 98-676413.
CHRESTEN HOLM NIELSEN,
gårdejer, født d. 17.-9.-1939, søn
af Kristine Holm og Chresten
Tolstrup Nielsen, gift d. 6.-6.-1987
med Birthe Pilgaard, sygehjælper
og zoneterapeut, født d. 20.-4.1947, datter af Edith og Svend
Åge Pilgaard. Parret har børne
ne: Lars, født d. 31.-3.-1972,
Rikke, født d. 9.-7.-1974, Thomas, født d. 9.-11.-1983 og Carsten, født 14.-12.-1984.
C.H.N. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården i april 1970 fra sin
far Chresten Tolstrup Nielsen, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.320.000. Areal 47 ha., heraf 5 ha. skov og 9 ha. vedvarende græs.
Stuehuset er opført i 1983. Avlsbygningerne består af kvæg- og hestestald samt lade
alle fra 1870, maskinhus fra 1980, foderhus og gylletank. Besætningen er på 51 ungdyr
og 32 salgtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, kold lufts tørreri og
halmfyr. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet. C.H.N. har kompagniskab med sin bror på "Skravhøjgaard", Gatten Møllevej
20, hvor køer og småkalve udgør besætningen, de bliver flyttet til "Ny Haldrupgård",
når de er store nok.

-213-

HOBROVEJ 178, "HALDRUPGAARD", HALDRUP, 9670 LØG
STØR, tlf. 98-676305.
ELITH KLARSKOV LAURSEN,
gårdejer, født d. 15.-3.-1950, søn
af Karen og Johan Laursen, bor
sammen med Inga Lise Kristen
sen, husmor, født d. 20.-2.-1953,
datter af Laura og Anker Thorup. Parret har børnene: Louise,
født d. 6.-12.-1980, Thomas, født
d. 5.-10.-1982 og Christian, født

d. 12.-12.-1989.
E.K.L. har tager grønt bevis på Bygholm Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for
Kvægavlsforeningen og Fællesledelsen. Han overtog gården d. 31.-12.-1983 fra Birgit
og Flemming Pedersen. Gårdens historie kan føres tilbage til 1545.
Ejendomsskyld 2.320.000. Areal 85 ha., heraf 4 ha. skov og plantage samt 15 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1954. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1971 og 1988,
kviestald fra 1974, lade og maskinhus fra 1978, foderhus fra 1986, indendørs køresilo,
gastæt silo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer, 90 ung
dyr og 40 slagtekalve af racen RDM. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.
På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til markarbejdet.
HOBROVEJ 185, "NY GÅRDSTED",
GÅRDSTEDGÅRD, 9670 LØG
STØR, tlf. 98-678231.
SVEND HALDRUP JENSEN,
gårdejer, født d. 24.-6.-1931, søn
af Anna og Oskar Jensen, gift d.
30.-8.-1954 med Karen Margre
the Nielsen, medhjælpende hu
stru, født d. 20.-3.-1935, datter
af Anne og Kresten Nielsen. Par
ret har børnene: Kirsten, født d.
24.-1.-1955, Jørgen, født d. 14.1.-1956, Poul, født d. 22.-5.-1960, Per, født d. 15.-6.-1962, Else, født d. 14.-10.-1964
og Anni, født d. 31.-10.-1968.
S.H.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole og er kasserer i Menighedsrådet.
Han overtog gården i 1955 fra Aksel Christensen. Gården blev i 1913 udstykket fra
"GI. Gårdstedgård".
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført i 1916. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1961 senere om
bygget til svinestald, svinestalde fra 1970 og 1976, lade fra 1916 og maskinhus fra
1978. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der sælges ca. 400 smågrise og 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri og vindmølle, staldvarme anvendes til
opvarmning af stuehuset. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
HOBROVEJ 191, GÅRDSTEDGÅRD, 9670 LØG
STØR, tlf. 98-678272.
CHRISTIAN PEDERSEN,
husmand, født d. 9.-2.-1930,
søn af Nielssigne og Søren
Christian Pedersen, gift d.
20.-7.-1952 med Anne-Grethe Mortensen, medhjælpen
de hustru, født d. 6.-6.1932, datter af Kirstine og
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Godtfred Mortensen. Parret har børnene: Finn, født d. 25.-5.-1956 og Birte, født d.
8.-2.-1966.
C.P. overtog gården i 1951 fra Evan Jensen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1909 samt restaureret og tilbygget i 1970. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1909 tilbygget i 1955 og 1966, samt en fra 1973 ombygget til
svinestald, svinestald fra 1909, lader fra 1909 og 1958, maskinhus fra 1990 og foder
hus. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der sælges ca. 200 smågrise
og 200 slagtesvin årligt, desuden er der 10 ammekøer alle krydsninger. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
HOBROVEJ 193, "GÅRDSTEDHØJGÅRD", GÅRDSTEDGÅRD, 9670
LØGSTØR, tlf. 98-678251.
LEIF JENSEN, gårdejer, født d.
19.-3.-1950, søn af Poula og Val
demar Jensen, gift d. 20.-9.-1975
med Ingelise Mogensen, medhjæl
pende hustru, født d. 14.-9.-1953,
datter af Anny og Niels Mogen
sen. Parret har børnene: Jens,
født d. 3.-5.-1984 og Martin,
født d. 6.-3.-1989.
L.J. har taget grønt bevis på Asmildkloster Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for
Kvægavlsforeningen, Landboforeningen og Mejeriet. Han overtog gården d. 1.-8.-1973
fra sine forældre Poula og Valdemar Jensen.
Ejendomsskyld 2.280.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., der er 2 ha. skov. Der
er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1975 og 1982,
lade fra 1977, maskinhus fra 1978, foderhus fra 1983, 3 indendørs køresiloer og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 85 årskøer, 110 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. L.J. deltager ofte på dyrskuer med importerede kvier. Der er 3
traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 gummiged og fast brændselsfyr. På gården er ansat
1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. L.J. ejer og driver
også Hornbækvej 16 på 42 ha. agerjord samt 15 ha. skov og lyng, vurderingen er på
600.000.
HOLKASMINDEVEJ 10, "TOLLERUPGÅRD", TOLLERUP, 9670
LØGSTØR, tlf. 98-671354.
KURT NIELSEN, gårdejer, født
d. 5.-6.-1957, søn af Aase og
Erik Nielsen.
K.N. arbejder som regnskabstek
niker, han har taget grønt bevis
og været medlem af bestyrelsen
for Landboungdom. Han overtog
gården d. 1.-2.-1990 fra Jens
Peter Nøhr.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 47,8 ha., heraf 2 ha. skov. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1857 og restaureret flere gange senest i 1990. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1957 ombygget til svinestald i 1986, kvægstald fra 1966, svinestalde til SPF-grise fra 1966 og 1986, lader fra 1857 og 1954, maskinhuse fra 1927
og 1976, foderhus og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.100
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og rug. Der er 2 trakto
rer, 1 mejetærsker, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast
medhjælper. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

-215HOLKASMINDEVEJ 15, "HØJAGERGÅRD", MJALLERUP, 9670
LØGSTØR, tlf. 98-672032.
HANS HENRIK KNUDSEN NIEL
SEN, gårdejer, født d. 20.-6.1970, søn af Britta og Alfred Ni
elsen.
H.H.K.N. arbejder som landbrugs
medhjælper og har været på
Grundskole. Han overtog gården
d. 9.- 8.-1990 fra sine forældre
Britta og Alfred Nielsen,
Ejendomsskyld 930.000. Areal 19,3 ha., heraf 0,8 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1938. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1938, svinestald fra 1977, maskinhus fra 1985 og foderhus. Gården drives med en kvægproduk
tion på 16 årskøer, 22 ungdyr og 8 slagtekalve af racerne SDM og RDM, der er 25 års
søer, og der produceres 300 slagtesvin og sælges 200 smågrise årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er ærter. Der er 1 traktor, plansio og kold lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

HOLKASMINDEVEJ 25, "ENG
GÅRDEN", MJALLERUP, 9670
LØSTØR, tlf. 98-671652.
JESPER JESPERSEN NIELSEN,
gårdejer, født d. 28.-1 1.-1938,
søn af Anna Valborg og Kresten
Nielsen, gift d. 16.-3.-1963 med
Doris Sondrup, rengøringsassistent,
født d. 3.-6.-1942, datter af Mi
ne og Marinus Sondrup. Parret
har børnene: Minna, født d. 3.12.- 1963, Lene, født d. 6.-7.1965, Anna, født d. 10.-11.-1968 og Torben, født d. 2.-8.-1973.
J.J.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1968 fra sin far
Kresten Nielsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 28,2 ha., heraf 4 ha. eng. Der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1942 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1923 og 1971, svinestald fra 1923, lade og maskinhus fra 1978 samt foder
hus. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, plansilo og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HOLKASMINDEVEJ 30, "VESTER
STRÆTH", VILSTED, 9670 LØG
STØR, tlf. 98-671876.
BØRGE JACOBSEN, gårdejer,
født d. 11.-4.-1930, søn af Magda
Cathrine og Albrecht Andreas
Jacobsen, gift d. 25.-10.-1958
med Anna-Marie Bagger, medhjæl
pende hustru, født d. 25.-11.-1936,
datter af Dagny Emilie og Ras
mus Kristian Bagger. Parret har
børnene: Karin, født d. 12.-7.-1964

og Poul Henrik, født d. 21.-4.-1967.
B.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for Land
boforeningen og medlem af Menighedsrådet. Han overtog gården d. 1.-4.-1970 fra sin
far Albrecht Andreas Jacobsen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 67 ha., heraf tilkøbt 27 ha.
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fra 1939, kviestald fra 1973, svinestald fra 1925, lade fra 1958, maskinhus fra 1977,
foderhus og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer og 60 ung
dyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, rug og hvede.
Der er 3 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast foder
mester. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HOLKASMINDEVEJ 35, VILSTED,
9670 LØGSTØR, tlf. 98-673475.
JØRGEN MATHIASEN, gårdejer,
født d. 25.-4.-1938, søn af Elisa
beth og Kresten Mathiasen. J.M.
har børnene: Tove Marie og Kre
sten, begge født d. 18.-7.-1969
og Anders, født d. 3.-5.-1977.
J.M. har været på Malling Land
brugsskole, han er i bestyrelsen
for Landboforeningen og medlem
af Slagteriets repræsentantskab.
Han overtog gården i 1973 fra Aksel Pedersen. Gården blev oprettet i 1850 ved sam
menlægningen af 3 gårde, der er senere sket en udstykning.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 98 ha., heraf tilkøbt 10 ha., og der er 6 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1977. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1910 og 1962,
lade fra 1952, maskinhus fra 1985, foderhus og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 4.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
græsfrø og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HOLKASMINDEVEJ 49, "HULEGÅRDEN", VILSTED, 9670 LØG
STØR, tlf. 98-676642.
FRODE JENSEN, gårdejer, født
d. 5.-8.-1943, søn af Klara og
Ejner Jensen, bor sammen med
Elisabeth Tolbod, husmor, født
d. 24.-4.-1943, datter af Karen
og Martin Tolbod.
F.J. har været på St. Restrup
Husmandsskole. Han overtog går
den d. 1.-1 1.-1974 fra Klit
Vestergård.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der 0,5 ha. skov og 8 ha.
eng. Stuehuset er opført i 1892 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1923, ungdyrstald fra 1990, svinestald fra 1924, lade fra 1912, maskinhus fra
1979, foderhus og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 50
ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
er 3 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Man har 1 skoledreng til hjælp, og ma
skinstation bruges til en del af markarbejedet.
HOLKASMINDEVEJ 50, "ANESMINDE", VILSTED, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-676620.
BENT HØJGÅRD ANDERSEN, gårdejer, født d. 21.-5.-1950, søn af Asta og Alfred An
dersen, gift d. 25.-11.-1978 med Kirsten Haldrup Jensen, kontorassistent, født d.
24.-1.-1955, datter af Karen Margrethe og Svend Haldrup Jensen. Parret har børnene:
Mette, født d. 1.-6.-1979, Helle, født d. 15.-7.-1981 og Søren, født d. 6.-3.-1984.
B.H.A. overtog gården d. 2.-10.-1974 fra sine forældre Asta og Alfred Andersen, nu
værende ejer er 4. generation på gården, som blev bygget af oldefaderen i 1859.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 3 ha. eng. Der er
lejet 4 ha.
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1986. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1930, s vinestald og
lade fra 1964, maskinhus fra
1980, foderhus og gylletank. Går
den drives med en kvægprodukti
on på 36 årkøer og 48 ungdyr af
racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og korn.
Der er 2 traktorer, og maskin
station bruges til lidt af markar
bejdet.

HOLMAGERVEJ 10, "HALAGERGÅRD", LØGSTED, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-671031.
SØREN C. JENSEN, gårdejer, født d. 23.-11.-1963, søn af Karen og Aksel Jensen.
S.C.J. har taget grønt bevis på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog halvparten af går
den d. 1.-3.-1986 fra sin far Aksel Jensen, nuværende ejer er 4. generation på gården,
som blev købt af oldefaderen i 1892.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 43,3 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 1,5 ha. skov og 4
ha. tørveeng.
Stuehuset er opført i 1916 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1930 og 1965, lade fra 1965, maskinhus fra 1972, udendørs køresilo, foder
hus og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 75 ungdyr og
25 kalve af racerne RDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
ærter. Der er 3 traktorer, og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
HOLMAGER VEJ 15, "HOLMAGER GÅRD", LØGSTED, 9670 LØG
STØR, tlf. 98-673878.
ARNE GROVE POULSEN, gård
ejer, født d. 30.-4.-1957, søn af
Søren Grove Poulsen, gift d.
15.-9.-1990 med Birgit Henningsen, født d. 25.-10.-1962, datter
af Børge Henningsen. Parret har
børnene: Lasse, født d. 1.-1.-1989,
og Trine, født d. 15.-4.-1991.
A.G.P. er maskinfører ved Støttrup Maskinstation og har taget grønt bevis. Han overtog gården d. 1.-10.-1986 fra
Bent Krag Jensen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 36 ha., heraf ca. 4 ha. skov. Derudover er der forpagtet 37 ha.
Stuehuset er delvis restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af løsdriftstald til
kødkvæg, ældre kostald til opdræt, ældre lade, som er ombygget til plansilo, og ma
skinhus fra 1981. Gården drives med en ammekobesætning på 25 ammekøer, 9 ungdyr
og 16 slagtekalve af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ær
ter, hvede, byg og rug. Der er 4 traktorer, plansilo varm lufts tørreri og halmfyr.
Maskinstation bruges til høst.
HORNBÆKVEJ 22, HORNBÆK, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-683141.
PEDER LAURITS BANG MØLLER, gårdejer, født d. 31.-3.-1931, søn af Thora og Niels
Møller, bor sammen med Inga Jensen, medhjælpende sammenleverske, født d. 18.-11.1932, datter af Anne og Thorkild Jensen. Parret har børnene: Per, født d. 11.-11.-1951
og Henning, født d. 31.-12.-1953.
P.L.B.M. overtog gården i 1972 fra sine forældre Thora og Niels Møller.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 23 ha.
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Hornbækvej 22's stuehus er op
ført omkr. 1800 og restaureret i
1951. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1931 restaureret i
1964, svinestald fra 1931, lade
fra 1947, foderhus og maskinhus.
Gården drives som alsidigt land
brug med en kvægproduktion på
16 årskøer, 30 ungdyr og 10 slagtekalve af racen RDM, svinepro
duktionen er på 10 årssøer, der
produceres ca. 200 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til markarbejdet.
HUNESHØJVE3 12, "VESTER
GÅRD", VILSTED MARK, 9670
LØGSTØR, tlf. 98-676470.
CHRISTIAN H03ER SØNDER
GÅRD, gårdejer, født d. 7.-12.1926, søn af Anne og Niels P.
Søndergård, gift d. 19.-6.-1965
med Grethe Helene Kristiansen,
medhjælpende hustru, født d.
17.-6.-1927, datter af Kirstine
og Martin Kristiansen. Parret
har sønnen Niels Christian, født
d. 5.-1.-1967. C.H.S. overtog gården i 1956 fra sine forældre Anne og Niels P. Sønder
gård, nuværende ejer er 3. generation på gården, som er udstykket fra "Mejlmosegård". Ejendomsskyld 1.075.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 3 ha. skov.
Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1965. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald begge fra
1950, lade fra 1911, maskinhus fra 1933, foderhus og gylletank. Garden drives med en
kvægproduktion på 35 årskøer, 70 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der 10 årssøer, og der produceres ca. 200 slagtesvin årligt, der er 5 ammekøer af
racen SDM. Der er 3 traktorer og fast brændselsfyr. Sønnen er medhjælp på gården.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HØJGÅRDSVE3 1, "MELLEM
STREET", MJALLERUP, 9670
LØGSTØR, tlf. 98-671570.
CHRISTIAN HENRIKSEN, gårdejer,
født d. 27.-2.-1931, søn af Laura
og Karl Henriksen Nielsen, gift
d. 20.-6.-1953 med Marie Kirsti
ne Laustsen, medhjælpende hustru,
født d. 20.-12.-1932, datter af
Ida og Kristian Laustsen. Parret
har børnene: Henning, født d.
31.-10.-1955, Karl Christian,
født d. 6.-12.-1959, Poul Erik, født d. 6.-12.-1963 og Birthe, født d. 22.-1.-1968.
C.H. er bygmester, og han mejetærsker for andre. Han overtog gården i 1952 fra sine
forældre Laura og Karl Henriksen Nielsen, nuværende ejer er 3. generation. C.H. har
bygget gården, som den er i dag.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 26 ha., der er 2 ha. hede. Der er
lejet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1967. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1958 ombygget til
svinestald, svinestald fra 1982, lade fra 1979, maskinhuse fra 1967 og 1979 samt fo
derhus. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der sælges ca. 600 små-
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grise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg, hvede og rug. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.

HØJGÅRDSVEJ 7, STRETT, 9670
LØGSTØR, tlf. 98-671397.
NIELS CHRISTIAN JENSEN, land
mand, født d. 14.-9.-1935, søn af
Jakobine Kathrine og Harald Jen
sen, gift d. 24.-11.-1963 med In
ger Væver Jørgensen, medhjælpen
de hustru, født d. 18.-9.-1942,
datter af Dagny og Jørgen Jør
gensen. Parret har børnene: Ulla,
født d. 16.-3.-1964, Aase, født d.
2.-6.-1965, Arne, født d. 10.-2.1970 og Anni, født d. 14.-11.-1980.
N.C.J. er postarbejder. Han overtog gården d. 1.-5.-1965 fra Peter Larsen. Gården er
oprindeligt oprettet som statsejendom.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 10,5 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret flere gange senest i 1977. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1927 tilbygget i 1965, svinestald og lade fra 1927, maskinhus
fra 1982 og foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på 12 årskøer, 30 ungdyr
og 6 slagtekalve af racen Jersey. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
KASTEVEJ 5, "KASTEGÅRD",
VINDBLÆS, 9670 LØGSTØR, tlf.
98-683106.
JØRGEN KURT ANDERSEN,
gårdejer, født d. 5.-7.-1949, søn
af Edith og Samuel Andersen,
gift d. 4.-11.-1972 med Mona
Christiansen, medhjælpende hustru,
født d. 13.-11.-1951, datter af
Johanne og Henry Christiansen.
Parret har børnene: Tina, født d.
4.-12.-1973 og Lotte, født 16.1.-1977. J.K.A. overtog gården d. 1.-4.-1972 fra sin far Samuel Andersen, nuværende
ejer er 3. generation på gården, som blev købt af bedstefaderen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1917 og 1979, svinestald fra 1942, lade fra 1962, udendørs køresilo, foder
hus og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer, 64 ungdyr og
30 salgtekalve af racen RDM, desuden produceres der 100 slagtesvin årligt. Der er 2
traktorer, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

KELDHØJVEJ 10, "FALDE HEDE
GÅRD", ØSTER FALDGÅRDE,
9670 LØGSTØR, tlf. 98-678696.
SØREN PETER ANDERSEN, gård
ejer, født d. 1.-2.-1951, søn af
Ragna og Karl Andersen.
S.P.A. har taget grønt bevis på
Asmildkloster Landbrugsskole.
Han købte første halvpart af går
den d. 1.-1.-1979 og resten d. 1.1.-1987 fra sine forældre Ragna
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ren senere købte, navnet kom til at dække begge gårde.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 44,5 ha., der er 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1938 og tilbygget i 1965. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1938 og tilbygget i 1960, kartoffel- og foderhus begge fra 1960,
lade fra 1977 og maskinhus fra 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 22
årskøer og 30 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler,
korn og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 kartoffel
optager, plansilo og varm lufts tørreri. Man har 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

KLOKKEVEJ 12, "NY MØLGÅRD", OVERLADE, 9640 FARSØ, tlf. 98-678320.
KNUD DOLLERUP SØRENSEN, gårdejer, født d. 18.-9.-1929, søn af Julie og Per Chre
sten Sørensen, gift d. 23.-10.-1954 med Maja Olsen, født d. 31.-5.-1927, datter af
Inger og Hans Peter Olsen. Parret har børnene: Kirsten, født d. 18.-9.-1956 og Jens,
født d. 13.-4.-1959. M.O. døde d. 17.-9.-1987.
K.D.S. er uddannet tømrer. Han overtog gården i 1957 fra Laurits Christian Sørensen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 8 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1960. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1928, foderhus og maskinhus. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af ærter og raps. Der er 1 traktor.
KLØFTHØJVEJ 22, "SØNDERLADEGAARD", SØNDERLADE, 9640
FARSØ, tlf. 98-678219.
KAJ J. KJÆRGAARD, gårdejer,
født d. 30.-12.-1941, søn af Mar
tha og Sigvald Kjærgaard, gift d.
27.-2.-1965 med Jytte Madsen,
født d. 4.-7.-1940, datter af Eva
og Jens Madsen. Parret har bør
nene: Lotte, født d. 9.-11.-1967
og Lisbeth, født d. 7.-12.-1971.
K.J.K. overtog gården d. 1.-2.1965 fra Jens Jensen. Gården var oprindeligt ladegård til "Bjørnsholm", den blev fra
solgt klostret i 1787 og senere opdelt i 2 gårde "Sønderladegaard" og "Klovsholm", de
lå først i Borregård under Sønderlade Ejerlaug.
Areal 41 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af ko- og løsdriftstald fra 1975,
gammel kostald ombygget til ungdyr i 1975, lader fra 1943 og 1981, maskinhus fra
1971 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 85 årskøer og 130 ungdyr
af racen SDM. Der er 4 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Man har 1 skoledreng til
hjælp. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, man har samdrift med Kløfthøjvej 24.

KORNUMVEJ 31, "SALLING VE
STERGÅRD", SKARP SALLING,
9670 LØGSTØR, tlf. 98-681128.
SIGMUND BISGAARD, gårdejer,
født d. 5.-4.-1944, søn af Anna
Kirstine og Karl Otto Bisgaard,
gift d. 5.-11.-1969 med Inger
Cammer Jensen, medhjælpende
hustru, født d. 3.-10.-1946, dat
ter af Johanne Jensine og Kri
stian Cammer Jensen. Parret
har børnene: Lise, født d. 3.-4.1973 og Lars, født d. 2.-11.-1976.
S.B. er vurderingsinspektør for D.L.R. i Løgstør, Farsø og Års kommuner, han har
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F.N.K., næstformand i Nibe - Løgstør Landboforening og formand for Vikarordningen i
Vesthimmerland. Han overtog gården d. 1.-4.-1972 fra sin svigerfar Kristian Cammer
Jensen.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 14 ha.
Stuehuset er opført i 1942 og restaureret flere gange senest i 1990. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1973 restaureret i 1978, ungdyrstald fra 1939, lade fra 1900,
maskinhus fra 1978, foderhus fra 1973, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 110 årskøer, 140 ungdyr og 60 slagtekalve af racen SDM.
Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 gummiged, 2 tårnsiloer, varm og kold
lufts tørreri, vindmølle og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. På gården
er ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet. Man har samdrift med Kornumvej 45 på 14 ha. og vurderingen er på 780.000,
ejendommen er oprindeligt udstykket fra Kornumvej 31, men er nu tilbagekøbt.

KORNUMVEJ 50, KORNUM,
9670 LØGSTØR, tlf. 98-681289.
JETTE og H.C. KLEJS HANSEN,
gårdejere. H.C.K.H. er født d.
5.-7.-1963, søn af Anna og Hen
ning Klejs Hansen, gift d. 9.-7.1988 med Jette Riis Christensen,
gårdejer, født d. 14.-11.-1964,
datter af Anne og Jens Åge Chri
stensen. Parret har tvillingerne:
Søren og Jesper, født d. 6.-7.1990.
Begge ægtefæller har taget grønt bevis. De overtog gården d. 2.-4.-1989 fra Thorkil
Christensen.
Areal 60 ha., heraf tilkøbt 31 ha., der er 11 ha. eng. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1929 restaureret i 1950 og 1980, maskinhus fra 1980, lade, foderhus og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer og 65 ungdyr af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er ærter, maltbyg og hvede. Der er 4 traktorer, og man
har en ung pige til hjælp. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KORNUMVEJ 55, "DAMMER
GÅRD", KORNUM, 9670 LØG
STØR, tlf. 98-681266.
BENT HAANING, gårdejer, født
d. 25.-7.-1952, søn af Helga og
Christian Haaning, bor sammen
med Lisbet Pedersen, landmand,
født d. 29.-7.-1966, datter af
Birgit og Peder Pedersen.
B.H. driver maskinstation og har
taget grønt bevis. Han overtog
gården i 1972 fra Jens Valsted.
Ejendomsskyld 1.780.000. Areal 40,5 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret fra 1980-90. Avlsbygnigerne består af ko- og
svinestalde fra 1930 og ombygget til værksted, lade fra 1965 og maskinhus fra 1985.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af frøgræs, raps, hvede og
byg. Der er 3 traktorer, 4 mejetærskere, 1 ammoniak nedfælder, 1 gødnigns- og kalk
spreder og andre nødvendig maskiner til maskinstation og snerydning, desuden er der
plansilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 2 faste medhjælpere på
maskinstationen. B.H. ejer og driver også Tinghøjvej 7, som er udlejet til Superfoss
Korn A/S, vurderingen er 1.300.000.
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KORSHØJVEJ 30, "KORSHØJ
GÅRD", OVERLADE, 9640 FAR
SØ, tlf. 98-678507.
NIELS A. MIKKELSEN, gårdejer,
født d. 4.-6.-1944, søn af Jenny
og Georg Mikkelsen, gift d. 7.12.-1968 med Emmy Bjørn, børne
havelærer, født d. 24.-3.-1945,
datter af Karen og Albert Bjørn.
Parret har børnene: Lone, født d.
22.-4.-1976 og Jesper, født d.
19.-3.-1980.
N.A.M. har været på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-8.-1980 fra Johan Rasmussen. Gårdens historie kan føres helt tilbage til
1787, hvor den blev nævnt i Overlade Ejerlaug.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 14 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1873 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1986, lade fra 1873, maskinhus fra 1960 og gylletank. Gården drives med en svine
produktion på 130 årssøer, der sælges ca. 2.400 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, kraftfodersilo, plan
silo, kold lufts tørreri og naturgas anvendes til opvarmning. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.
KROGAGERVEJ 15, "KROGAGERGÅRD", MJALLERUP, 9670 LØGSTØR, tlf. 98671260.
FLEMMING JENSEN, gårdejer, født d. 17.-6.-1942, søn af Kirstine og Jens Christian
Jensen, gift d. 26.-12.-1966 med Inge Sofie Nielsen, medhjælpende hustru, født d.
31.-12.-1946, datter af Rosa Elisabeth og Kristian Marinus Nielsen. Parret har bør
nene: Helle født d. 19.-6.-1968 og Jens Kristian, født d. 8.-8.-1972.
F.J. overtog gården i maj 1976 fra sine forældre Kirstine og Jens Christian Jensen.
Ejendomsskyld 856.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 3 ha. eng. Der er
forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret fra 1970. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1890 restaureret fra 1976, lade fra 1980, maskinhus fra 1985, foderhus,
udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer,
60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen Jersey, der er 10 ammekøer, 10 ungdyr og 5
slagtekalve af racen Charolais. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og plansilo.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KRØLDRUPVEJ 7, "ULLERUPGÅRD", ULLERUP, 9670 LØG
STØR, tlf. 98-221119.
NIELS JØRGEN JENSEN, gård
ejer, født d. 14.-12.-1942, søn af
Thea og Andreas Jensen, gift d.
19.-12.-1969 med Inge Grethe
Madsen, sygehjælper, født d.
16.-11.-1950, datter af Dorthe
og Jens Madsen. Paret har bør
nene: Kenneth, født d. 27.-10.1969, Dorthe, født d. 12.-1.1971, Per, født d. 2.-8.-1972, Anne Malene, født d. 12.-4.-1974 og Hanne Marie, født
d. 23.-5.-1980.
N.J.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1969 fra
sine forældre Thea og Andreas Jensen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 64 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 2 ha. plantage.
Stuehuset er restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af svinestalde bygget oer en
længere periode senest i 1984, lade, maskinhus, foderhus og gylletank. Gården drives
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med en svineproduktion på 50 årssøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri og staldvarme
anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
KRØLDRUPVEJ 9, "LYKKEGÅRD",
ULLERUP, 9670 LØGSTØR, tlf.
98-221107.
MADS KRARUP NIELSEN, gård
ejer, født d. 26.-1.-1953, søn af
Marie og Krarup Kronborg Niel
sen, gift d. 6.-5.-1977 med Lis
beth Bjerregård Laustsen, syge
hjælper, født d. 11.-5.-1955, dat
ter af Åse og Ejner Bjerregård
Laustsen. Parret har børnene: Bir
gitte, født d. 30.-7.-1974, Mor
ten, født d. 10.-4.-1979 og Marie-Louise, født d. 25.-11.-1980.
L.B.L. er medlem af skolebestyrelsen og ungdomsskolebestyrelsen.
M.K.N. driver Ullerup Maskinstation, han er uddannet driftsleder og har været på
Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1978 fra sin far Krarup Kronborg
Nielsen, gården var oprindeligt på 15 ha.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 90 ha., heraf 20 ha. skov og strandeng. Der er forpagtet 68 ha.
Stuehuset brændte men blev restaureret i 1984. Avsbygningerne består af kvægstald
fra 1974, ungdyrstald fra 1984, lade, maskinhus, foderhus, udendørs køresilo og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 73 årskøer, 90 ungdyr og 35 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er græsfrø, vinter
raps, vårraps, byg, hvede, rug og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 majsså
maskine, 1 majssnitter og andre nødvendige maskiner til maskinstation, desuden er der
plansilo og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper.
Man har samdrift med Thorupvej 4 og 53 i Drøstrup, disse gården er forpagtede.

KRØLDRUPVEJ 46, "KRØLDRUPGÅRD", KRØLDRUP, 9670 LØGSTØR, tlf. 98221069.
GUNNER MOSGAARD, gårdejer, født d. 31.-12.-1940, søn af Margrethe og Martin
Mosgaard.
G.M. overtog gården i 1978 fra sine forældre Margrethe og Martin Mosgaard.
Ejendomsskyld 688.000. Areal 28 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1867, lade fra 1900, maskinhus fra 1963 og foderhus. Besætningen er på 53 ungdyr
af racen SDM, desuden er der 2 årssøer og 8 slagtesvin, 1 ammeko og 4 får. Plante
produktionens salgsafgrøder er vårbyg og ærter. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Man har samdrift med Krøldrupvej 44
på 17 ha., vurderingen er på 460.000.
LANGDYSSEN 5, "SØNDERGAARD", TOLSTRUP, 9670 LØG
STØR, tlf. 98-681081.
JENS CHRISTIAN CHRISTENSEN,
kyllingeproducent, født d. 28.-1.1929, søn af Valborg og Kresten
Gregersen Kristensen, gift d.
25.-10.-1952 med Lilian Marie
Jørgensen, medhjælpende hustru,
født d. 26.- 2.-1932, datter af
Ida og Valdemar Jørgensen. Par
ret har sønnen Christian, født d.
16.-10.-1955.
J.C.C. overtog gården d. 1.-7.-1960 fra sin far Kresten Gregersen Kristensen, nuvæ-
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Ejendomsskyld 760.000. Areal 2 ha., der er frasolgt 14 ha.
Stuehuset er opført i 1845 og løbende restaureret. Avlsbygningerne brændte i 1964,
der blev bygget kyllingerhaller, desuden er der lade fra 1907 og 3 fodersiloer. Gården
drives med en produktion af fedekyllinger på ca. 300.000 stk. årligt. Der er 1 traktor,
og man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
LENDRUPVEJ 23, "KÆR
GÅRD", LØGSTED, 9670
LØGSTØR, tlf. 98-673067.
HANS JOHN SØNDERGÅRD
JENSEN, gårdejer, født d.
31.-1.-1954, søn af Jenny
Severine og Jens Peter Jen
sen, gift d. 15.-1.-1977
med Anne Grethe Jeppesen,
køkkenassistent og med
hjælpende hustru, født d.
30.-7.-1955, datter af Martha og Jens Jeppesen. Parret har børnene: Peter, født d. 3.-11.-1979 og Lasse, født d.
28.-8.-1982.
H.J.S.J. har taget grønt bevis på Malling og Asmildkloster landbrugsskoler. Han over
tog gården d. 15.-10.-1976 fra Svend Bisgård Jensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 2 ha. eng. Der er
forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1964, svinestalde fra 1860 og 1977, maskinhus fra 1977, lade, foderhus og gylle
tank. Gården drives med en svineproduktion på 140 årssøer, der sælges ca. 2.800 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der e 2 tratorer,
tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

LENDRUPVEJ 55, "LENDRUPGÅRD", LENDRUP, 9670 LØG
STØR, tlf. 98-671618.
BENT GRUNDTVIG SØRENSEN,
gårdejer, født d. 3.- 5.-1929, søn
af Emma og Anton Grundtvig Sø
rensen, gift d. 22.-10.-1960 med
Inger Kjerulff Laustsen, barneple
jerske, født d. 14.-3.-1933, dat
ter af Kirstine og Sofus Laust
sen. Parret har børnene: Birgit
te, født d. 2.-8.-1961 og Anne
mette, født d. 30.-10.-1963.
B.G.S. har været på Næsgård Agerbrugsskole, han har været formand for Ranum An
delsmejeri, i bestyrelsen for Ålborg Amts Mejeriforening, medlem af Kommunalbe
styrelsen i Løgstør Kommune og medlem af Nordjyllands Amtsråd. Han overtog gården
i 1966 fra sin far Anton Grundtvig Sørensen, som købte den i 1923.
Ejendomsskyld 1.980.000. Areal 61 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er frasolgt 4,5 ha., og
der er 6 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1913, svinestalde fra 1951 og 1967, maskinhus fra 1971 og foderhus fra
1960. Besætningen er på 4 ammekøer, 4 ungdyr og 1 slagtekalv af racen Hereford.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.

LERBJERGVEJ 30, "STENFALDGÅRD", BRÅRUP, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-683161.
KRISTIAN SØRENSEN, gårdejer, født d. 29.-8.-1942, søn af Marie Elisabeth og Peter
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15.-6.-1969, Susanne, født d. 10.-2.-1974 og Jette, født d. 28.-2.-1977.
K.S. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-10.-1968
fra Inge Lise Nielsen, den er udstykket fra "Nørregård" omkr. 1872.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 3,3 a. skov
Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1930 og 1976, kalvestald, lade fra 1976, maskinhus fra 1973, foderhus fra
1990, indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 48
årskøer, 80 ungdyr og 60 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rundballepresser, plansilo,
varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
Man har samdrift med Lerbjergvej 21 på 56 ha., vurderingen er på 1.100.000.
LERBJERGVEJ 41, "NØRRE
GÅRD", BRÅRUP, 9670 LØG
STØR, tlf. 98-683134.
JENS KJÆR OVERGÅRD PEDER
SEN, gårdejer, født d. ll.-ll.1940, søn af Jensine og Peter
Overgård Pedersen, gift d. 16.-11.1963 med Anne Marie Petrine
Christensen, medhjælpende hustru,
født d. 18.-8.-1938, datter af
Kathrine og Laurits Christensen.
Parret har børnene: Helle, født
d. 7.-4.-1964, Lone, født d. 27.-6.-1967 og Peer, født d. 1.-11.-1969.
J.K.O.P. har været på St.Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1969 fra
sine forældre Jensine og Peter Overgård Pedersen, nuværende ejer er 4. generation på
gården, som har været i slægtens eje i ca. 200 år.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 4,5 ha. fredet
hede. Der er forpagtet 24 ha.
Stuehuset er opført i 1832 og restaureret flere gange senest i 1985. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1952 og 1979 kviestald fra 1975, lade fra 1970, foderhus,
maskinhus og 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 46 årskøer og 84
ungdyr af racen SDM, desuden er der 4 årssøer, og der indkøbes smågrise til produk
tion af 200 slagtesvin årligt, endvdere opfedes der tyrekalve. Planteproduktionens
salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 2 traktorer, kornsilo samt varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. J.K.O.P. har desuden for
pagtet Lundbyvej 16.

LIVØVEJ 27, "ELKANGÅRD", 9681 RANUM, tlf. 98-676612.
SØREN PETER HANSEN, gårdejer, født d. 15.-7.-1948, søn af Anna og Dalbo Hansen,
gift d. 26.-10.-1974 med Grethe Laustsen, født d. 13.-8.-1952, datter af Alma og Otto
Laustsen. Parret har børnene: Majbrit, født d. 5.-8.-1974, Kirsten, født d. 10.-4.-1976
og Lonny, født d. 20.-3.-1978.
S.P.H. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1977 fra
sine forældre Anna og Dalbo Hansen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 55 ha., heraf ca. 15 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1912. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960, svinestalde
fra 1912 og 1960, lade fra 1856, maskinhus fra 1970, foderhus og gylletank. Gården
drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 årskøer og 64 ungdyr af
racen SDM, desuden er der 50 årssøer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og
varm lufts tørreri. Man har 2 skoledrenge til hjælp.
LYNGVEJEN 13, "BAKKEGÅRDEN", TOLSTRUP, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-681056.
LEVIN JØRN LEVINSEN, gårdejer, født d. 3.-6.-1958, søn af Else og Anders Levinsen.
L.J.L. har taget grønt bevis på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 29.8.-1980 fra sine forældre Else og Anders Levinsen.

-226Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
42 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der
er 2 ha. eng.
"Bakkegården"s stuehus er opført
i 1893 og løbende restaureret.
Avlsbygningerne består kvægstald
fra 1900 restaureret i 1961, svinestalde fra 1877, 1961 og 1980,
lade fra 1900, maskinhus fra
1986, foderhus og gylletank. Går
den drives med en kvægprodukti
on på 24 årskøer, 40 ungdyr og
15 slagtekalve af racerne SDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
raps og ærter. Der er 2 traktorer, og man har 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
LØGSTED SKALLE 20, "ERIKKESMINDE", LØGSTED, 9670
LØGSTØR, tlf. 98-671610.
ERIK JUEL SAND, gårdejer,
født d. 24.-12.-1950, søn af Jen
ny og Richard Sand, bor sammen
med Lis Larsen, sygehjælper,
født d. 4.-12.-1951, datter af
Kristine og Jens Marinus Larsen.
Parret har sønnen Torben, født
d. 16.- 1.-1981.
E.J.S. har taget grønt bevis og
har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1975 fra sin
mor Jenny Sand, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 75 ha., heraf 17 ha. eng. Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1918. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1932 og 1962,
svinestald og lade fra 1932, foderhus fra 1977, maskinhus, indendørs køresilo og gyl
letank. Gården drives med en kvægproduktion på 85 årskøer og 110 ungdyr af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1
markvandingsanlæg, 1 gummiged, 1 rundballepresser, plansilo samt varm og kold lufts
tørreri. På gården er ansat 1 fodermester og 1 praktikant til hjælp. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

MALLE KIRKEVEJ 8, "DEGNEGÅRDEN", MALLE, 9681 RANUM, tlf. 98-676392.
HANS JØRGEN FALLENTIN KRISTOFFERSEN, gårdejer, født d. 26.-1.-1932, søn af
Karen Marie og Hans Fallentin Kristoffersen, gift d. 28.-12.-1956 med Anna Grethe
Dollerup Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 7.-10.-1931, datter af Julie og Peder
Christian Sørensen. Parret har børnene: Inge, født d. 7.-7.-1957, Per, født d. 2.-11.1958, Arne, født d. 27.-9.-1963 og Lise, født d. 24.-1.-1969.
H.J.F.K. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1970 fra
Børge Jakobsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 40 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1862 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1965 og 1972, svinestald fra 1900, lade og maskinhus fra 1983, foderhus,
indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer,
55 ungdyr og 17 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede
og byg. Der er 3 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MALLE KIRKEVEJ 18, MALLE, 9681 RANUM, tlf. 98-676543.
JENS SØNDERHAVE RIISGAARD, gårdejer, født d. 16.-2.-1935, søn af Signe og Lut
ter Riisgaard, gift d. 29.-4.-1961 med Kirsten Akselsen, medhjælpende hustru, født d.
3.-9.-1937, datter af Kristine og Alfred Akselsen. Parret har børnene: Hanne, født d.
15.-11.-1961, Bente, født d. 7.-4.-1964, Preben, født d. 27.-2.-1968 og Susanne, født d.
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Jens S. Riisgaard er specialarbej
der. Han overtog gården i 1961
fra Peter Madsen.
Ejendomsskyld 590.000. Areal
16,5 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der
er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1800
og løbende restaureret. Avslbygningerne består af kvægstald fra
1964, lade og foderhus. Gården
drives med en kvægproduktion
på 16 årskøer, 20 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøde er korn. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til markarbejdet.

MALLEVEJ 23, "BRØTRUPGÅRD",
9681 RANUM, tlf. 98-676067.
KARL AGERBO JAKOBSEN,
gårdejer, født d. 5.-1.-1937, søn
af Tinne og Ejner Jakobsen, gift
d. 9.-11.-1962 med Bodil Raadshøj, medhjælpende hustru, født
d. 5.- 8.-1941, datter af Kirstjerne
og Hans Peter Raadshøj. Parret
har børnene: Kirsten, født d.
3.-5.- 1964 og Inger, født d.
31.-7.- 1967.
K.A.J. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for D.L.G. Vesthimmerland og Malle Sogns Menighedsråd. Han overtog gården d. 10.-10.-1962 fra
Theodor Bang. Ejendomsskyld 1.620.000. Areal 38,2 ha. Der er bortforpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1928. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1938 ombygget til
sostald i 1979, klimastald fra 1984, svinestald fra 1973, hestestald og lade fra 1900,
maskinhus fra 1968, foderhus og 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion
på 70 årssøer, der produceres ca. 1.550 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøde er raps. Der er 2 traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
Maskinstation bruges til markarbejdet.
MALLEVEJ 27, 9681 RANUM.
STEEN HOLMGAARD, gårdejer, omtales undr Sjørupvej 15.
S.H. overtog gården i 1989 fra Poul Andersen, ejendommen beboes i dag af S.H.'s
forældre Henny og Jens Christian Holmgaard.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 33 ha.
Stuehuset er opført i 1935. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1973 og lade fra
1889. Besætningen er på 86 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede
og byg. Man har samdrift med "Østergård", Sjørupvej 15, hvor S.H. har bopæl.
MALLEVEJ 37, MALLE, 9681 RANUM, tlf. 98-676191.
OLE HAARBO, gårdejer/minkfarmer, født d. 19.-10.-1955, søn af Elva og Svend Haarbo, bor sammen med Jonna Bloch (Nielsen), medhjælpende hustru, født d. 6.-5.-1952,
datter af Poula og Niels Christian Nielsen. J.B. har børnene: Pia, født d. 4.-4.-1973 og
Tina, født d. 2.-5.-1976, parret har sønnen Rasmus, født d. 14.-6.-1985.
O.H. har tager grønt bevis og har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-12.-1982 fra Ellen Thomsen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 27 ha., heraf 1 ha. skov og 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964, svinestald
fra 1930, 10 minkhaller fra 1984 til 1990, lade fra 1942, maskinhus fra 1958 og foder
hus. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, og der sælges ca. 800 smågrise årligt, desuden er der en minkproduktion på 650 avlsdyr med ca. 3.300 skind år
ligt, endvidere er der 30 får af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
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medhjælper og 2 skoledrenge til pelsning. Maskinstation bruges til lidt af markarbej
det.

MERSVEJ 25, "HAVGÅRD", NÆS
BORG, 9670 LØGSTØR, tlf. 98681244.
NIELS STEEN TVERGAARD,
gårdejer, født d. 9.-6.-1946, søn
af Bodil og Knud Steen Tvergaard,
bor sammen med Birthe Kjærsgård, kunstmaler, født d. 10.-1.-1949, datter af Mary og Reiner
Kjærsgård. Parret har børnene:
Dan, født d. 26.-2.-1973, Thomas,
født d. 20.-9.-1974 og Tine, født
d. 1.-12.-1984. N.S.T. har taget grønt bevis. Han overtog gården omkr. 1970 fra Chri
stian Christensen.
Ejendomsskyld 4.270.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 1 ha. skov. Der er
forpagtet 19 ha.
Det oprindelige stuehuset er opført omkr. 1900, et nyt er bygget i 1986 og restaureret
i 1990. Avlsbygningerne består af kyllingehaller bygget fra 1975-1980, kornhal fra
1983, arbejdsrum i lade, maskinhus og foderrum. Gården drives med en kyllingeproduktion på 200.000 ialt 1.200.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede,
raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummiged, plansilo, tårnsilo samt
varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fodermester og 1 deltidsmedhjælper.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. N.S.T. ejer Haugårdsvej 47 på 23 ha.,
vurderingen er på 750.000.
MUNKHOLMSVEJ 17, "BIRK
LUND", SØNDERLADE, 9640
FARSØ, tlf. 98-678097.
EJNER MIKKELSEN, husmand,
født d. 13.-5.-1920, søn af Kristiane og Per Mikkelsen, gift d.
19.-12.-1947 med Jytte Christen
sen, medhjælpende hustru, født
d. 7.-12.-1929, datter af Ingeborg
og Peter Christensen. Parret har
børnene: Per, født d. 20.-1.-1948,
Inge, født d. 17.-4.-1949, Jenny,
født d. 11.-6.-1954 og Klaus, født d. 12.-9.-1963.
E.M. overtog gården d. 1.-4.-1950 fra Fredsgård Jensen, den blev bygget i 1903.
Ejendomsskyld 800.00. Areal 10,4 ha. Der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1979. Avslbygningerne består af kvægstald fra 1959, svinestald
fra 1967, 6 minkhaller fra 1981, lade fra 1903, maskinhus og foderhus. Gården drives
som minkfarm med en bestand på 220 avlstæver, desuden er der 20 ræve. Der er 2
traktorer, og man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

MUNKHOLMSVEJ 19, "KÆRGÅRDEN", SØNDERLADE, 9640 FARSØ, tlf. 98-678142.
MADS CHRISTIAN BACH JENSEN, gårdejer, født d. 18.-7.-1941, søn af Karen og Chri
stian Bach Jensen, gift d. 25.-5.-1968 med Esther Jonna Pedersen, kontorassistent/medhjælpende hustru, født d. 2.-5.-1944, datter af Karen Marie og Niels Peter Pedersen.
Parret har børnene: Pia, født d. 16.-8.-1971 og René, født d. 13.-5.-1975.
M.C.B.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-10.-1970
fra sin far Christian Bach Jensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som
bedstefaderen byggede i 1893.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 30,6 ha., heraf tilkøbt 14 ha.
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1925 og restaureret i 1975. Avls
bygningerne består af kvægstald
fra 1923, kviestald fra 1972, lade
fra 1957, maskinhus fra 1951, fo
derhus fra 1983, svinestald, inden
dørs køresilo og gylletank. Går
den drives med en kvægprodukti
on på 49 årskøer, 100 ungdyr og
25 slagtekalve af racen SDM, der
er 2 årssøer, og der produceres
40 slagtesvin årligt. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandinganlæg, 1 roeoptager, kornsilo og staldvarme
anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MUNKHOLMSVEJ 20, "HØJEN",
SØNDERLADE, 9640 FARSØ,
tlf. 98-678246.
JØRGEN HALDRUP, gårdejer,
født d. 22.-6.-1933, søn af Alma
og Jens Haldrup, bor sammen
med Lilly Mejlstrup, husbestyrer
inde, født d. 18.-3.-1939, datter
af Anna og Peter Mejlstrup.
J.H. har været på Gudendal og
Hammerum landbrugsskoler, han
har været i mejeribestyrelsen, i
D.L.G., i Landboforeningen og i Husdyrsbrugsudvalget. Han overtog gården d.
1.-4.-1967 fra sine forældre Alma og Jens Haldrup. Gården blev udstykket fra
"Birkegården" i 1928. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 22 ha., heraf 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1960, svinestald fra 1938, lade fra 1928 og foderhus fra 1974. Gården drives med
en kvægproduktion på 25 årskøer, 45 ungdyr og 13 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til lidt
af markarbejdet.

MUNKSJØRUPVEJ 4, "DAMGÅRD",
OVERLADE, 9640 FARSØ, tlf.
98-678371.
AKSEL JENSEN, gårdejer, født
d. 16.-9.-1935, søn af Inge og
Laurits Old Jensen, gift d. 1.6.-1961 med Dora Nielsen, med
hjælpende hustru, født d. 2.-8.1936, datter af Dagmar og Poul
Christian Krogh Nielsen. Parret
har børnene: Inger, født d. 20.3.-1962, Poul Christian, født d.
11.-4.-1965 og Jeanette, født d.
20.-12.-1969.
A.J. har været på Rønde Landbrugsskole. Han overtog gården d. 16.-5.-1961 fra Mar
tin Andersen. Fra gammel tid har der været kro sammen med gården.
Ejendomsskyld 1.020.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 0,5 ha.
Stuehuset er opført i 1906 samt restaureret i 1970 og derefter løbende. Avlsbygnin
gerne består kvæg- og svinestald samt lade alle fra omkr. 1800, ny kvægstald fra
1964, maskinhus og foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer, 20
ungdyr og 7 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
er 1 traktor, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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MUNKSJØRUPVEJ 36, "BAKKE
GÅRDEN", OVERLADE, 9640
FARSØ, tlf. 98-678092.
POUL VADSHOLT, gårdejer, født
d. 15.-5.-1951, søn af Ellen og
Charles Vadsholt, gift d. 5.-5.1973 med Annelise Jensen, syge
hjælper, født d. 27.-10.-1952, dat
ter af Karen og Christian Jen
sen. Parret har børnene: Jesper,
født d. 8.-2.-1974, Mikael, født
d. 15.- 2.-1975 og Mette, født d.
1.-9.-1980. P.V. har taget grønt bevis og har været på Hammerum Landbrugsskole og
er medlem af Menighedsrådet. Han overtog gården d. 1.-7.-1972 fra sin mor Ellen
Vadsholt. Gården er oprindeligt et boelssted og stammer tilbage fra 1860.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 30,7 ha., heraf 7 ha. eng. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1954 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1913, 1965 og 1980, lade ombygget til ungdyrstald i 1980, foderhus fra
1975, maskinhus, indendørs køresilo og 2 gylletanke. Gården drives med en kvægpro
duktion på 60 årskøer, 100 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg og stald
varme anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til markarbejdet.

MUNKSJØRUPVEJ 37, "SKOVS
GÅRD", OVERLADE, 9640 FAR
SØ, tlf. 98-678561.
ANTON GROVE POULSEN, gård
ejer, født d. 7.-12.-1947, søn af
Signe og Søren Grove Poulsen,
gift d. 30.-6.-1979 med Birgit
Jensen, medhjælpende hustru,
født d. 25.-12.-1952, datter af
Karen og Evald Jensen. Parret
har børnene: Søren, født d. 7.7.-1980, Merete, født d. 13.-7.1982 og Henrik, født d. 25.-3.-1986. B.J. er medlem af skolebestyrelsen i Overlade.
A.G.P. ha været på Asmildkloster Landbrugsskole, han er medlem repræsentantskabet
i D.L.G. og i skolebestyrelsen for Himmerlands Ungdomsskole. Han overtog gården d.
1.-7.-1979 fra Ole A. Nielsen. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 49,8 ha., heraf tilkøbt
14,4 ha., der er frasolgt 4,4 ha., der er 10 ha. eng. Der er forpagtet 13,8 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret flere gange senest i 1991. Avlsbyg
ningerne består af kostald fra 1976, gammel kostald renoveret til ungdyrstald, svine
stald ombygget til kalvestald i 1986, lade fra 1800 ombygget i 1980, maskinhus fra
1963, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 65 års
køer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 4 traktorer, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat
1 deltidsmedhjælper. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
MUNKSJØRUPVEJ 50, "PILERØGEL", MUNKSJØRUP, 9640 FAR
SØ, tlf. 98-678350.
EGON HALDRUP, gårdejer, født
d. 5.-5.-1941, søn af Sigrid og
Frederik Haldrup, gift d. 14.4.-1979 med Anne Grethe Simmonsen, sygehjælper, født d. 13.1.-1954, datter af Anne Marie og
Niels Grønning Simmonsen. Par
ret har børnene: Ib, født d.

-23111.-1.-1979 og Trine, født d. 20.-10.-1980.
E.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1971 fra
Johan Sørensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 30,8 ha., heraf tilkøbt 19 ha. Der er forpagtet 8 ha.
Gården er blevet genopbygget efter brand i 1930. Stuehuset er fra 1931 og restaureret
i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1979, foderhus og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 55 ungdyr og 15 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2 traktorer,
og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MUNKSJØRUPVEJ 54, "LILJEDAL", MUNKSJØRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-678242.
HOLM KRISTENSEN, gårdejer, født d. 12.-10.-1927, søn af Johanne og Johannes Kri
stensen, gift d. 30.-12.-1952 med Anna Gudrun Lassen, medhjælpende hustru, født d.
21.-3.-1933, datter af Jensine og Laurits Lassen. Parret har børnene: Karl, født d.
30.-1.-1954, Kristian, født d. 9.-2.-1955, Thorkild, født d. 9.-9.-1957, Finn, født d.
10.-11.-1959 og Lone, født d. 23.-1.-1966.
H.K. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-11.-1966 fra
Oskar Bech.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 26,6 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha., der er 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1898 og løbende restaureret. Avlsbygningerne brændte i
1948 og blev genopført med kvæg- og svinestald samt lade, svinestald fra 1963 og ma
skinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 34 ungdyr og 14 slag
tekalve af racen RDM. H.K. har deltaget i mange dyrskuer og vundet bl.a. 2 føstepladser på Herning Dyrskue. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg.
Der er 3 traktorer og 2 tårnsiloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MUNKSJØRUPVEJ 66, "MUNK
SJØRUP SVINEFARM", MUNKSJØ
RUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-678177.
HANS SVENDSEN ERIKSEN,
gårdejer, født d. 18.-4.-1939, søn
af Mary og Aage Eriksen, gift d.
24.-1.-1965 med Jette Quist Jen
sen, medhjælpende hustru, født
d. 1.-7.-1939, datter af Anna og
Marius Quist Jensen. Parret har
børnene: Claus, født d. 1.-2.-1966
og Mia, født d. 15.-11.-1968.
H.S.E. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 8.-1.-1965 fra Lilly
og Lynge Laursen.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 47,5 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1896 og restaureret flere gange senest i 1979. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1936 ombygget til svinestald i 1970 og renoveret i 1985, svinestalde 1 fra 1966, 2 fra 1973, 3 fra 1975, 1 fra 1980, 1 fra 1990 og 1 fra 1991, lade
fra 1912, foderhus fra 1975, maskinhus fra 1977, gastæt silo og 4 gylletanke. Gården
drives med en svineproduktion på 540 årssøer, der sælges ca. 3.000 smågrise og 7.500
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og græs til fabrik.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo. På gården er ansat 4 fodermestre og 1
medhjælper. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. H.S.E. ejer og driver også
"Blødhøjgård", Munksjørupvej 80 på 43,7 ha. og vurderet til 1.600.000, samt "Lykkegård", Sjørupvej 61 på 14,9 ha. og vurderet ti 750.000, der er ingen besætning på de 2
gårde.

MUNKSJØRUPVEJ 85, "KLOSTERGÅRDEN", MUNKSJØRUP, 9670 LØGSTØR, tlf. 98678173.
POUL STEEN JACOBSEN, gårdejer, født d. 7.-2.-1950, søn af Henny og Carl Jacob
sen, gift d. 28.-7.-1979 med Kirsten Roed, sparekasseassistent, født d. 11.-12.-1953,
datter af Emmy og Karl Emil Roed. Parret har børnene: Lotte, født d. 10.-2.-1980,
Anne, født d. 22.-3.-1983 og Peter, født d. 2.-7.-1989.
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Asmildkloster Landbrugsskole.Han
overtog gården d. 1.-6.-1975 fra
sin far Carl Jacobsen. Gården
har været kirkegård under "Vit
skøl Kloster", for ca. 100 år
siden har der været en sø, som
man prøver at genoprette.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal
59 ha., heraf tilkøbt 3 ha.,der er
frasolgt 3 ha., der er 18 ha. eng,
som tidligere var sø, og der er
2 ha. skov. Der er lejet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald ombygget til svinestald i 1979, svinestalde fra 1913, 1967, 1975 og 1980, lade
fra 1952, maskinhus fra 1977, foderhus, fodersilo og 2 gylletanke. Gården drives med
en svineproduktion på 140 årssøer, der produceres ca. 2.800 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetørsker, tårn
silo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. P.S.J. ejer og driver også Munksjørupvej
73 på 39 ha. og vurderet til 1.100.000, der er nyt korntørreri og halmlade, halmen
leveres til Løgstør Fjernvarme.

MUNKSJØRUPVEJ 98, "GRAN
LY", MUNKSJØRUP, 9670 LØG
STØR, tlf. 98-678174.
KONRAD LARSEN, gårdejer,
født d. 10.-10.-1939, søn af
Kamma og Alfred Larsen, gift d.
24.-11.-1977 med Lilli Irene Sø
rensen, sparekasseassistent, født
d. 15.-8.-1946, datter af Harriet
og Anker Vilhelm Sørensen. Par
ret har børnene: Heini René,
født d. 24.-4.-1966, Torben, født
d. 21.-9.-1976 og Claus, født d. 19.-1.-1979.
K.L. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1970 fra sin
fra Alfred Larsen, broderen Ole Larsen købte halvpart i gården d. 1.-7.-1989, han er
født d. 12.-5.-1951, de 2 brødre er 3. generation på gården. Bedstefaderen byggede
stuehuset 1919, selve gården kan dateres længere tilbage. Jorden var uopdyrket indtil
1840, men selve loddet, hvorpå gården ligger, er fra 1807.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 14 ha. eng. Der er
lejet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1919 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1931 restaureret i 1974, kviestald fra 1972, løsdriftstald fra 1989, lade fra 1925,
halmhus fra 1990, maskinhus fra 1974, foderhus og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 80 årskøer, 130 ungdyr og 40 slagtekalve af racen RDM, desuden
er der 8 får. Planteproduktions salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 4 traktorer, 2
kraftfodersiloer, vindmølle og staldvarme til opvarmning af stuehuset, desuden er der
1 computerstyret fodringsanlæg til køerne, som har registreringsenhed om halsen,
samt automatisk pattemaskine til kalvene, som også er programmeret til den enkelte
kalv. Maskinstation bruges til en del af markarbejdt. K.L. ejer og driver også Søndersøvej 14, hvor broderen Ole Larsen bor, denne ejendom er på 21 ha.
MØGELHØJVEJ 10, "OVERGÅRDEN", OUDRUP, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-683119.
CHRISTIAN KVEJBORG JENSEN, landmand, født d. 7.-1.-1927, søn af Anna og Niels
Jensen, gift d. 15.-9.-1956 med Anne Marie Christensen, født d. 25.-11.-1936, datter
af Ingeborg og Alfred Christensen. Parret har børnene: Lars, født d. 6.-7-1957, Arne,
født d. 4.-4.-1959, Inge, født d. 7.-1.-1965 og Lotte, født d. 25.-1.-1967.
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C.K.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 14.-3.-1967
fra sin far Niels Jensen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 5,5 ha. hede og
lignende. Der er forpagtet 4,5 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1950 og 1972 udbygget i 1967, kviestald fra 1972, svinestald og foderhus fra
1970, lade, maskinhus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 15 års
søer, der produceres ca. 250 slagtesvin årligt, desuden er der 2 ammekøer, 2 ungdyr
og 2 tyre af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der
er 2 traktorer, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

MØGELHØJVEJ 30, "NIELSMINDE", OUDRUP, 9670 LØGSTØR,
tlf. 98-683144.
JENS EGON NIELSEN, gårdejer,
født d. 14.-6.-1935, søn af Olga
og Henry Nørlund Nielsen, gift d.
28.-2.-1960 med Betty Sørensen,
medhjælpende hustru, født d.
28.-2.-1940, datter af Karen og
Harald Sørensen. Parret har bør
nene: Jytte, født d. 4.-8.-1960,
Lissy, født d. 29.-7.-1961, Ulla,
født d. 27.-10.-1965, Ole, født d. 20.-11.-1967 og Jan, født d. 11.-6.-1972.
J.E.N. er chauffør for M.D. Food i Hobro. Han overtog gården i 1970 fra Jakob Lar
sen. Ejendomsskyld 570.000. Areal 8,8 ha. Gården har været 14 ha. større, men det
var før den blev overtaget i 1970.
Stuehuset er opført i 1941 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra omkr. 1800 og ombygget efter 1970, lade fra 1929, foderhus og
maskinhus. Besætningen er på 6 årssøer, og der sælges ca. 100 smågrise årligt, des
uden er der 40 tyrekalve til opfedning af racen Jersey. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
MØLGÅRDSVEJ 5, "MØLGÅRD",
VINDBLÆS, 9670 LØGSTØR, tlf.
98-683012.
JENS CHRISTIAN DALSGÅRD,
gårdejer, født d. 28.-7.-1941, søn
af Signe og Jens Dalsgård, gift
d. 1.-8.-1964 med Karen Haldrup
Nielsen, sygeplerjerske, født d.
30.-1.-1940, datter af Anna og
Aksel Nielsen. Parret har børne
ne: Mogens, født d. 2.-8.-1970
og Jørgen, født d. 30.-4.-1975.
J.C.D. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-8.-1964 fra
sine forældre Signe og Jens Dalsgård.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 119 ha., heraf tilkøbt 50 ha., der er 5 ha. eng og 4 ha.
skov. Der er forpagtet 90 ha.
Stuehuset er opført i 1919 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1927, 1965 og 1970, svinestalde fra 1970 og 1978, lader fra 1927 og 1989,
maskinhus fra 1982 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 4.000
stk. årligt, desuden er der 60 ammekøer og 60 ungdyr af racen Hereford. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1
rendegraver, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1
fast medhjælper. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. J.C.D. ejer og driver
også "Løgstedgård", Viborgvej 171.

MØLLEVEJ 21, "MØLLEGÅRD",
BRØNDUM, 9670 LØGSTØR, tlf.
98-681232.
ORLA og HENNING IVERSEN,
gårdejere. O.I. er født d. 28.-1.1961 og H.I. er født d. 15.-5.1963, sønner af Else og Egon
Iversen.
O.I. er specialarbejder og har
taget grønt bevis. H.I. er tømrer.
Brødrene overtog gården d. 31.12.-1987 fra Agnes og Johannes
Pedersen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er restaureret fra 1988. Avlsbygningerne er genopført efter brand i 1966,
der er kvægstald, svinestald, lade, maskinhus og foderhus. Besætningen er på 18
ammekøer, 10 ungdyr og 5 slagtekalve af blandet Kødkvægsracer. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 1 traktor, tårnsilo og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MØLLEVEJ 28, BRØNDUM, 9670
LØGSTØR, tlf. 98-681252.
GUNNER HOLM SØRENSEN,
gårdejer, født d. 26.-2.-1942, søn
af Minna og Jens Holm Søren
sen, gift d. 26.-7.-1969 med An
nelise Hedegård Andersen, ren
gøringsassistent, født d. 18.-4.1947, datter af Edith og Holden
Andersen. Parret har børnene:
Lars, født d. 12.-5-1972 og Jens,
født d. 23.-9.-1975.
G.H.S. er post og har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården i
1968 fra sine forældre Minna og Jens Holm Sørensen.
Ejendomsskyld 875.000. Areal 13 ha. Der er forpagtet 8 ha. fra svigerforældrene.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1934, svinestald fra 1979, farestald og foderhus begge
fra 1980 samt maskinhus. Gården drives med en svineproduktion p 40 årssøer, der sæl
ges 300 smågrise og 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er græs.
Der er 2 traktorer, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
NÆSBORGVEJ 20, "KIRSTINESMINDE", NÆSBORG, 9670 LØG
STØR, tlf. 98-681154.
INGER JENSEN (GUNDERSEN),
gårdejer, født d. 18.-6.-1940, dat
ter af Anne Marie og Jens Gun
dersen, gift d. 23.-5.-1964 med
Morten Leonhard Jensen, gårdejer,
født d. 24.-1.-1930, søn af Hed
vig og Henrik Leonhard Jensen.
Parret har børnene: Annette,
født d. 10.-4.-1966 og Charlotte,

født d. 1.-10.-1971. M.L.J. døde d. 27.-8.-1987.
I.J. driver maskinstation og er medlem af Menighedsrådet. Hun overtog gården i 1956
fra Hans Boel.
Ejendomsskyld 3.377.000. Areal 122,5 ha., heraf tilkøbt 98 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg-
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hus fra 1964, foderhus, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 87 årskøer 122 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er frø, raps, ærter og korn. Der er 8 traktorer, 2 mejetærskere, 1 slamsuger, 1 fin
snitter, 1 skrålægger, 1 rundballepresser, 1 roeoptager, plansilo og korntørreri. Man
har udlejet jord til 20 vindmøller. På gården er ansat 1 bestyrer, 1 fodermester og 2
medhjælpere. I.J. ejer og driver også "Bundgård", Fuglsangsvej 62 i Fjerritslev Kom
mune, den er på 30,4 ha.

NÆSBORGVEJ 24, "THINGGÅRD",
NÆSBORG, 9670 LØGSTØR, tlf.
98-681003.
BENT HJORT KNUDSEN, gård
ejer, født d. 27.-8.-1938, søn af
Anne Marie og Hans Knudsen,
gift d. 12.-7.-1969 med Inger
Stræde Andersen, medhjælpende
hustru, født d. 27.-12.-1941, dat
ter af Magda og Knud Stræde
Andersen. Parret har børnene:
Henrik, født d. 17.-8.-1971 og
Vibeke, født d. 11.-8.-1975. B.H.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 22.-3.-1969 fra Valdemar Mortensen.
Ejendomsskyld 6.250.000. Areal 153 ha., heraf tilkøbt 63 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret flere gange senest i 1980. Avlsbygningerne
brændte i 1923 men blev genopført, i 1984 brændte 1.000 m2 stald, som er genopbyg
get, desuden er der lade, foderhus, maskinhus og gylletank. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 6.000-7.000 stk. årligt. Plantepoduktionens salgsafgrøder er
ærter, græsfrø, maltbyg, brødhvede, rug og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1
rendegraver, 1 hestonpresser, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På
gården er ansat 1 fodermester og 2 faste medhjælpere. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet. B.H.K. ejer og driver også Haugårdsvej 33, som er på 100 ha.
NÆSBYDALEVEJ 11, "NÆSBY
VESTERGÅRD", NÆSBY, 9681
RANUM, tlf. 98-676158.
PEDER KALDAHL, gårdejer,
født d. 7.-5.-1931, søn af Dusine
Jacobine og Thomas Kaldahl,
gift d. 30.-10.-1955 med Esther
Sørensen, husmor, født d. 12.-2.1935, datter af Krestine og Ni
els Skov Sørensen. Parret har
børnene: Bent, født d. 20.-8.-1957
og Mona, født d. 11.-1.-1960.
P.K. har været på Hammerum Landbrugsskole og er medlem af Menighedsrådet. Han
overtog gården d. 11.-10.-1955 fra Otto Sørensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 26,5 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 3 ha. strandeng.
Stuehuset er restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af ko- og svinestald fra
1960, lade fra 1905 og maskinhus fra 1970. Gården drives med en svineproduktion på
18 årssøer, der produceres ca. 375 slagtesvin årligt, der er 3 ammekøer, 1 ungdyr og 3
slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 trakto
rer, 1 kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NÆSBYVEJ 63, "RANUM VESTERGÅRD", 9681 RANUM, tlf. 98-676393.
HANS JØRGEN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 29.-4.-1940, søn af Helga og Chre
sten J. Christensen, gift d. 15.-12.-1963 med Grethe Jørgensen, medhjælpende hustru,
født d. 2.-2.-1940, datter af Ingeborg og Alfred Jørgensen.
H.J.C. overtog gården 1.-5.-1970 fra sine forældre Helga og Chresten J. Christensen.
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Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
60 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Der
er forpagtet 4 ha.
"Ranum Vestergård"s stuehus er
opført i 1912 og restaureret fle
re gange senest i 1982. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra
1948, kalvestald og maskinhus
fra 1976, svinestald fra 1959,
lade fra 1888, foderhus og gylle
tank. Gården drives med en kvæg
produktion på 36 årskøer, 50
ungdyr og 20 slagtekalve af racen RDM, desuden er der 40 ammekøer og 44 ungdyr af
racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.
NØRLANGSVE3 15, "KELDGÅRDEN", 9670 LØGSTØR, tlf. 98681231.
ERIK TØNNING SØRENSEN,
gårdejer, født d. 27.-6.-1945, søn
af Andrea Margrethe og Rasmus
Tønning Sørensen, gift d. 26.-5.1973 med Anne Dorthe Christian
sen, sygehjælper, født d. 13.-7.1949, datter af Magda og Kaj
Christiansen. Parret har børne
ne: Nicolai, født d. 12.-11.-1974
og Thomas, født d. 12.-7.-1978.
E.T.S. har taget landmandsuddannelsen. Han overtog gården d. 15.-3.-1983 fra D.L.R.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 28,4 ha.
Stuehuset er opført i 1875 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1952, lade, maskinhus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 110
årssøer, der sælges ca. 2.400 smågrise og 70 slagtesvin årligt, desuden er der 20 mo
derfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, byg og rug. Der er 3 trak
torer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

NØRLANGSVE3 20, "H03VANG", NÆSBORG MARK, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-681430.
NIELS RAUNK3ÆR, landmand, født d. 19.-10.-1959, søn af Grethe og Niels Nøhr, gift
d. 8.-12.-1984 med Nina Skak, kontorassistent, født d. 30.-10.-1957, datter af Birte og
Kristian Skak. Parret har børnene: Marianne, født d. 8.-9.-1982 og Morten, født d. 9.6.-1986.
N.R. er postbud. Han overtog gården d. 1.-7.-1990 fra 3ens Simonsen.
Areal 30 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret flere gange senest i 1988. Avlsbygningerne
består af svinestalde fra 1924, 1974 og 1980, lade og maskinhus begge fra 1980.
Besætningen er på 2 ungdyr af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps, ærter, byg, hvede og rug. Der er 1 traktor, plansilo og kold lufts tøreri. Man
anvender ingen fremmed arbejdskraft.
NØRLANGSVE3 23, "TOLSTRUP SØNDERGÅRD", NÆSBORG, 9670 LØGSTØR, tlf.
98-681168.
NIELS NØHR, gårdejer, født d. 27.-2.-1926, søn af Mathilde og Anders Nøhr, gift d.
24.-9.-1971 med Grethe 3ensen, medhjælpende hustru, født d. 1.-3.-1926, datter af
Kirsten Marie og Peter Sørensen 3ensen. G.3. har fra første ægteskab børnene: Svend,
født d. 23.-2.-1946, Ketty, født d. 21.-6.-1949 og Niels, født d. 19.-10.-1959, desuden
er der 1 barnebarn Ane Marie, født d. 30.-1.-1974.
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Niels Nøhr har været på Nr. Nis
sum Landbrugsskole. Han overtog
gården i november 1963 fra sin
far Anders Nøhr, nuværende ejer
er 3. generation på gården, som
blev bygget af bedstefaderen.
Ejendomsskyld 675.000. Areal
27,5 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1884 og
løbende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra
1942, lade fra 1936, maskinhus
fra 1986 og foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer og 30
ungdyr hovedageligt af racen Jersey, desuden er der 2 heste og 8 får. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor, tårnsilo samt varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
NØRLANGSVEJ 24, NÆSBORG,
9670 LØGSTØR, tlf. 98-681192.
EGON IVERSEN, gårdejer, født
d. 5.-3.-1935, søn af Asta og
Kresten Iversen, gift d. 27.-4.1957 med Else Marie Larsen,
medhjælpende hustru, født d.
4.-2.-1936, datter af Signe og
Jens Birger Larsen. Parret har
børnene: Ove, født d. 25.-7.-1954,
Birgit, født d. 24.-6.-1957, Ben
te, født d. 7.-8.-1958, Orla,
født d. 28.-1.-1961 og Henning, født d. 15.-5.-1963, desuden har barnebarnet Camilla
Marie, født d. 27.-3.-1978 altid boet hos bedsteforældrene.
E.I. overtog gården d. 1.-6.-1957 fra Mette og Michael Nielsen. Gården er udstykket
fra "Næsborg Præsteborg".
Ejendomsskyld 800.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1923 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1973, lade fra 1923 og foderhus. Gården drives som alsidigt land
brug med en kvægproduktion på 10 årskøer og 20 ungdyr af racen SDM, svineproduktio
nen er på 12 årssøer, der sælges ca. 175 smågrise og 25 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, plansilo og tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NØRLANGSVEJ 26, "DALVANG",
NÆSBORG, 9670 LØGSTØR, tlf.
98-681218.
REGNAR BLOCH, gårdejer, født
d. 21.-5.-1926, søn af Karen Ma
rie og Anton Marinus Bloch, gift
d. 20.-4.-1962 med Karen Elisa
beth Persson, post, født d. 30.12.-1942, datter af Kathrine og
Åge Persson. Parret har børnene:
Jørgen, født d. 8.-3.-1962, Peter,
født d. 12.-12.-1965, Hanne, født

d. 4.-2.-1968 og Martin, født d. 22.-6.-1981.
R.B. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i 1959 fra sine forældre
Karen Marie og Anton Bloch.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 12 ha., heraf 3 ha. eng. Der er bortforpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1980 efter en brand. Avlsbygningerne er restaureret og genop-
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gen er på 2 slagtesvin og 2 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
kartofler. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

OUDRUP KIRKEVEJ 25, "SKOVAGERGÅRD", OUDRUP, 9670
LØGSTØR, tlf. 98-683009.
ANDERS LARSEN, gårdejer, født
d. 22.-1.-1943, søn af Karla og
Anders Jensen Larsen, gift d.
21.-1.-1977 med Dorthe Berthel
sen, medhjælpende hustru, født
d. 27.-5.-1954, datter af Margre
the og Kresten Berthelsen. Par
ret har børnene: Lene, født d.
29.-9.-1977, Ellen, født d. 1.-2.1980, Lars Peter, født d. 1.-6.-1983 og Kristian, født d. 1.-6.-1988.
A.L. har været på Dalum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Løgstør-Nibe Land
boforening, formand for Løgstør Plantningsforening, som også hans far og farfar har
været medlem af. Han overtog gården d. 31.-12.-1968 fra sin far Anders Jensen Lar
sen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som blev købt af oldefaderen i 1877.
Ejendomsskyld 1.730.000. Areal 105 ha., heraf tilkøbt 28 ha., der er 20 ha. skov og 6
ha. fredet hede. Der er lejet 8 ha.
Stuehuset er restaureret i 1959 og derefter løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne er
genopført efter en brand i 1954, desuden er der bygget kvægstalde i 1974 og 1978,
lade og foderhus i 1986, maskinhus i 1987, desuden er der 1 uden- og 2 indendørs
køresiloer samt 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 85 årskøer, 170
ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der
er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 roeoptager, plansilo samt varm og kold lufts
tørreri og fast brændselsfyr. På gården er ansat 1 fodermester. Maskinstation bruges
til høst.

PADKÆRGÅRDSVEJ 11, PADKÆRMARK, 9640 FARSØ, tlf. 98-678380.
ERLING KRISTENSEN, gårdejer, født d. 14.-9.-1932, søn af Johanne og Johannes Kri
stensen, gift d. 14.-9.-1957 med Inger Pedersen, køkkenassistent, født d. 19.-10.-1947,
datter af Helga og Kristian Pedersen. Parret har børnene: Hans Jørgen, født d. 26.7.-1957, Susanne, født d. 11.-8.-1960, Marianne, født d. 30.-5.-1963 og Anette, født d.
29.-11.-1968.
E.K. er specialarbejder, og han har været i bestyrelsen for Husmandsforeningen. Han
overtog gården i 1965 fra Søren Roesen, gården blev udstykket i 1926 fra "Padkær Ho
vedgård".
Ejendomsskyld 640.000. Areal 17,4 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1928 og 1968 samt lade fra 1928. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af ærter, hvede og raps. Der er 1 traktor og fast brændselsfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
PADKÆRVEJ 31, "ØSTERGÅRD",
OVERLADE, 9640 FARSØ, tlf.
98-678330.
OLE SKRIVER ANDERSEN, gård
ejer, født d. 25.-6.-1944, søn af
Ulla og Åge Andersen, gift d.
3.- 3.-1972 med Bodil Kjær Niel
sen, bankassistent, født d. 4.-3.1950, datter af Edith og Gustav
Kjær Nielsen. Parret har børne
ne: Jesper, født d. 21.-8.-1972,
Marie, født d. 19.-3.-1974 og Sø-
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O.S.A. har været på Dalum Landbrugsskole og er i bestyrelsen for Vesthimmerlands
Mejeri. Han overtog gården d. 1.-1.-1973 fra Poul Overgård.
Ejendomsskyld 2.120.000. Areal 62,6 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 15 ha. eng. Der
er forpagtet 9 ha. ■
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1973, lade fra
1890, foder hus og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 60
ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionenes salgsafgrøder er raps,
byg og hvede. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
PADKÆRVEJ 34, OVERLADE,
9640 FARSØ, tlf. 98-678273.
KAJ PEDERSEN, gårdejer, født
d. 19.-11.-1933, søn af Mette Ma
rie og Niels Christian Pedersen,
gift d. 31.-10.-1959 med Grethe
Poulsen, dagplejer, født d. 15.1.-1940, datter af Jenny Kirstine
og Poul Sørensen Poulsen. Parret
har børnene: Anette, født d. 3.1.-1961, Allan, født d. 22.-11.1963 samt tvillingerne Lene og

Lone, født d. 29.-10.-1966.
K.P. er mælkebilschauffør og har været i bestyrelsen for Husmandsforeningen. Han
overtog gården d. 20.-5.-1965 fra sin svigermor Jenny Kirstine Poulsen, svigerforældrene købte gården i 1933, den er udstykket fra "Padkær Hovedgård".
Ejendomsskyld 810.000. Areal 22,2 ha., her af tilkøbt 8,5 ha., der er frasolgt 1 ha., og
der er 3 ha. eng. Der er udlejet 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret i 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1971, svinestald fra 1906, maskinhus fra 1975 og foderhus. Besætningen er
på 3 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker og plansilo. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
PADKÆRVEJ 41, "HEGNSGÅRD",
OVERLADE, 9640 FARSØ, tlf.
98-678099.
POUL EGON LARSEN, gårdejer,
født d. 20.-12.-1934, søn af Kristiane og Kresten Thomsen Lar
sen, gift d. 25.-1.-1959 med Rag
na Poulsen, medhjælpende hustru,
født d. 26.-7.-1939, datter af Nelie Marie og Karl Marius Poul
sen. Parret har børnene: Gunner,
født d. 1.-7.-1959, Susanne, født
d. 27.-5.-1961, Torben, født d. 8.-7.-1962, Jette, født d. 30.-3.-1965 og Brian, født d.
13.-5.-1974.
P.E.L. er specialarbejder. Han overtog gården d. 12.-2.-1959 fra Kresten Svendsen
(Christiansen). Gården stammer fra ca. 1850.
Ejendomsskyld 975.000. Areal 34,4 ha., heraf tilkøbt 24 ha. Der er lejet 4,2 ha. og
udlejet 9,2 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1964/65, kviestald fra 1975, lade, maskinhus, foderhus og gylletank. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 2 trak
torer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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9640 FARSØ, tlf. 98-678263.
KARL AAGE CHRISTENSEN,
landmand, født d. 30.-6.-1930,
søn af Laura og Marius Christen
sen.
K.AA.C. har været på Tommerup
Højskole med landbrugsfag. Han
overtog gården d. 1.-4.-1968 fra
sin far Marius Christensen. Går
den stammer fra 1850.
Ejendomsskyld 680.000. Areal
19,8 ha., heraf tilkøbt 8 ha. og der er 1 ha. plantage. Der er bortforpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1950 og 1974, lade fra 1957, foderhus og gylletank. Der er 3 traktorer.
PADKÆRVEJ 69, OVERLADE,
9640 FARSØ, tlf. 98-678321.
CHRISTIAN ULSTRUP JENSEN,
gårdejer, født d. 7.-3.-1939, søn
af Kristine og Tage Ulstrup Jen
sen, gift d. 10.-6.-1964 med Gre
the Bach, kontorassistent, født
d. 13.-5.-1943, datter af Anna
og Åge Bach. Parret har børne
ne: Joan, født d. 17.-8.-1966 og
Anet, født d. 29.-11.-1968.
C.U.J. overtog gården d. 1.-4.1977 fra Karl Emil Rosen. Gården stammer fra 1909.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er lejet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af Kvægstald
og lade fra 1977, svinestald fra 1975, foderhus og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 48 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM, svineproduktionen er på 21
årssøer, der sælges ca. 400 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 3 traktorer. På gården en ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
PADKÆRVEJ 81, OVERLADE,
9640 FARSØ, tlf. 98-678468.
FREDE PEDERSEN, gårdejer,
født d. 20.-10.-1949, søn af
Kamma og Kaj Pedersen, gift d.
11.-2.- 1983 med Anne Lise Han
sen, medhjælpende hustru, født
d. 23.-8.- 1948, datter af Kirsti
ne og Reiner Hansen. Parret har
børnene: Jimmi, født d. 23.-7.-1974,
Janni, født d. 16.-1.-1977, Hele
ne, født d. 27.-11.-1982 og Heidi,
født d. 29.-5.-1985. F.P. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 15.-4.-1976 Jenny og Christian Holst. Gården er oprindeligt udstykket fra
"Padkær Hovedgård". Ejendomsskyld 1.090.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der
er 4 ha. eng. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne .består af kvægstald
fra 1973, svinestald fra 1970, lade fra 1986, maskinhus fra 1991, foderhus og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 64 årskøer, 60 ungdyr og 30 kalve af
racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der er 3 trakto
rer, 1 markvandingsanlæg, 1 mini læsser og fast brændselsfyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
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STØR, tlf. 98-681103.
FIN STÆHR, gårdejer, født d.
22.-12.-1947, søn af Gudrun og
Henri Stæhr, gift d. 4.-12.-1976
med Gitte Andersen, lærer, født
d. 5.-4.-1956, datter af Ellen og
Marinus Andersen. Parret har bør
nene: Liselotte, født d. 27.-9.1976, Marianne, født d. 10.-9.-1981
og Ninna, født d. 9.-5.-1985.
F.S. overtog 1. halvdel af gården i 1972 og resten i 1984 fra sin mor Gudrun Stæhr.
Ejendomskyld 1.990.000. Areal 66 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1917 og moderniseret fra 1976, maskinhus fra 1976, fo
derhus og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.400 stk. årligt,
desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og græsfrø.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt nødstrøms
anlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

RANUMVEJ 41, "VESTERGÅRD",
VILSTED, 9670 LØGSTØR, tlf.
98-676454.
EJNER ØSTERGAARD ANDER
SEN, gårdejer, født d. 30.-10.1923, søn af Maren Dorthea og
Karl Martinus Andersen, gift d.
30.-9.-1950 med Agnes Christen
sen, medhjælpende hustru, født
d. 7.-4.-1922, datter af Trine Rebekke og Christian Christensen.
Parret har børnene: Carl Chri
stian, født d. 21.-3.-1953, Anna Dorthe, født d. 25.-2.-1958 og Hans Jørgen, født d.
19.-12.-1961.
E.Ø.A. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 22.-7.-1950 fra Po
ul Nørgård. Starten var vanskelig, da hele besætningen døde af mund- og klovsyge
kort efter overtagelsen. Sønnen Carl Christian har købt halvpart i gården, og den
øvrige del er forpagtet af sønnen Hans Jørgen.
Ejendomsskyld 3.800.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 44 ha., der er 20 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1900 og 1982, kviestald fra 1973, kalvestald fra 1987, svinestald og lade fra
1900, maskinhus fra 1981, foderhus fra 1988, gastæt silo, indendørs køresilo og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 200 årskøer, 400 ungdyr og 150 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og kartofler.
Der er 10 traktorer, 1 mejetærsker, 3 markvandingsanlæg, 2 gummigede, 1 storballepresser, 1 kartoffeloptager, kornsilo og staldvarme anvendes til opvarmning af stue
huset. På gården er ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet. Man driver også Årupvej 45 og Rønbjergvej 32.
RANUMVEJ 49, "EGESMINDE", VILSTED, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-676835.
VILLY JENSBY JENSEN, gårdejer, født d. 29.-7.-1932, søn af Petrine og Herman
Jensby Jensen, gift d. 2.-11.-1958 med Rita Lynge, køkkenassistent/medhjælpende hu
stru, født d. 13.-12.-1937, datter af Kristine og Laurits Lynge. Parret har børnene:
Henrik, født d. 14.-4.-1961 og John, født d. 23.-7.-1964.
V.J.J. overtog gården i 1983 fra Agner Pedersen.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 34,6 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er lejet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret fra 1982-84. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1964. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 50 ungdyr og
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torer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RANUMVEJ 62, MALLE HEDEGÅRDS MARK, 9681 RANUM.
JENS CHRISTIAN NØHR PEDERSEN, landmand, født d. 1.-4.-1929, søn af Sørine Bertine og Peder Just Nøhr, gift d. 6.-12.-1967 med Inga Maja Sørensen, medhjælpende
hustru, født d. 23.-5.-1934, datter af Birgitte og Anders Sørensen. Parret har børnene:
Lisbeth, født d. 27.-3.-1956, Allan, født d. 5.-9.-1958, Ulla, født d. 20.-4.-1961, Per,
født d. 24.-4.-1968 og Anders, født d. 12.-10.-1972.
J.C.N.P. driver lidt maskinstation. Han overtog gården d. 15.-2.-1962 fra sine forældre
Sørine Bertine og Peder Just Nøhr. Ejendomsskyld 425.000. Areal 13 ha, heraf tilkøbt
5 ha., der er frasolgt 2 ha. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1914, maskinhus fra 1975 og foderhus. Besætningen er på
5 ammekøer af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
RANUMVEJ 74, "RODSTEDGÅRD",
9681 RANUM, tlf. 98-676403.
IVER KOLDING, gårdejer, født
d. 2.-10.-1937, søn af Marie og
Christian Kolding, gift d. 26.5.-1962 med Kirsten Gunver An
dersen, medhjælpende hustru,
født d. 15.-9.-1942, datter af
Esther og Gunner Andersen. Par
ret har børnene: Dan, født d.
30.-4.-1963, Tina, født d. 8.-2.-1965
og Ulla, født d. 5.-10.-1966.
I.K. overtog gården d. 1.-1.-1981 fra Børge Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.551.000. Areal 22 ha., heraf 7 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1920, svinstalde fra 1920, 1983 og 1987 og maskinhus fra 1981. Gården
drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der produceres ca. 1.000 slagtesvin år
ligt, desuden er der 10 ammekøer, 5 ungdyr og 5 slagtekalve af racen Aberdeen-Angus. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, plansilo og halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RYBJERGVEJ 11, "BREDKILDEGÅRD", HEMDRUP, 9670 LØGSTØR.
KRESTEN VÆVER FISKER, gårdejer.
Ejendomsskyld 3.350.000. Areal 108 ha.
Gården drives udelukkende med planteproduktion, den drives sammen med "Nøragergård", Nøragervej 7 i Nibe Kommune.
RYBJERGVEJ 13, "SKALLEGRAVGÅRD", HEMDRUP, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-681029.
SØREN ARNE BRUN, gårdejer, født d. 20.-9.-1962, søn af Lis og Jakob Anker Brun,
bor sammen med Marianne Thiede Hansen, tjener, født d. 19.-3.-1964, datter af Ella
Mary og Lehmann Hansen. Parret har børnene: Dorthe, født d. 3.-10.-1985 og Anja,
født d. 24.-11.-1986.
S.A.B. arbejder på Løgstør Rørindustri og han har taget grønt bevis på Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1986 fra sin far Jakob Anker Brun, nuværende
ejer er 6. generation på gården, som er 4-længet med kampestensbygninger.
Areal 54 ha., heraf 5 ha. skov og 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1904, svinestald fra 1860 og lade fra 1908. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af ærter, raps, rug, hvede og byg. Der er 1 traktor, plansilo,
tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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RYBJERG VEJ 20, "ENGGÅRDEN",
HEMDRUP, 9670 LØGSTØR, tlf.
98-681421.
KRISTIAN ANDERSEN, landmand,
født d. 11.-4.-1962, søn af Erna
Poulsen og Johannes Andersen,
bor sammen med Mette Peder
sen, kontorelev, født d. 9.-8.-1971,
datter af Inger og Palle Peder
sen.
K.A. har taget grønt bevis og er
formand for Landboungdom. Han
overtog gården d. 15.-6.-1990 fra Gunner Mortensen, nuværende ejer er 4. generation
fra Mettes side.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 61 ha., heraf 0,5 ha. skov og 2 ha. fredet hede. Der er
forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1931. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1966, svinestald
fra 1939, lade fra 1827, maskinhus fra 1967, foderhus og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 30 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden
produceres der 350 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.

RØNBJERGVEJ 32, "RØNBJERGSMINDE", VANSTED, 9670 LØGSTØR.
CARL CHRISTIAN ANDERSEN, gårdejer, født d. 21.-3.-1953, søn af Agnes og Ejner
Østergård Andersen.
C.C.A. overtog gården d. 1.-3.-1990.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 82 ha.
Gården drives sammen med "Vestergård", Ranumvej 41, som C.C.A. har halvpart i.
RØNBJERGVEJ 48, NÆSBY,
9670 LØGSTØR, tlf. 98-676504.
EDGAR FREDERIKSEN, gårdejer,
født d. 4.-4.-1932, søn af Sabine
og Theodor Frederiksen, gift d.
14.-1.-1956 med Ingrid Simmonsen, kirketjener/medhjælpende
hustru, født d. 26.-11.-1935, dat
ter af Anna og Harald Simmonsen. Parret har børnene: Jonna,
født d. 4.-10.-1956, Lone, født
d. 18.- 3.-1959, Gitte, født d.
3.-4.-1962 og Ib, født d. 30.-5.-1963.
Begge ægtefæller har været på St.Restrup Husmandsskole. E.F. er kirkesanger og med
lem af Menighedsrådet. Han overtog gården d. 2.-1.-1956 fra Kristian Madsen.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 20,4 ha., heraf 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1886 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1920 og 1949, lade fra før 1886, lade og maskinhus fra 1976 samt foderhus.
Gården drives med en kvægproduktion på 19 arskøer, 20 ungdyr og 10 salgtealve af
racern SDM og Jersey. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.

RØNBJERGVEJ 139, "HØJVANGGAARD", RØNBJERG, 9681 RANUM, tlf. 98-676367.
INGVARD CLAUSEN DAMGAARD, gårdejer, født d. 17.-2.-1945, søn af Janne og Chri
stian Damgaard, gift d. 5.-4.-1969 med Kirsten Marie Sauer, husmor, født d. 7.-5.1945, datter af Rigmor og Tage Sauer. Parret har børnene: Albert, født d. 27.-8.-1971
og Ulrik, født d. 30.-7.-1973.
I.C.D. har været på Vejlby Risskov Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-2.-1969
fra Christian Eriksen.
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49 ha., heraf tilkøbt 21 ha. Der
er forpagtet 10 ha.
"Højvanggaard"s stuehus er op
ført i 1864 og restaureret flere
gange senest i 1991. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra
1972, svinestald fra 1983, lade
fra 1978, maskinhuse fra 1973 og
1978, foderhus, gastæt silo, uden
dørs køresilo og gylletanke. Går
den drives med en kvægproduk
tion på 40 årskøer, 90 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der
250 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, halmfyr og vindmølle. På gården er ansat 1 fast medhjæl
per. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. I.C.D. ejer og driver også
"Langagergård", Livøvej 50 på 31 ha. og vurderet til 1.300.000, den drives med 160
søer, og der sælges 2.300 smågrise årligt, resten opfedes på privatgården.

RØNB3ERGVE3 241, "K3ÆRGÅRDEN", 9681 RANUM, tlf. 98676230.
BØRGE BACH 3ENSEN, gårdejer,
født d. 13.-10.-1942, søn af Ka
ren og Christian Bach 3ensen,
gift d. 15.-5.-1971 med Kathrine
Pedersen, smørrebrødsjomfru,
født d. 6.-2.-1946, datter af El
len Kirstine og 3ens Peter Chri
stian Pedersen. Parret har bør
nene: Anette, født d. 2.-11.-1973
og Birgitte, født d. 22.-8.-1977.
B.B.3. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1965 fra
sin bror Egon Bach 3ensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 16,8 ha. Der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret i 1971. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1974 og 1977, svinestald ombygget til kalvestald i 1985, maskinhus fra
1988, foderhus fra 1982, lade, indendørs køresilo og 2 gylletanke. Gården drives med
en kvægproduktion på 65 årskøer, 120 ungdyr og 33 slagtekalve af racen SDM. B.B.3.
har fået 2 ærespræmier ved Løgstør Dyrskue. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 rundballepresser, tårnsilo og halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.

RØNB3ERGVE3 261, "MØLGÅRD", 9681 RANUM, tlf. 98-676861.
ARNE NIELSEN, gårdejer, født d. 26.-11.-1948, søn af Christian og Hilda Nielsen, bor
sammen med Inga Hjulmann Hansen, teknisk assistent, født d. 6.-8.-1943, datter af
Martha og Christian Hansen. I.H.H. har børnene: Morten, født d. 5.-7.-1969 og Tho
mas, født d. 25.-8.-1973.
A.N. er udlært snedker og har taget grønt bevis på Lunkbæk Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-1.-1972 fra sin far Christian Nielsen, nuværende ejer er 3. generation
på gården, som blev bygget af bedstefaderen i 1921.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 26 ha. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1921 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1961 og 1983, ungdyrstald fra 1978, lade og maskinhus fra 1989, foderhus,
indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer,
90 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 8 ammekøer, 4 ungdyr og 4
slagtekalve af racen Simmentaler, endvidere er der 16 får. A.N. deltager i dyrskuer
med sine SDM-køer, som har fået 4 ærespræmier. Der er 2 traktorer, 1 markvandings-
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del af markarbejdet. A.N. ejer også Rønbjergvej 260, som er privatbeboelse, Anders
Jensen bor også på denne gård.
SALLINGVEJ 60, "DALGÅRD",
SKARP SALLING, 9670 LØG
STØR, tlf. 98-683121.
JENS AAGE HOLM PEDERSEN,
gårdejer, født d. 23.-11.-1934,
søn af Larsine og Søren Peder
sen, gift d. 15.-4.-1968 med Bir
the Hansen, født d. 5.-12.-1943,
datter af Kathrine og Thorvald
Hansen. Parret har sønnen Jesper,
født d. 7.-8.-1968. B.H. døde d.
27.-3.-1987.
J.AA.H.P. overtog gården d. 1.-7.-1970 fra sin far Søren Pedersen, nuværende ejer er
4. generation.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 11 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1861 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1973, svinestald fra 1926, lade fra 1981, maskinhus fra 1950, foderhus og gyl
letank. Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer og 30 ungdyr af racerne
SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede og byg. Der er 2
traktorer, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

SALLINGVEJ 69, "POULSMINDE", VINDBLÆS, 9670 LØSTØR,
tlf. 98-683065.
KRESTEN HVIDSTENDAL, gård
ejer, født d. 29.-11.-1918, søn af
Marie og Kresten Hvidstendal,
gift d. 22.-10.-1944 med Petra
Krogh, medhjælpende hustru,
født d. 3.-10.-1919, datter af
Kirstine og Niels Krogh. Parret
har børnene: Elone, født d. 9.3.-1946 samt tvillingerne Ulla
og Kurt, født d. 30.-11.-1949. K.H. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 11.-12.-1953 fra Oskar Hamborg.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er frasolgt 0,5 ha.
Stuehuset er opført i 1857 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1930 samt maskinhus fra 1974. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri.
Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
SALLINGVEJ 70, "AGATHESMINDE", VINDBLÆS, 9670 LØGSTØR,
tlf. 98-683083.
AAGE NIELSEN, gårdejer, født
d. 30.-7.-1935, søn af Sørine og
Arne Nielsen, gift d. 26.-9.-1964
med Birthe Nielsen (Larsen),
håndgerningslærerinde, født d.
4.-7.-1942, datter af Inger og
Sofus Larsen. Parret har sønnen
Jesper, født d. 28.-2.-1966.
AA.N. har været på Landbrugs
skole, han har været medlem af regnskabsudvalget i Landboforeningen og er i besty-
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sin mor Sørine Nielsen. Gården blev købt af forældrene i 1944, den lå oprindeligt i
GI.Vindblæs By men er antageligt flyttet ud i 1857.
Ejendomsskyld 2.470.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 1 ha. skov, 7 ha.
hede og 8 ha. eng. Der er forpagtet 4 ha.
Det gamle stuehus er opført i 1857, et nyt er bygget i 1978. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1985, svinestalde er nye og ombygget i 1975/76 og 1980, maskinhus
fra 1979 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 320 årssøer, der
sælges ca. 5.800 smågrise og 550 slagtesvin årligt. Der er 25 ammekøer, 17 ungdyr og
5 slagtekalve af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er græsfrø, ærter
og raps. Der er 3 traktorer, tårnsilo og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 foder
mester, 1 medhjælper og 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til høst.
SIGSVEJ 91, "SIGSGÅRD", 9681
RANUM, tlf. 98-677011.
PETER JENSEN, gårdejer, født
d. 9.-11.-1963, søn af Britta og
Arne Jensen.
P.J. har taget grønt bevis på Try
og Lundbæk landbrugsskoler. Han
overtog gården d. 31.-12.-1988
fra Ulrik Holm.
Ejendomsskyld 990.000. Areal
47,5 ha., heraf 20 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1850 og re
staureret flere gange senest i 1989. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald
begge genopført efter brand i 1969, lade fra 1942, maskinhus fra 1962, foderhus fra
1991 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 40 ungdyr og
18 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
raps. Der er 3 traktorer, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
SJØRUPVEJ 15, "ØSTERGÅRD", 9681 RANUM, tlf. 98-676437.
STEEN HOLMGAARD, gårdejer, født d. 25.-2.-1957, søn af Henny og Jens Christian
Holmgaard, gift d. 1.-9.-1984 med Inger Sørensen, ekspeditrice, født d. 7.-3.-1953,
datter af Mie og Elmer Sørensen. Parret har børnene: Joan, født d. 9.-3.-1985 og
Tina, født d. 5.-5.-1987.
S.H. har tager grønt bevis og har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 2.-7.-1979 fra sine forældre Henny og Jens Christian Holmgaard, nuværende
ejer er 3. generation på gården, som bedsteforældrene købt i 1941. Gården blev op
rindeligt bygget i 1860 men brændte i 1942 og derefter genopført.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1943, maskinhus fra 1983, foderhus og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 52 årskøer, 86 ungdyr og 31 slagtekalve af racerne RDM og SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, 1 halmpresser, plansilo, kold lufts tørreri og staldvarme anvendes til
opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper. Maskinstation bru
ges til lidt af markarbejdet. S.H. ejer og driver også Mallevej 27, som blev købt i
1989, der er 33 ha. og vurderingen er på 1.200.000. Alle ungdyr står på denne ejen
dom, som beboes af forældrene.

SJØRUPVEJ 40, MUNKSJØRUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-678226.
KNUD MUNK JAKOBSEN, gårdejer, født d. 25.-9.-1939, søn af Anna og Karl Jakob
sen, gift d. 18.-12.-1962 med Else Marie Rask Sørensen, husassistent, født d. 26.-9.1941, datter af Helga og Karl Sørensen. Parret har børnene: Karl Arne, født d. 8.11.-1963, Merete, født d. 15.-2.-1966 og Søren, født d. 16.-6.-1967.
K.M.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 10.-12.-1964
fra Harald Østergård. Gården kan dateres længere tilbage end 1874.
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Ejendomsskyld 650.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1935, kvægstalden er løbende renoveret, desuden er der
foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på 17 årskøer, 33 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og 2 kraftfodersiloer.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKØRHØJVEJ 6, "HEMDRUP VE
STERGÅRD", HEMDRUP, 9670
LØGSTØR, tlf. 98-681036.
KRISTIAN PETER JOHANSEN,
gårdejer, født d. 31.-5.-1955, søn
af Maren og Gothardt Johansen,
gift d. 13.-7.-1985 med Helle
Pedersen, køkkenassistent, født
d. 28.-11.-1960, datter af Gerda
og Jens Kristian Pedersen. Par
ret har sønnen Bo, født d. 24.6.-1988.
K.P.J. har taget grønt bevis. Han købte 1. halvdel af gården d. 1.-1.-1981 og resten d.
1.-7.-1989 fra sine for ældre Maren og Gothardt Johansen, nuværende ejer er 3. gene
ration på gården, som blev købt af bedstefaderen i 1923.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 68,5 ha., heraf 6 ha. hede og skov.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret flere gange senest i 1990. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1935 løbende restaureret, lade fra 1900, maskinhus fra
1978, foderhus og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 80
ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter, hvede, rug og maltbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm og
kold lufts tørreri samt halmfyr. Man har 2 skoledrenge til hjælp. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

SPAREVEJ 48, "KORSDALGÅRD",
VINDBLÆS, 9670 LØGSTØR, tlf.
98-683196.
THOMAS NØRGÅRD, gårdejer,
født d. 17.-10.-1936, søn af Jensine og Arthur Nørgård, gift d.
27.-11.-1965 med Vibeke Greger
sen, medhjælpende hustru, født
d. 17.-3.-1945, datter af Vibeke
og Holger Gregersen. Parret har
børnene: Brian, født d. 17.-4.-1970
og Janne, født d. 28.-10.-1971.
T.N. overtog gården d. 1.-11.-1965 fra Sigurd Møller.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 18 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1926 og 1972, lade fra 1910, maskinhus fra 1970, foderhus fra 1979 og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 27 årskøer, 50 ungdyr og 15 slagte
kalve af racen SDM og en del blandede dyr, desuden er der 20 smågrise. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm og
kold luftstørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
STENGÅRDSVEJ 11, SALLING, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-681226.
ARNE SØRENSEN, gårdejer, født d. 21.-3.-1940, søn af Kathrine og Søren Sørensen,
gift d. 27.-1.-1968 med Esther Østergård, medhjælpende hustru, kontorassistent, født
d. 8.-4.-1948, datter af Petra og Magnus Østergård. Parret har børnene: Mimi, født d.
22.-9.-1974 og Sarah, født d. 29.-9.-1980.
A.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 2.-1.-1968 fra
Henning Madsen.
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Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
50 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der
er frasolgt 5 ha. Der er forpagtet 2 ha. og bortforpagtet 2 ha.
Stengårdsvej 11's stuehus er op
ført omkr. 1943 og løbende re
staureret. Avlsbygningerne består
af kvæg- og svinestald begge til
bygget i 1970, kviestald og foder
hus fra 1976, lade ombygget i
1982, maskinhus fra 1986, inden
dørs køresilo og gylletank. Går
den drives med en kvægprodukti
on på 34 årskøer, 55 ungdyr og
15 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 9 årssøer, og der produceres ca. 200 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 3 traktorer,
tårnsilo, varm og kold lufts tørreri, staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. A.S. ejer også Stengårdsvej 10 på 25
ha., bygningerne er frasolgt men jorden dyrkes.
STENGÅRDSVEJ 13, "HØJGÅRD", BRÅRUP, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-681050.
EGILL FINN ENGEMANN, gårdejer, født d. 8.-4.-1938, søn af Anine Margrethe og
Bech Engemann, gift d. 9.-5.-1964 med Ersta Vestby, medhjælpende hustru, født d.
28.-6.-1944, datter af Legara og Åge Vestby. Parret har børnene: Jens Jørn, født d.
19.-4.-1965, Henrik, født d. 4.-9.-1966, Torben, født d. 6.-10.-1968, René, født d.
25.-8.-1972, Michael, født d. 10.-5.-1974 og Finn, født d. 1.-12.-1975.
E.F.E. har været på St.Restrup Husmandsskole. Han overtog gården i september 1963
fra sin far Bech Engemann, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er forpagtet 28 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1979, løsdriftsstald fra 1974, svine- og kviestald begge fra 1990, lader fra
1974 og 1990, maskinhus fra 1984/85, ensilageplads, foderhus, udendørs køresilo og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskeør, 80 ungdyr og 40 slag
tekalve af racen SDM, der er 3 årssøer, og der producers ca. 60 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og maltbyg. Der er 4 traktorer, 1 rendegra
ver, 1 finsnitter, 1 presser, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet. E.F.E. har sammen med sin bror halvpart i Lundbyvej
30, desuden drives jorden fra Brårupvej 37, som ejes af sønnen.
STENGÅRDSVEJ 27, "NØRREGAARD", OUDRUP, 9670 LØG
STØR, tlf. 98-683054.
BENT KOLLERUP JUSTESEN,
gårdejer, født d. 29.-8.-1939, søn
af Inger og Christian Kollerup
Justesen, gift d. 3.-2.-1962 med
Jytte Thoudahl, medhjælpende
hustru, født d. 11.-4.-1944, dat
ter af Martha og Aage Thoudahl.
Parret har datteren Susanne,
født d. 13.-7.-1962.
B.K.J. overtog gården i 1962 fra sine forældre Inger og Christian Kollerup Justesen,
nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev bygget af bedstefaderen i 1890.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 32 ha., heraf 5 ha. eng, 2 ha. skov og 5 ha. fredet hede.
Desuden er der inddraget 10 ha. til indvinding og salg af grus.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1983. Avsbygningerne består af kvægstald
fra 1890 restaureret efter brand i 1942 og 1 fra 1976, maskinhus fra 1972 og foder
hus. Gården drives med en kvægproduktion på 23 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM,
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det er planlagt at sætte besætningen ud i 1991. Planteproduktionens salgsafgrøde er
ærter. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

SØNDERGADE 40, "RANUMGAARD", 9681 RANUM, tlf. 98676262.
MOGENS og CHRISTIAN KNARREBORG, gårdejere.
M.K. er født d. 13.-9.-1922, søn
af Overjæger Knarreborg, gift d.
25.-2.-1956 med Wenonah Stoltze, fysioterapeut, født d. 17.-10.1924, datter af Grethe og Carl
Stoltze. Parret har børnene: Chri
stian, født d. 24.-7.-1960 og Lisbeth, født d. 5.-10.-1962.
M.K. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 13.-9.-1964 fra Poul
Haldrup. Sønnen Christian har købt halvpart i gården og skal senere overtage resten.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 74 ha., heraf tilkøbt 26 ha., der er 20 ha. eng og
lignende. Stuehuset er opført i 1872 og restaureret flere gange senest i 1985. Avlsbyg
ningerne brændte og blev genopført i 1962 med kvægstald, lade, maskinhus og foder
hus, kostalden er ombygget til svinestald i 1991, desuden er der gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der sælges 800 smågrise og 600 slagte
svin årligt, der er 8 ammekøer og 8 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, frø, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SØNDERKÆRSVEJ 11, "WELLINGGÅRD", NÆSBORG, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-681002.
JACOB STEN TVERGÅRD, gårdejer, født d. 25.-2.-1951, søn af Bodil og Knud Tvergård, gift d. 13.-5.-1989 med Susanne Dorbak, cand. phil., født d. 12.-5.-1959, datter
af Ingrid og Arne Førster Dorbak. Parret har bønene: Hans, født d. 10.-11.-1982,
Mads, født d. 20.-7.-1985 og Karen, født d. 7.-3.-1988.
J.S.T. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1975 fra
sin far Knud Tvergård, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 3.800.000. Areal 78 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 27 ha.
Stuehuset er opført i 1875 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kyllinge
huse fra 1959, 1969, 1973 og 1979, lade fra 1973, maskinhus og fodersiloer. Gården
drives med en kyllingeproduktion på 125.000 stk. 6 gange årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps og frø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummiged,
plansilo og korntørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet. J.S.T. ejer og driver også Gunderstedvej 56 i Borup, bygningen
er udlejet, men jorden dyrkes.
SØNDERKÆRSVEJ 44, "ØSTER
GÅRD", NÆSBORG, 9670 LØG
STØR, tlf. 98-681177.
NIELS CHRISTIAN DALGAARD,
gårdejer, født d. 22.-5.-1948, søn
af Else Kirstine Dalgaard og
Johannes Nicolaj Sørensen, gift
d. 13.-7.-1974 med Birgit Koudal, specialarbejder, født d.
31.-3.-1951, datter af Kathrine
og Jens Koudal. Parret har bør
nene: Jacob, født d. 19.-1.-1975
samt tvillingerne Jens og Christian, født d. 7.-5.-1977.
N.C.D. er kirketjener og postafløser. Han overtog gården i januar 1975 fra sin far
Johannes Nicolaj Sørensen. Gården er flyttet fra Næsborg By i 1874.
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Ejendomsskyld 1.540.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1951 ombygget til svinestald i 1982, svinestalde fra 1974 og 1979, halmlade
fra 1989, lade fra 1979, foderhus og 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduk
tion på 60 årssøer, der indkøbes en del smågrise og produceres ialt 1.500 slagtesvin
årligt, desuden er der 4 ungkreaturer. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet.
SØNDERKÆRSVEJ 52, "NÆSBORGGÅRD", NÆSBORG, 9670 LØGSTØR, tlf. 98681296.
KRISTIAN TVERGAARD, gårdejer, født d. 11.-12.-1955, søn af Bodil og Knud Tvergaard, bor sammen med Marianne Nielsen, sygehjælper, født d. 24.-2.-1961, datter af
Edith og Ernst Nielsen. Parret har børnene: Niels, født d. 2.-8.-1985, Martin, født d.
4.-5.-1988 og Anders, født d. 7.-1.-1990.
K.T. overtog gården i 1987 fra D.L.R.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 80 ha., heraf 10 ha. fredet hede.
Stuehuset er opført i 1864 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1963 og maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
frø, raps, ærter og byg. Der er 2 traktorer, 1 plansilo og korntørreri. På gården er
ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. K.T. driver
også Bollerupvej 71, den drives som kyllingefarm med en produktion på 1.500.000 stk.
årligt.

SØN DER LADE VE3 2, "SØNDER BYGÅRD", OVERLADE, 9640 FARSØ, tlf. 98-678137.
PER SØRENSEN, gårdejer, født d. 18.-8.-1944, søn af Kirstine og Peter Sørensen, gift
d. 5.-11.-1977 med Bente Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 3.-6.-1951, datter af
Magna og Jens Sørensen. Parret har børnene: Iben, født d. 25.-12.-1973, René, født d.
8.-9.-1977, Kenneth, født d. 3.-12.-1980 og Kim, født d. 7.-6.-1983.
P.S. har været på Vinding Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1971 fra sin far
Peter Sørensen, som købte gården i 1947.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 32 ha., der er 18 ha. eng. Der er
lejet 38 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret flere gange senest i 1985. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1929, 1972, 1978 og 1990, lade fra 1978, maskinhus fra 1985,
foderhus og 3 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 110 årskøer, 280
ungdyr og 60 slagtekalve af racen SDM, der er 4 ammekøer af racen Simmentaler.
Der er 3 traktorer. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

SØNDERLADEVEJ 17, "NØRRE
GÅRD", OVERLADE, 9640 FAR
SØ, tlf. 98-678085.
PETER HAUBRO, gårdejer, født
d. 26.-3.-1927, søn af Jensine og
Martin Haubro, gift d. 6.-I2.-1953
med Inger Kristensen, medhjæl
pende hustru, født d. 23.-11.1925, datter af Sofie og Kristian
Kristensen. Parret har børnene:
Jørgen, født d. 17.-6.-1955 og
Janni, født d. 2.-5.-1963.
P.H. overtog gården d. 16.-11.-1953 fra Erhardt Sørensen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 19,8 ha., heraf 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald begge fra
1962, lade fra 1980, maskinhus og foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på
25 årskøer, 60 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
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SØNDERLADEVEJ 25, "KLOVSHOLM", SØNDERLADE, 9640 FARSØ, tlf. 98-678098.
BENT LANNG SØRENSEN, gårdejer, født d. 17.-5.-1954, søn af Anna og Jens Søren
sen, gift d. 3.-10.-1981 med Tove Madsen, ekspeditrice, født d. 1.-11.-1959, datter af
Lis og Niels Madsen. Parret har børnene: Birgitte, født d. 14.-9.-1979, Brian, født d.
6.-12.-1982 og Bettina, født d. 12.-3.-1984.
B.L.S. har været på Lundbæk Landbrugsskole og er desuden hegnsynsmand. Han over
tog gården d. 15.-3.-1985 fra Gunner Dalsgård. Gården er udstykket fra "Bjørnsholm
Ladegård", som blev frasolgt klostret i 1877, den blev delt i 2 gårde "Søndergård" og
"Klovsholm", som lå i Borregård under Sønderlade Ejerlaug.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 49 ha., heraf 11 ha. eng. Der er bortforpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1861 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1861 restaureret senest i 1932, kviestald fra 1978, svinestald fra 1964, lade
fra 1932, maskinhus fra 1980, foderhus og gylletank. Gården drives med en svinepro
duktion på 70 årssøer, der produceres ca. 1.400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 mark
vandingsanlæg, 1 gummiged og halmfyr. Maskinstation bruges til markarbejdet.
SØNDERLADEVEJ 31, "HØJRIS
GÅRD", SØNDERLADE, 9640
FARSØ, tlf. 98-678340.
NIELS CHRISTIAN JENSEN, gård
ejer, født d. 9.-3.-1935, søn af
Emma og Marinus Jensen, gift d.
30.-9.-1961 med Jenny Gundersen,
medhjælpende hustru, født d.
19.-8.-1938, datter af Marie og
Jens Gundersen. Parret har bør
nene: Jørgen, født d. 9.-1.-1964,
Susanne, født d. 22.-12.-1967 og
Ole, født d. 7.-11.-1975. N.C.J. overtog gården d. 1.-7.-1972 fra Ella Lassen. Sten fra
Vitskøl Kloster har været brugt til stuehus, men de blev i 1956 hentet tilbage.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 14 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1919 og løbende restaureret fra 1972. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald samt lade alle genopført i 1987 efter brand, maskinhus fra 1976,
foderhus, indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 52
årskøer, 112 ungdyr og 26 kalve af racen SDM, desuden er der 2 avlsheste af Belgisk
race. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og staldvarme anvendes til opvarmning
af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SØNDERLADEVEJ 33, "BIRKEGAARD", SØNDERLADE, 9640
FARSØ, tlf. 98-678223.
NIELS CHRISTIAN ROED, gård
ejer, født d. 10.-11.-1940, søn af
Ulla og Adolf Roed, gift d. 17.8.-1969 med Inga Karlsen, bank
fuldmægtig, født d. 8.-7.-1944,
datter af Anna og Hugo Karlsen.
Parret har børnene: Ulla, født d.
23.-8.-1970, Lars, født d. 8.-6.1975, Jens, født d. 11.-12.-1978
og Per, født d. 8.-1.-1985.
I.K. er formand for skolebestyrelsen. N.C.R. er kredsformand for M.D. samt i M.D.'s
repræsentantskab og regionsbestyrelse, han er i repræsentantskabet for Mejeriernes
Fællesorganisation og formand for Menighedsrådet. Han overtog gården d. 15.-8.-1970
fra Frederik Haldrup.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 130 ha., heraf tilkøbt 93 ha., der er 20 ha. eng. Der
er forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1898 og restaureret flere gange senest i 1990. Avlsbygningerne
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og 1985, maskinhus fra 1977, foderhus, indendørs køresilo, gastæt silo og gylletanke.
Gården drives med en kvægproduktion på 130 årskøer, 270 ungdyr og 70 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 6 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 rendegraver, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt staldvarme til stuehuset.
På gården er ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til lidt
af markarbejdet. N.C.R. ejer og driver også "Guldagersminde", Guldagervej .33 på 22
ha., vurderingen er på 1.100.000, stuehuset er udlejet.
SØNDER SØVEJ 9, "MUNKSJØRUP
HEDEGÅRD", MUNKSJØRUP,
9640 FARSØ, tlf. 98-678111.
CHRESTEN WERNER WESTERGAARD, gårdejer, født d. 1.-8.1918, søn af Bertine og Ole Westergaard, gift d. 29.-7.-1945
med Karen Vinther Christensen,
husmor, født d. 19.-1.-1924, dat
ter af Jensine og Martin H.
Christensen. Parret har tvillinger
ne Arne, født d. 28.-1.-1947 og

Ole, født d. 29.-1.-1947.
C.W.W. har været på Asmildkloster Landbrugsskole og har været medlem af Menig
hedsrådet samt i bestyrelsen for Mejeriet. Han forpagtede gården fra 1945-1954, hvor
han købte den af sine svigerforældre Jensine og Martin H. Christensen. Gården blev
udstykket fra "Fiskegården", oprindeligt var der kun hedemarker.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 21,7 ha., heraf 11 ha. eng. Der er udlejet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1921 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1922 og 1956, svinestald fra 1922, lade fra 1914, maskinhus fra 1935 og fo
derhus. Gården drives med en planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der
er 2 traktorer og tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SØNDERSØVEJ 17, MUNKSJØ
RUP, 9640 FARSØ, tlf. 98-678676
og 98-663146.
JENS JUUL DOLLERUP SØREN
SEN, gårdejer, født d. 13.-4.1959, søn af Maja og Knud Søren
sen, gift d. 6.-8.-1988 med Annamarie Hede Jensen, sygeplejer
ske, født d. 5.-4.-1960, datter af
Elna og Jens Hede Jensen. Par
ret har datteren Maja, født d.
13.- 5.-.1989.
J.J.D.S. er driftsleder på Løgstør Møbeldesign og har taget grønt bevis. Han overtog
gården d. 15.-8.-1990 fra sin far Knud Dollerup Sørensen, som købte gården i 1983.
Ejendomsskyld 1.320.000. Areal 30 ha., heraf 10 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1920 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1948, svinestalde fra 1976 og 1989, lade og maskinhus fra 1985, foder
hus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der produceres
ca. 2.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr. På gården er ansat
1 fodermester.
THORUPVEJ 31, "THORUP SØNDERGÅRD", THORUP, 9670 LØGSTØR, tlf.98-221140.
MARIE BJERRE og BJARNE THOMSEN, gårdejere. B.T. er født d. 6.-5.-1943, søn af
Gerda og Karl Ejner Thomsen, gift d. 10.-8.-1968 med M.B.T., sygeplejerske, født d.
9.-3.-1944, datter af Tine og Niels Bjerre. Parret har børnene: Jesper, født d. 2.-9.1969, Anne, født d. 10.-2.-1970 og Solvej, født d. 25.-1.-1975.
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B.T. har været på Riber Kærgård Landbrugsskole. Parret overtog gården d. 14.-4.-1967
fra Christian Jensen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 108 ha., heraf 30 ha. strandeng og 3 ha. skov.
Gården drives med en kvægproduktion på 90 årskøer, 140 ungdyr og 50 slagtekalve af
racen SDM. Der en 4 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, der bruges staldvarme til
stuehuset. På gården er ansat 1 fast fodermester og 1 medhjælper. Man har samdrift
med Thorupvej 47.
THORUPVEJ 47, 9670 LØGSTØR.
MARIE BJERRE og BJARNE THOMSEN, gårdejere omtales under "Thorup Sønder
gård", Thorupvej 31.
Parret overtog gården i 1973 fra Lars Madsen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 68 ha., heraf 15 ha. strandeng.
Avlsbygningerne består af svinestalde og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.000 stk. årligt. Der er plansilo på gården.

THORUPVEJ 66, ULLERUP, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-221279.
ANDERS HUNDAHL og BO CHRISTENSEN, gårdejere. A.H. er født d. 6.-10.-1966, søn
af Kirstine og Jens Jørgen Hundahl. B.C. er født d. 14.-11.-1965, søn af Asta og Karl
Erik Christensen.
Begge ejere har taget grønt bevis på Bygholm Landbrugsskole. De overtog gården d.
1.-7.-1989 fra Erik Andersen. Gården kan dateres mere end 100 år tilbage.
Ejendomsskyld 1.938.000. Areal 107 ha. Der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er restaureret i 1962. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1932 senere
restaureret, malkerum fra 1989, svinestald fra 1975 ombygget til kostald i 1986,
tyrestald fra 1977, ungdyrstalde fra 1932 og 1985, lade og maskinhus fra 1985, kalve
stald fra 1990, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 70 årskøer, 75 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts
tørreri og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
THORUPVEJ 86, "BAKGÅRDEN",
ULLERUP, 9670 LØGSTØR, tlf.
98-221170.
HANS DRUD THYGESEN, gård
ejer, født d. 3.-12.-1956, søn af
Alice og Kristian Peter Thygesen, gift d. 21.-5.-1983 med Oda
Kirstine (Sys) Madsen, født d. 1.12.-1961, datter af Ninna Irene
og Jørgen Møller Hulthin Madsen.
H.D.T. har været på grundskole
og driftslederskole, og han er
kredsrepræsentant for M.D. Food. Han overtog gården d. 31.-12.-1982 fra Malthe Jen
sen. Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 62 ha., heraf 4 ha. eng. Der er lejet 6,5 ha.
Stuehuset er opført i 1897 og restaureret i 1977/78. Avlsbygningerne består af
2-rækket kostald med svinestald opført i 1965 og ombygget til 3-rækket kostald i
1983, en vinkel er ombygget til kalvestald, lade fra 1930 bruges som ungdyrstald,
maskinhus fra 1954, foderhus og lade fra 1983 samt gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 65 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøde er maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 rendegraver, 1 gyllevogn, 1 tipvogn, 1 krea
turvogn, 1 lastbilhænger til halm og 2 tårnsiloer til kraftfoder. På gården er ansat 1
fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TINGHØJVEJ 19, "SUNDHØJGÅRD", MJALLERUP, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-671568.
NIELS BRUUN ANDERSEN, gårdejer, født d. 5.-3.-1928, søn af Kathrine (Tine) og
Anton Andersen, gift d. 31.-10.-1965 med Irene Simmonsen, medhjælpende hustru, født
d. 9.-4.-1944, datter af Metha og Jens Simmonsen. Parret har børnene: Bente, født d.
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Niels B. Andersen har været på
Gråsten Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-11.-1963 fra
sin far Anton Andersen. På går
den er der fundet en gammel
boplads fra bronzealderen, og der
er udgravet rester af oldtidshøj,
der findes stadig gamle kampe
stensbygninger.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal

26,2 ha., heraf 2,5 ha. skov. Der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1975. Avsbygningerne består af kvægstald
fra 1959, ungdyrstald fra 1967, lade fra 1900, maskinhus fra 1975, foderhus fra 1978,
udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer,
40 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der 170 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, kornsilo og korntør
reri. Man har 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TINGHØJVEJ 20, MJALLERUP,
9670 LØGSTØR, tlf. 98-671571.
ERIK NIELSEN, gårdejer, født d.
30.-8.-1926, søn af Otilie Marie
og Kristian Frederik Nielsen,
gift d. 14.-11.-1954 med Aase
Madsen, medhjælpende hustru,
født d. 3.-2.-1934, datter af Else
og Christian Madsen. Parret har
børnene: Kurt og Esben, født d.
5.-6.-1957, Ole, født d. 27.-2.1961 og Lone, født 25.-5.-1965.
E.N. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d. 11.-8.-1958 fra
Kristian Andersen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 5 ha. eng og hede.
Der er forpagtet 75 ha.
Stuehuet er opført i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1964 og 1975,
ungdyr- og svinestald begge fra 1986, lade fra 1976, maskinhuse fra 1972 og 1986,
foderhus, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 44
årskøer, 50 ungdyr og 30 slagtekalve af blandet race, der produceres ca. 650 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri og staldvarme anvendes til opvarm
ning af stuehuset. På gården er ansat 2 medhjælpere. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

TINGHØJVEJ 28, "GRAVLEVGÅRD", MJALLERUP, 9670 LØG
STØR, tlf. 98-671893.
ANKER GRAVLEV JØRGENSEN,
gårdejer, født d. 31.-12.-1950,
søn af Erna og Aage Gravlev
Jørgensen, gift d. 8.-1.-1977 med
Sigrid Lindstrøm, sygehjælper,
født d. 3.-6.-1955, datter af Ma
ren og Karl Jørgen Lindstrøm.
Parret har børnene: Klaus, født
d. 15.- 8.-1975, Susan, født d.
8.-3.-1978 og Rasmus, født d. 19.-7.-1981.
S.L. er medlem af skolebestyrelsen. A.G.J. er chauffør ved M.D. Food. Han overtog
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gärden d. 31.-12.-1978 fra sine forældre Erna og Aage Gravlev Jørgensen, nuværende
ejer er 3. generation på gården, hvor bedstefaderen startede næsten fra grunden med
et lille husmandssted.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 1,5 ha. skov og krat.
Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret flere gange senest i 1986. Avlsbygningerne
består af svinestalde fra 1934 og 1964 ombygget i 1980 og 1985, lade fra 1964, ma
skinhus og foderhus. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der produ
ceres 400 smågrise og 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.
Man har 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
TINGHØJVEJ 36, 9670 LØGSTØR,
tlf. 98-683185.
VILLY JOHANSEN, født d. 2.-6.1929, søn af Anna og Adolf Jo
hansen, gift d. 28.-9.-1968 med
Rita Andersen, hospitalslaborant,
født d. 9.-8.-1934, datter af Sig
ne Andersen.
V.J. har været på Tune Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-1.-1969 fra sin far Adolf
Johansen, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som er udstykket fra "Bjørumsletgård".
Ejendomsskyld 725.000. Areal 15,5 ha., heraf 3 ha. eng. Der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1937 og tilbygget i 1968 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1900 tilbygget i 1950, lade fra 1900, maskinhus fra 1976 gen
opført efter tornado i 1981, der er foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på
12 årskøer, 25 ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM, der produceres desuden 75 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer og varm
lufts tørreri. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
TINGHØJVEJ 46, "TINGDAMGÅRD", VINDBLÆS, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-683085.
VIGGO HEDEGÅRD KRISTOFFERSEN, gårdejer, født d. 16.-7.-1927, søn af Karen
Marie og Hans Fallentin Kristoffersen, gift d. 6.-10.-1962 med Edith Irene Nielsen,
medhjælpende hustru, født d. 26.-3.-1931, datter af Mathilde og Petrus Melenchton
Nielsen. Parret har børnene: Jeanette, født d. 11.-4.-1963, Marianne, født d. 26.-9.1964 og Hans, født d. 25.-4.-1966.
V.H.K. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-9.-1958 fra
Ejner Valsted, V.H.K.'s onkel har tidligere ejet gården.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1903. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1903 og 1965,
ungdyrstald fra 1974, s vinestald og lade fra 1903, maskinhus fra 1968 og foderhus.
Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, kornsilo samt
varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TOLSTRUPVEJ 52, NØRLANG, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-671812.
NIELS GODTFRED MØLLER, gårdejer, født d. 10.-1.-1934, søn af Kathrine og Peter
Møller, gift d. 19.-11.-1960 med Olga Marie Andersen, medhjælpende hustru, født d.
7.-9.-1937, datter af Marie og Peter Andersen. Parret har børnene: Anette, født d.
19.-2.-1962 og Berit, født d. 11.-2.-1975.
N.G.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 10.-11.-1960
fra Kathrine og Jens Christian Larsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 30 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald ombygget til svinestald i 1979, kvægstald fra 1979, lade fra 1975, maskin
hus fra 1989, foderhus, 2 gastætte siloer og gylletank. Gården drives med en svine-
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duktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg,
plansilo, korntørreri og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

TRENDVEJ 21, "BAKKEGÅRDEN",
BORREGÅRD, 9640 FARSØ, tlf.
98-678009.
AGNER SØRENSEN, gårdejer og
maskinstationsindehaver, født d.
5.-10.-1918, søn af Mathilde og
Anton Sørensen, gift d. 15.-2.1949 med Anne Marie Larsen,
medhjælpende hustru, født d.
15.-2.-1926, datter af Mette Ka
thrine og Jens Andersen Larsen.
Parret har børnene: Inge Lise,
født d. 16.-5.-1947, Hans Jørgen, født d. 1.-10.-1950 og Tove, født d. 7.-10.-1954.
A.S. driver maskinstation. Han overtog gården d. 15.-10.-1947 fra Johannes Christen
sen. Gården blev bygget i 1860.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er forpagtet 38 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1953 og 1954, svinestald ombygget til kalvestald, foderhus fra 1972 og
maskinhus fra 1981. Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer, 90 ungdyr
og 25 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrø
der er ærter, byg og hvede. Der
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1
skårlægger, 1 roeoptager, kornsi
lo samt varm og kold lufts tørre
ri. Sønnen Hans Jørgen er fast
medhjælp på gården. A.S. ejer
og driver også Trend vej 30 på 24
ha., vurderingen på 870.000. Søn
nen bor på denne gård, og driver
den med besætning.
TRENDVEJ 22, BORREGÅRD,
9640 FARSØ.
FRITS PREBEN NIELSEN, gård
ejer omtales under Fællesvirke
vej 7.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 12
ha.
Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af
hvede og byg. F.P.N. ejer og
driver også Fællesvirkevej 7.

TRENDVEJ 60, "VEJGAARD", BORREGÅRD, 9640 FARSØ, tlf. 98-678112.
ERLAND KVIST JENSEN, gårdejer, født d. 22.-12.-1931, søn af Alma og Niels Kvist
Jensen.
E.K.J. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 10.-1.-1965 fra
sine forældre Alma og Niels Kvist Jensen, nuværende ejer er 5. generation på gården,
som har været i slægtens eje i mindst 190 år. Det startede som fæstegård under
Vitskøl Kloster.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 33,6 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 6 ha. eng. Der er
udlejet 6,6 ha., og der er lejet 1,5 ha.
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"Vejgaard"s stuehus er opført i
1973. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1959 ombygget til
svinestald i 1987, ungdyrstald fra
1976, svinestald fra 1910, lade
fra 1959, maskinhuse fra 1910 og
1950 samt foderhus. Gården dri
ves med en slagtesvineproduktion
på 1.100 stk. årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er raps.
Der er 3 traktorer, tårnsilo samt
varm og kold lufts tørreri. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet. E.K.3. ejer også Trendvej 59, som er
vurderet til 380.000.
TROLDB3ERGVE3 43, "UDBYGÅRD", VILSTED, 9670 LØG
STØR, tlf. 98-676438.
KARL ANKER 3USTESEN, gård
ejer, født d. 2.-7.-1946, søn af
Anne Margrethe og 3ens Christi
an 3ustesen.
K.A.3. har taget grønt bevis og
har været på Vejlby Risskov
Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-10.-1977 fra sin
mor Anne Margrethe 3ustesen,
nuværende ejer er 3. generatio på gården, som blev bygget af bedstefaderen, der blev
kaldt "Murer Karl".
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 2 ha. skov og 6 ha.
eng. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald restaureret i 1974, svinestald fra 1972, foderhus fra 1976, maskinhus fra 1987,
gastæt silo og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer,
40 ungdyr og 13 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 10 årssøer, og der produ
ceres ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionend salgsafgrøde er ærter. Der er 2
traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

TRÆDEMARKSVE3 28, "BLEG
DALSGÅRD", SKARP SALLING,
9670 LØGSTØR, tlf. 98-683095.
AAGE LEONHARD 3ENSEN,
gårdejer, født d. 11.-1.-1935, søn
af Hedvig Christine og Henrik
Leonhard 3ensen, bor sammen
med Anne-Lise Wilms Mousing
(Pedersen), medhjælpende hustru,
født d. 24.-8.-1938, datter af
Edith Hedvig og Lars Sørensen
Pedersen.
AA.L.3. driver maskinstation og har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog
gården i 1962 fra Thomas Winther. Gården var dengang faldet sammen, så det hele er
opbygget i AA.L.3.'s tid.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 37 ha., der er 21 ha. dyrket eng.
Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af svinestalde og lader fra 1964,
1969 og 1975, dybstrøelsesstald fra 1990, maskinhus fra 1971 og foderhus. Gården dri
ves med en slagtesvineproduktion på 3.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsaf-
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ger, 1 bigballepresser med snitter, 1 midi ballepresser med snitter, 1 minilæsser, 1
kalkspreder, 1 kunstgødningsspreder og andre nødvendige maskiner til moderne maskin
station, desuden er der 8 tårnsiloer, varm og kold lufts tørreri samt plantørreri. På
gården er ansat 2 faste medhælpere. AA.L.J. ejer og driver også Blekingevej 8, hvor
der er halmlager.

TRÆDEMARKSVEJ 45, VINDBLÆS,
9670 LØGSTØR, tlf. 98-683069.
VIKTOR PEDERSEN, gårdejer,
født d. 25.-1.-1934, søn af Johan
ne og Simon Bechmann Pedersen,
gift d. 8.-2.-1956 med Tove Veggerby, medhjælpende hustru, født
d. 26.-10.-1936, datter af Villy
Christine og Jens Peter Veggerby. Parret har børnene: Anni,
født d. 17.-7.-1956, Tonny, født
d. 14.-4.- 1959 og Laila, født d.
27.-7.-1969. V.P. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han byggede selv gården
i 1957. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført i 1957 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1957 og 1974, svinestald og lade fra 1957, lade fra 1974, maskinhuse fra
1960 og 1990, foderhus og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 26 års
køer, 65 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 5 årssøer, og der
produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer og tårnsilo. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
TRÆDEMARKSVEJ 57, "ENGE
MANSMINDE", GL.VINDBLÆS,
9670 LØGSTØR, tlf. 98-683137.
EGON SØRENSEN, gårdejer,
født d. 6.-10.-1938, søn af Mag
da og Magnus Sørensen, gift d.
7.-11.-1959 med Lillian Bach Jen
sen, medhjælpende hustru, født
d. 23.-7.-1941, datter af Anna
Marie og Niels Kristian Bach
Jensen. Parret har børnene: An
ni, født d. 10.-2.-1960, Susanne,
født d. 19.-10.-1962 og Karin, født d. 8.-1.-1973.
E.S. overtog gården i 1971 fra Ejner Valsted.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 25,8 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1975. Avlsbygnigerne består af kvægstalde
fra 1912, 1961 og 1975, svinestald fra 1912, lader fra 1912, 1975 og 1989, maskinhus
fra 1989, foderhus, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 33 årskøer, 60 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer,
tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til markarbejdet.

ULLERUPVEJ 114, "BAKGÅRDEN", BORREDIGE, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-221161.
NIELS JØRGEN PEDERSEN, gårdejer, født d. 17.-4.-1951, søn af Marie og Agner Pe
dersen, gift d. 3.-9.-1977 med Birthe Marie Christensen, rengøringsassistent, født d.
8.-6.-1956, datter af Stinne og Anders Christensen. Parret har børnene: Michael, født
d. 22.-9.-1978, Kim, født d. 2.-4.-1981 og Heine, født d. 5.-3.-1986.
N.J.P. er udlært landbrugsmaskinsmed og medlem af Menighedsrådet, han har taget
grønt bevis og har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i januar
1976 fra sine forældre Marie og Agner Pedersen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 33,5 ha. Der er forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1830 og restaureret flere gange senest i 1989. Avlsbyg-
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ningerne består af kvægstalde fra 1960 og 1977, kvægstald fra 1960 er ombygget til
svinestald i 1978, lade fra 1960, maskinhus fra 1962 og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 60 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer, og
staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
VANSTEDVEJ 12, "VANDSTED
NØRREGÅRD", VANDSTED, 9670
LØGSTØR, tlf. 98-676816.
HANS JØRGEN GRETH, gårdejer,
født d. 16.-9.-1952, søn af Jenny
og Børge Greth, gift d. 24.-11.1979 med Susanne Elisabeth Klausen, lærer, født d. 16.-4.-1955,
datter af Anne Grethe og Sigfred
Klausen. Parret har datteren Met
te, født d. 10.-9.-1981.
S.E.K. er i bestyrelsen for Fri
skolen i Vilsted. H.J.G. har taget grønt bevis. Han overtog gården d. 1.-7.-1983 fra sin
far Børge Greth.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 0,5 ha. skov. Der
er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1907. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1957 restaureret i
1973, kvægstald fra 1980, kalvestald, svinestald og værksted alle fra 1927, svine stal
den er ændret til halmlade, der er garage fra 1970, maskinhus fra 1980, foderhuse fra
1917 og 1973, lade og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer
og 90 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede,
rug og byg. Der er 3 traktorer, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er
ansat 1 fast medhjælper, og man har jævnligt 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

VANSTEDVEJ 13, VANDSTED,
9670 LØGSTØR, tlf. 98-676231.
JENS KRISTIAN NIELSEN, gård
ejer, født d. 10.-5.-1924, søn af
Kristiane og Jakob Nielsen, gift
d. 5.-4.-1959 med Inger Lis Chri
stensen, medhjælpende hustru,
født d. 3.-1.-1935, datter af La
ura og Kresten Christensen. Par
ret har børnene: Bente, født d.
5.-2.-1960 og Jan, født d. 8.5.-1962.
J.K.N. overtog gården 1.-4.-1959 fra sin far Jakob Nielsen, nuværende ejer er 5. gene
ration på gården, som har været så stor, at der er udstykket 4 gårde derfra.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 1 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1965 og 1977 ombygget til svinestalde, lade, fderhus og indendørs køresilo.
Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der produceres ca. 550 slagtesvin
årligt. Der er 1 traktor og fast brændselsfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

VANSTEDVEJ 20, "VANSTEDGÅRD", VANSTED, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-676830.
JENS THEILMANN, proprietær, født d. 11.-8.-1949, søn af Metha Maria og Svend Theilmann, gift d. 1.-9.-1984 med Ena Andersen, eksportøkonom, født d. 16.-7.-1958,
datter af Grethe og Ege Andersen. Parret har børnene: Jeppe, født d. 22.-8.-1983 og
Louise, født d. 25.-4.-1987.
J.T. har arbejdet med ejendomsudlejning og har været på Lundbæk Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 1.-11.-1983 sin mor Metha Maria Theilmann, nuværende ejer er
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3. generation.
Ejendomsskyld 4.000.000. Areal
73 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der
er 2,5 ha. skov og 4 ha. hegn og
lignende. Der er forpagtet 27 ha.
"Vanstedgård"s stuehus er opført
i 1937 og løbende restaureret.
Avlsbygningerne består af kvægog svinestald begge fra 1937,
halmhus fra 1988, maskinhus fra
1982, lade og foderhus. Gården
drives med en kyllinegproduktion
på ca. 230.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, ærter, raps,
byg, havre, rug og frøgræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummiged, tårnsilo,
plansilo, varm og kold lufts tørreri samt vindmølle. På gården er ansat 1 fuldtids- og
1 deltidsmedhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. J.T. ejer og dri
ver også Vanstedvej 19 og 21, som er vurderet til 300.000, Vanstedvej 22, som er vur
deret til 325.000 og Vanstedvej 36.

VANSTEDVEJ 51, "NY SVENSTRUPGÅRD", VANSTED, 9670
LØGSTØR, tlf. 98-676959.
GUDRUN og HANS PETER
ERICHSEN, gårdejere. H.P.E. er
født d. 7.-1.-1935, søn af Marie
Margrethe og Hans Peter Erichsen, gift d. 23.-3.-1967 med
Gudrun Kristensen Høegh, gård
ejer, født d. 14.-5.-1942, datter
af Kathrine og Valdemar Høegh.
Parret har børnene: Jesper, født
d. 17.-6.-1968 og Carsten, født 6.-4.-1971. H.P.E. er landbrugsleder på Bjørnsholm og
har været på Gråsten Landbrugskole. Han overtog gården i november 1981 fra D.L.R.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 27 ha., heraf 2 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1937. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald ombygget i
1970-75, lade fra 1937 ombygget i 1970-75, maskinhus, foderhus og gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 55 årssøer, der produceres ca. 1.000 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor og halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VEJRHØJVEJ 15, "HØJGÅRD",
ENGELSTRUP, 9670 LØGSTØR,
tlf. 98-683330.
RITA DREIER (KLITGÅRD), gård
ejer, født d. 6.-9.-1949, datter af
Mary og Petrus Klitgård, gift d.
7.-3.-1970 med Karsten Dreier,
landmand/gartner, født d. 5.-7.1948, søn af Gerda og Edmund
Dreier. Parret har børnene: Dor
the, født d. 30.-4.-1973 og Lene,
født d. 7.-10.-1974.
R.D. er skolesekretær. Hun overtog gården d. 1.-3.-1987 fra Bodil og Aksel Pedersen.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 14,2 ha., heraf 2,5 ha. eng. Der er bortforpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret i 1987/88. Avlsbygningerne består kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1932 og maskinhus fra 1989. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af jordbær, løg, salathoveder, persille og rug. Der er
3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 plantemaskine, 1 løgpakkeanlæg og fast brændsels
fyr. I sæsonen er der ansat 40-50 medhjælpere.
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STØR, tlf. 98-683125.
SØREN KOLLERUP CHRISTEN
SEN, gårdejer, født d. 18.-12.-1932,
søn af Elna Marie og Niels Peder
sen Christensen.
S.K.C. er spillemand og har væ
ret formand for Vilsted-Vindblæs
Landbrugsfaglige Klub. Han over
tog gården i 1972 fra sin far Ni
els Pedersen Christensen, som
købte den i 1929. Ejendomsskyld 600.000. Areal 20,1 ha., heraf 2 ha. eng og 3 ha.
skov. Stuehuset er opført i 1855 og restaureret i 1960. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1962 ombygget til svinestald, svinestald, lader fra 1855 og 1951, ma
skinhus og foderhus. Gården drives med en svineproduktion på 12 årssøer, der produ
ceres 200 slagtesvin årligt, desuden er der 10 moderfår. Planteproduktionens salgsaf
grøde er raps. Der er 2 traktorer, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

VESTERKÆRSVEJ 90, "NY NØRGÅRD", TOLSTRUP, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-681328.
DORTHE CHRISTIANSEN og CARL APPEL, gårdejere. C.A. er født d. 5.-1.-1953, søn
af Bodil og Jørgen Appel, bor sammen med D.C., sygehjælper, født d. 6.-7.-1958,
datter af Emmy og Johannes Christiansen. Parret har børnene: Sune, født d. 21.-7.1977, Sonny, født d. 4.-8.-1977 og Christina, født d. 17.-10.-1990.
C.A. er chauffør. Parret overtog gården d. 1.-3.-1988 fra Oscar Møller. Gården blev
bygget i 1910 til Kristine Nørgård og Christian Møller, som er oldeforældre til Dorthe
Christiansen, hendes morfar er født på gården.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 18 ha., heraf 1 ha. grusgrav. Der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1910 og maskinhus. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, kornsilo, varm og
kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.

VESTER ØRBÆKVEJ 25, "HOLST
MINDE", VESTER ØRBÆK, 9670
LØGSTØR, tlf. 98-671583.
OVE MARINUS SØRENSEN, kon
torbestyrer, født d. 11.-1.-1944,
søn af Elna og Christian Tandrup
Sørensen, gift d. 16.-11.-1968
med Kirsten Hilda Sørensen
(Stouby), overassistent, født d.
13.-9.-1948, datter af Margrethe
og Ingemann Stouby. Parret har
børnene: Henrik, født d. 26.-4.1969 og Jesper, født d. 24.-6.-1976.
O.M.S. er kontorbestyrer ved S.I.D. i Løgstør. Han overtog gården d. 1.-5.-1988 fra
Peder Kristian Holst. O.M.S. manglede i 1962 staldplands og fik den hos Peder Kristan
Holst, som var 2. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 14 ha., der er frasolgt 14 ha. i P.K.H.'s tid. Der er le
jet 3 ha.. Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1910 og 1960, svinestald fra 1960, lade fra 1916, maskinhus fra 1950
og foderhus. Besætningen er på 10 ammekøer, 23 ungdyr og 6 slagtekalve af racen
Hereford, desuden er der 2 årssøer, der produceres ca. 20 slagtesvin årligt, og der er
5 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og græs. Der er 2 traktorer, plan
silo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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VESTER ØRBÆKVEJ 61, "MJALLERUP NØRREGÅRD", MJALLERUP, 9670 LØG
STØR, tlf. 98-671567.
ERLING PEDERSEN, gårdejer, født d. 18.-1.-1913, søn af Gudrun og Methdal Peder
sen, gift d. 22.-6.-1947 med Edith Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 22.-8.-1914,
datter af Dorthea og Charles Nielsen. Parret har børnene: Ove, født d. 1.-1.-1950 og
Any Birthe, født d. 15.-10.-1951.
E.P. har været formand for Løgstør og Omegns Plantningsforening og har fået hæders
pris fra Fællesudvalget for Læplantning. Han overtog gården i 1948 fra sin far Meth
dal Pedersen.
Areal 25 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 2 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1950, lade fra 1917, maskinhus fra 1924 og foderhus. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps og hvede. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet, og sønnen høster.
VIBORGVEJ 130, "RAVNSTRUP
GÅRDEN", RAUNSTRUP, 9670
LØGSTØR.
HANS og HILDA KOLD. H.K. er
proprietær, født d. 30.-3.-1965,
søn af Hilda og Thorkild Kold.
H.K. er medhjælper/medejer af
gården, født d. 8.-6.-1930, datter
af Gerda og Thorkild Hersum.
Der er børnene: John, født d. 2.12.-1949 og Stefan, født d. 20.7.-1956.
H.K. har været på grundskole. Han overtog gården d. 15.-2.-1988 fra Viggo Holmstol.
Ejendomsskyld 3.320.000. Areal 85 ha., der er 4 ha. fredet bakke ved Frederik VII
Kanal.
Stuehuset er opført i 1969. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald begge fra
1930 og moderniseret fra 1984-1991, lade fra 1930, maskinhus, gylletank og gastæt
silo. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 60 årskøer og 90
ungdyr af racen Jersey, desuden er der en svineproduktion på 140 årssøer, der sælges
ca. 3.000 smågrise årligt, der er 3 ammekøer af racen Charolais og 5 heste. Plante
produktionens salgsafgrøder er hvede, raps og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, tårnsilo og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

VIBORGVEJ 146, "LYKKEGÅRD",
RAUNSTRUP, 9670 LØGSTØR,
tlf. 98-671304.
VERNER H. CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 27.-10.-1931,
søn af Ragnhild og Christian
Christensen, gift d. 25.-5.-1958
med Inger Pedersen, født d. 3.6.-1932, datter af Gerda og Mari
us Pedersen. Parret har børnene:
Birgit, født d. 16.-10.-1958,
Bent, født d. 23.-3.-1962, Susan
ne, født d. 26.-11.-1965 og Carsten, født d. 17.-12.-1967.
V.H.C. overtog gården d. 1.-10.-1958 fra sine forældre Ragnhold og Christian Christen
sen. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 26,8 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af 3 svinestalde fra omkr. 1900, lade, maskinhus og foderhus. Gården drives med en svinepro
duktion på 35 årssøer, der produceres ca. 650 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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VIBORG VEJ 161, "MARGRETHESMINDE", LØGSTED, 9670 LØG
STØR, tlf. 98-671617.
JØRGEN OLE HØEGH SØREN
SEN, gårdejer, født d. 10.-11.1958, søn af Maren Margrethe og
Adolf Sørensen.
J.O.H.S. er koncerndirektør. Han
overtog gården d. 6.-2.-1986 fra
sine forældre Maren Margrethe
og Adolf Sørensen, nuværende
ejer er 3. generation på gården,

som blev købt af morfaderen i 1912.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 13,5 ha., heraf tilkøbt 0,5 ha. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1922 og restaureret i 1990/91. Avlsbygningerne består af kvægog svinestald samt lade alle fra 1970-1980, maskinhus fra 1970, foderhus og gylletank.
Besætningen er på 30 ammekøer, 40 ungdyr og 15 slagtekalve af racerne DRK og Charolais, desuden er der 4 heste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter, raps og maltbyg. Der er 2 traktorer, plansilo samt varm og kold lufts
tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til markarbejdet.

VIBORGVEJ 164, "LØGSTED
NØRREGÅRD", LØGSTED, 9670
LØGSTØR, tlf. 98-671116.
PER BOEL, gårdejer, født d.
20.-8.-1935, søn af Dorthe og
Christian Boel. P.B. har børnene:
Merete, født d. 21.-12.-1962 og
Jeppe, født d. 14.-12.-1964.
P.B. har været i foderstofbran
chen i 25 år, han har været på
Asmildkloster Landbrugsskole og
på svinefarm i England, han er i
bestyrelsen for Danpo AMBA og er medlem af Menighedsrådet som kirkeværge. Han
overtog gården d. 1.-11.-1971 fra sin far Christian Boel.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kyllinge
hus, maskin- og halmhus samt fodersilo. Gården drives med en kyllingeproduktion på
150.000 stk. årligt. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
VIBORGVEJ 171, "LØGSTEDGÅRD", 9670 LØGSTØR.
JENS CHRISTIAN DALSGÅRD,
gårdejer omtales under "Møl
gård", Mølgårdsvej 5.
J.C.D. overtog gården d. 15.-7.1990 fra Mogens Holm Jespersen.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal
63 ha.
Stuehuset er opført i 1911. Avlsbyningerne består af kvæg- og
svinestalde som brændte i 1954
og blev genopbygget, desuden er der gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 5.000 stk. årligt. Der er 1 markvandingsanlæg, plansilo samt varm og kold
lufts tørreri. Man har samdrift med "Mølgård", Mølgårdsvej 5.
VIBORGVEJ 180, "JEPPESMINDE", LØGSTED, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-671637.
JENS KRISTIAN SAND, gårdejer, født d. 13.-6.-1939, søn af Jenny og Richard Sand,
gift d. 12.-1.-1963 med Lilly Marie Laustsen, medhjælpende hustru, født d. 9.-5.-1942,
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datter af Tora og Ankjær Laustsen.
Jens K. Sand overtog gården i
1962 fra Agnes og Jens Peder
sen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
12 ha.
Stuehuset er opført i 1918 og re
staureret i 1977. Avlsbygningerne
består af kvægstald ombygget til
svin 1977, svinestalde fra 1970
og 1974, lade fra 1974, maskin
hus fra 1980, foderhus og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 50
årssøer, der produceres ca. 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri, halmfyr og vindmølle.
J.K.S. ejer og driver også "Lendrup Østergård", Lendrupvej 51, den er på 40 ha. og er
vurderet til 1.200.000, stuehuset er udlejet.

VIBORGVEJ 190, VANDSTED,
9670 LØGSTØR, tlf. 98-676232.
BENT TROELSEN, gårdejer, født
d. 16.-6.-1935, søn af Martha og
Søren Troelsen, gift d. 18.-10.1964 med Tove Nielsen, medhjæl
pende hustru, født d. 1.-6.-1942,
datter af Helga og Harald Niel
sen. Parret har børnene: Vita,
født d. 28.-9.-1969 og Ivan, født
d. 19.-9.-1972.
B.T. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for Slagteriet og H.E.F. Han overtog
gården d. 1.-1.-1960 fra sin far Søren Troelsen.
Ejendomsskyld 2.060.000. Areal 42 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1965, svinestald fra 1962, lade fra 1900, maskinhuse fra 1967 og 1982, foderhus og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 40 ungdyr og 13 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 15 årssøer, og der produceres ca. 300 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter, raps og hvede.
Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo samt varm og kold
lufts tørreri. På gården er ansat
1 fast medhjælper. Maskinstation
bruges til lidt af markarbedet.
B.T. ejer og driver også Viborgvej 181, som er på 18 ha. og vur
deret til 1.200.000, husene er
udlejet.
VIBORGVEJ 199, "HYLLESTEDGÅRD", VILSTED, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-676018.
JENS HENRIK SLOTH, gårdejer, født d. 20.-6.-1947, søn af Ellen og Anker Anker
stjerne 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 d.
7.-11.-1975, Astrid, født d. 7.-5.-1978 og Inger, født d. 2.-6.-1984.
J.H.S. har taget driftslederuddannelse. Han overtog første del af gården d. 1.-1.-1976
og resten d. 1.-1.-1981 fra sine forældre Ellen og Anker Ankerstjerne Sloth, nuværen
de ejer er 4. generation. Gårdens navn nævnes allerede i 1504, da den hørte under
Vilsted Kloster, i 1866 blev den solgt til forpagteren på Bjørnsholm, denne ejers
efterkommere solgte senere gården til J.H.S.'s oldefar Jens Sloth.
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Ejendomsskyld 3.200.000. Areal
107 ha. Der er forpagtet 35 ha.
"Hyllestedgård"s stuehus er opført
i 1914 og restaureret efter 1980.
Avlsbygningerne består af kvægog svinestald samt lade alle fra
1934, halmlade fra 1986 og ma
skinhus fra 1972. Gården drives
udelukkende med planteprodukti
on bestående af korn, frø og
kartofler. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, 1 rendegraver, 1
kartoffeloptager, plansilo, varm og kold lufts tørreri, halmfyr samt vindmølle. På
gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
3.H.S. ejer og driver også "Mølgård", Halkærvej 200 i Nibe Kommune. "Mølgård" er på
52 ha. og vurderet til 1.900.000, stuehuset er udlejet, der er 1 markvandingsanlæg og
lageropbevaringshus til korn og kartofler.

VIBORGVE3 250, "HVEDHOLM",
9681 RANUM, tlf. 98-676186.
3ENS BACH LAURSEN, gårdejer,
født d. 6.-8.-1920, søn af Petrea
og 3ens Bach Laursen, gift d.
16.-11.-1948 med Dorethe Haldrup
Mouritsen, husmor, født d. 3.3.-1926, datter af Amalie og
Christian Haldrup Mouritsen.
Parret har børnene: 3ens, født d.
28.-2.-1950, Kirsten Amalie,
født d. 18.-3.-1953, Lene, født
d. 21.-8.-1961, død d. 27.-5.-1976. 3.B.L. har været på Vejlby Risskov og Haslev land
brugsskoler. Han overtog gården d. 1.-11.-1954 fra Ludvig Andersen.
Ejendomsskyld 1.410.000. Areal 45,1 ha., der er frasolgt 2 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra omkr. 1914, lade fra 1884, maskinhus og foderhus. Besætningen er
på 2 søer og 1 orne, der produceres ca. 25 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, kornsilo og korntørreri. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
VIBORGVE3 424, "K3ÆRSMINDE",
9681 RANUM, tlf. 98-676044.
CHRISTIAN PEDERSEN, gårdejer,
født d. 4.-8.-1924, søn af Inger
og Peder Pedersen, gift d. 11.9.-1949 med Inga Møller, med
hjælpende hustru, født d. 7.-4.1929, datter af 3ohanne Marie og
Karl Møller.
C.P. overtog gården d. 1.-8.-1949
fra sin far Karl Møller, som køb
te den i 1923. Gården er udstyk
ket fra "Bjørnsholm" i 1917. Ejendomsskyld 647.000. Areal 16,1 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1912 restaureret i 1959, svinestald og lade begge fra 1912 og restaureret i 1965,
maskinhus fra 1959 og foderhus. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer,
der sælges ca. 350 smågrise og 25 slagtesvin årligt, der er 4 ammekøer, 3 ungdyr og 1
tyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor,
plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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VIBORGVEJ 463, "BJØRNSHOLM", OVERLADE, 9681 RANUM, tlf. 98-678288.
H.P. ERICHSEN, daglig landbrugsleder, født d. 7.-1.-1935.
Gården er udstykket fra Vitskøl Kloster i 1933 og tilbagekøbt i 1946, i den mellem
liggende periode drevet som forpagtergård under Vitskøl Kloster, indtil d. 31.-1.-1991
blev det ejet delvis af staten og d. 1.-4.-1991 ejes det af Københavns Kommune.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 198 ha., heraf 30 ha. strandeng, 75 ha. plantage og 15
ha. vej og andre anlæg.
Stuehuset er opført i 1950 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1929/30 og maskinhus fra 1947. Gården drives med en svineproduktion på 25
årssøer, der produceres ca. 450 slagtesvin årligt, desuden er der 49 ammekøer, 25
ungdyr og 45 slagtekalve af racen Charolais, desuden er der heste, som hobby for
eleverne. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug, hvede, byg og raps. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri. På gården er ansat 1 fast med
hjælper, og man har 6 skoledrenge til hjælp. Maskinstation bruges til markarbejdet.
VILSTEDVEJ 30, "HALDRUPGÅRD", OUDRUP, 9670 LØGSTØR,
tlf. 98-683018.
CHRISTIAN MEJDAHL, gårdejer,
født d. 31.-12.-1939, søn af Jo
hanne og Erik Mejdahl, gift d.
3.-1.-1967 med Eva Larsen, med
hjælpende hustru, født d. 20.-1.1939, datter af Petra og Christi
an Larsen. Parret har børnene:
Erik, født d. 10.-7.-1968, Anders,
født d. 4.-3.-1971, Morten, født
d. 8.-4.-1974 og Johanne Kristine, født d. 16.-3.-1976.
C.M. har været på Hammerum Landbrugsskole og er formand for denne skole, han er
medlem af bestyrelsen for Landbrugsskoleforeningen og Bikuben, formand for Ny
kredits Lokalråd og er desuden folketingsmedlem. Han overtog gården d. 11.-12.-1965
fra Peder Beltoft.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 32,5 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 2 ha. hede og 4
ha. skov. Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af
kvægstald genopført i 1960 efter brand, lade fra 1960, maskinhus fra 1978/79, foder
hus fra 1971, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
31 årskøer, 45 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, kornsilo, varm lufts tørreri og fast brændselsfyr. På gården er ansat 1 fast
medhjælper og 1 fodermester. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VILSTEDVEJ 109, "H0JAGERGÄRD", GL.VINDBLÆS, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-683024.
SØREN MORTENSEN, gårdejer, født d. 18.-1.-1933, søn af Anne og Niels Mortensen,
gift d. 10.-3.-1959 med Erna Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 14.-3.-1937, datter
af Signe og Niels Nielsen. Parret har børnene: Claus, født d. 7.-4.-1961, Henrik, født
d. 13.-9.-1963, Jette, født d. 22.-4.-1966 og Dorte, født d. 24.-9.-1971.
S.M. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1959 fra Lars
Svendsen. Gården blev udstykket fra "Højslethgården" i 1887.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 36,3 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 1 ha. skov. Der er
forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1887 og restaureret i 1967. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde, 1 genopført efter brand i 1935 og 1 fra 1970, svinestald fra 1965, roehus fra
1986, lade genopført efter brand i 1935, foderhus og maskinhus. Gården drives med en
svineproduktion på 30 årssøer, der produceres ca. 600 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 mark
vandingsanlæg, kornsilo og korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

VILSTEDVEJ 143, "LANGAGERGÅRD", GL.VINDBLÆS, 9670 LØGSTØR, tlf. 98683058.
NIELS MYRUP ANDERSEN, gårdejer, født d. 13.-11.-1933, søn af Kathrine og Anders
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Andersen, gift d. 3.-11.-1957
med Gerda Marie Thoft Mikkel
sen, medhjælpende hustru, født
d. 19.- 3.-1936, datter af Gerda
og Jens Thoft Mikkelsen. Parret
har sønnen Anders, født d.
28.-2.-1962.
Niels M. Andersen har været på
Asmildkloster Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 12.-5.-1969
fra sine forældre Kathrine og
Anders Andersen. Sønnen Anders
har købt halvpart i gården d. 1.-7.-1989 og er hermed 3. generation på gården. Han
har taget grønt bevis og diplom.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 40 ha., heraf 4 ha. skov og 10 ha. eng. Der er forpagtet 18 ha. Stuehuset er opført i 1962. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1933
om- og tilbygget i 1975-77, svinestald ombygget til kvægstald, lade fra før 1900,
maskinhus fra 1990, foderhus fra 1985, fodersilo, indendørs køresilo og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 75 årskøer, 75 ungdyr og 35 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 trak
torer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
N.M.A. ejer og driver også "Kirkenygård", Vilstedvej 170, hvor sønnen Anders bor, der
er ingen besætning på ejendommen, der blev købt d. 8.-1.-1982, jorden er lagt under
Vilstedvej 143.
VILSTEDVEJ 194, "VADGÅRD",
VILSTED, 9670 LØGSTØR, tlf.
98-676523.
EIGIL GUNNER LARSEN, gård
ejer, født d. 2.-8.-1923, søn af
Ane Marie og Karl Christian Lar
sen, gift d. 3.-12.-1952 med Eli
ne Andersen, medhjælpende hu
stru, født d. 13.-12.-1929, datter
af Karen Margrethe og Johannes
Andersen. Parret har børnene:
Sonja, født d. 19.-5.-1955, Knud
Erik, født d. 16.-5.-1957, Kaj Palle, født d. 26.-5.-1960 og Bent, født d. 8.-12.-1961.
E.G.L. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra Ane Hougård. Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 11,5 ha., der er 8 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1922 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge genopbygget efter brand i 1959, lade og maskinhus fra 1959, foderhus
og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 90 stk. årligt, desuden er
der 8 fjordheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3
traktorer, 7 tårnsiloer og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til markarbejdet.
VILSTEDVEJ 202, VILSTED, 9670
LØGSTØR, tlf. 98-676443.
NIELS BRUUN NIELSEN, gård
ejer, født d. 14.-6.-1936, søn af
Ane Marie og Thomas Bruun Niel
sen, gift d. 19.-2.-1988 med Else
Strøm Rasmussen (Antonsen), køk
kenassistent, født d. 14.-11.-1942,
datter af Ruth og Christian An
tonsen. E.S.R. har børnene: Inge
Lise, født d. 7.-6.-1961, Steen,
født d. 2.-8.-1967, Charlotte,
født d. 29.-1.-1969, Majbrit, født d. 18.-6.-1973 og Stefan, født d. 28.-9.-1977.
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Thomas Bruun Nielsen, som købte den i 1946.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er frasoglt 5,6 ha., og
der er 9 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1903 restaureret i 1945, svinestald fra 1903 restaureret i 1960, lade fra
1917, maskinhus fra 1970 og 1985 samt foderhus fra 1985. Gården drives med en svi
neproduktion på 10 årssøer, der indkøbes smågrise, og der produceres ialt 300 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri, halmfyr og vindmølle. Man har 1
skoledreng til hjælp.

VÆGERHØJVEJ 6, OVERLADE,
9640 FARSØ, tlf. 98-678101.
EJVIND HOLM, gårdejer, født d.
14.-10.-1938, søn af Marie og
Arnold Holm, gift d. 15.-7.-1961
med Sonja Thomsen, medhjælpen
de hustru, født d. 17.-4.-1941,
datter af Mary og Mads Thom
sen. Parret har børnene: Jørgen,
født d. 16.-6.-1962, Preben, født
d. 4.-7.-1964, Jan, født d. 4.7.-1967 og Anni, født 16.-2-1972.
S.T. er formand for Løgstøregnens Familieudvalg og i repræsentantskabet for De Dan
ske Husmandsforeningers Familiebrug. E.H. er i kredsledelsen for D.L.G. og M.D.
Food. Han ovetog gården d. 14.-10.-1960 fra Peter Hansen.
Ejdomsskyld 1.025.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 19,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1890 og restaureret fra 1960. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1890 og 1976, svinestalde fra 1890 og 1972/73, lade fra 1890, maskin
hus fra 1973, foderhus, udendørs køresilo, ensilagesilo og 2 gylletanke. Gården drives
som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 30 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagte
kalve af racen SDM, desuden er der 20 årssøer, og der produceres ca. 400 slagtesvin
årligt. Der er 3 traktorer, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Man har 1 skole
dreng til hjælp og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VÆGERHØJVEJ 19, VESTER
FALLE, 9640 FARSØ, tlf. 98678108.
JOHN PEDERSEN, gårdejer,
født d. 5.-5.-1955, søn af Irene
og Arne Pedersen, gift d. 20.-4.1985 med Tina Rasmussen, øko
nomaassistent, født d. 10.-1.1963, datter af Anni og Arne
Rasmussen. Parret har børnene:
Stine, født d. 16.-2.-1985 og Met
te, født d. 10.-12.-1987.
J.P. er landbrugsvikar og arbejder ved maskinstation, han har taget grønt bevis og væ
ret på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 10.-1.-1985 fra sin far Arne
Pedersen. Bedstemoderen boede engang på gården, og moderen Irene Pedersen er født
på gården.
Ejendomsskyld 1.036.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 3 ha. skov. Der er
forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald samt lade
alle nyindrettet til svin i 1985, maskinhus og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.700 stk. årligt. Planteproduktionens salgafgrøder er ærter, raps,
byg, rug og hvede. Der er 2 traktorer, 2 mejetærskere, 1 roeoptager, 1 højtrykspresser
og 1 grubber. På gården er ansat 1 fuld og 1 deltids medhjælper.
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VESTER FALLE, 9640 FARSØ,
tlf. 98-678294.
BENT HOLM, gårdejer, født d.
27.-12.-1940, søn af Marie og
Arnold Holm.
B.H. er pelsdyravler. Han over
tog gården d. 1.-6.-1975 fra sine
forældre Marie og Arnold Holm.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 22
ha., heraf tilkøbt 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og
restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald fra 1916, sidstnævn
te restaureret i 1973, der er 13 minkhaller, pelseri, lade fra 1916, maskinhus fra 1976
og foderhus. Besætningen er på 15 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt.
Pelsdyrproduktionen er i kompagniskab med broderen Leif Holm, produktionen er på
550 minktæver, 60 chinchillatæver og 60 avlsræve. Broderen Leif Holm er rævedom
mer og bestanden er på hitlisten med blåræve. Der er 2 traktorer, kornsilo,
korntørreri og halmfyr. På gården er ansat 1 medhjælper i sæsonen. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

VÆGERHØJVEJ 29, "AAGAARD",
VESTER FALDE, 9640 FARSØ,
tlf. 98-678453.
LARS BENT PEDERSEN, gårdejer,
født d. 10.-7.-1950, søn af Ellen
Helene og Bent Pedersen, gift d.
11.-7.-1970 med Kirsten Ann Vi
beke Sølund Jacobsen, medhjæl
pende hustru, født d. 14.-10.1950, datter af Ane Grethe og
Tage Sølund Jacobsen. Parret
har børnene: Anne-Mette, født
d. 6.-4.-1972, Marianne, født d.
22.-5.-1974, Hanne, født d. 15.8.-1975, tvillingerne Anders og
Peter, født d. 8.-1.-1982 og Ju
lie, født d. 6.-.-1990.
L.B.P. har taget grønt bevis og har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-3.-976 fra Henny og Svend Erik Hald.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 7 ha. eng. Der er
forpagtet 31 ha
Stuehuset er opført i 1920 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1920 og 1978, svinestald og lade fra 1920, foderhus fra 1989, indendørs
køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 90 ungdyr
og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn.
Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet.
VÆGERHØJVEJ 35, "VÆGERHØJ
GÅRD", ØSTER FELDE, 9670
LØGSTØR, tlf. 98-678188.
JENS BLOCH, gårdejer, født d.
10.-6.-1925, søn af Holger og
Dagmar Bloch, gift d. 11.-3.-1954
med Krista Hedemann, husmor,
født d. 26.-4.-1926, datter af
Martha og Per Hedemann. Parret
har børnene: Ruth, født d. 26.7.- 1949, Niels Flemming, født d.
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3.B. har været på Odense Husmandsskole. Han overtog gården d. 20.-11.-1953 fra Ma
rie Valsted. Sønnen Niels Flemming købte halvpart i gården i 1979, han har en drifts
lederuddannelse og grønt bevis, han er gift med Else Marie Dalsgård Nielsen.
Ejendomsskyld 1.160.000. Areal 37 ha.
Stuehuset er opført i 1943 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1959, kviestald fra 1975, svinestald og lade fra 1920, maskinhus fra 1965, foderhus
og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 63 ungdyr og 26
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt
halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. 3.B. ejer og driver også Væger
høj vej 42, sønnen bor på denne ejendom, som er på 17 ha. og vurderet til 365.000, der
er 0,5 ha. skov.

ØSTER ØRBÆKVE3 19, ØSTER ØRBÆK, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-672108.
LARS POULSEN, gårdejer, født d. 4.-9.-1931, søn af Anna og Thorvald Poulsen, gift
d. 5.-6.-1960 med Karen Nielsen, sygeplejerske, født d. 13.-7.-1937, datter af Ingrid
og Christian Nielsen. Parret har børnene: Anne Mette, født d. 17.-9.-1962 og 3ens
Ulrik, født d. 26.-10.-1967.
L.P. overtog gården i 1972 fra sine forældre Anna og Thorvald Pedersen, som købte
gården i 1940.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 50 ha. Der er forpagtet 70 ha.
Stuehuset er opført i 1873 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge genopført i 1976 og 1978 efter brand, lade fra 1976-78, maskinhus
fra 1974, foderhus, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 74 årskøer og 150 ungdyr af racen SDM, alle kalvene opfedes. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er hvede og raps. Der er 4 traktorer, 1 rendegraver, plansilo
samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fodermester, og man har 1 sko
ledreng til hjælp. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. L.P. har opkøbt 7
gårde, hvorpå han har nedlagt husene men driver jorden.
ØSTER ØRBÆKVE3 40, "H03GÅRD", ØSTER ØRBÆK, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-671553.
ÅGE og CHRISTIAN H03GÅRD, gårdejere. Å.H. er født d. 3.-3.-1910 og C.H. er født
d. 27.-4.-1927, sønner af Maren og Erik Højgård.
Brødrene overtog gården i 1947 fra forældrene Maren og Erik Højgård, nuværende
ejere er 3. generation på gården, men kan dateres længere tilbage i samme familie.
Ejendomsskyld 1.060.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret fra 1980-90. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestalde fra 1975 og 1980, lade fra 1950, maskinhus fra 1984, foderhus og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 35 ungdyr af racen
SDM, desuden er der 8 årssøer, og der produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Der er 2
traktorer, plansilo og korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ÅLBORGVE3 16, "TREH03GÅRD",
ØSTER ØRBÆK, 9670 LØGSTØR,
tlf. 98-671293.
KRISTOFFER PEDERSEN, gård
ejer, født d. 25.-4.-1912, søn af
Helene og Peter Kristoffer Peter
sen, gift i 1974 med Ruth Bøge,
bogbinder, født d. 22.-6.-1919,
datter af Sorine og Søren 3ust.
K.P. har fra første ægteskab føl
gende børn: Inge, født d. 6.-10.1938, Helene, født d. 25.-5.-1941,
Birgit, født d. 14.-11.-1942 og Elisabeth, født d. 13.-3.-1945 R.B. har fra første
ægteskab børnene: Ole, født d. 3.-5.-1945, Søren, født d. 6.-4.-1948 og Susanne, født
d. 3.-5.-1954.
K.P. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i 1937 fra sin mor
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Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 42,5 ha., heraf tilkøbt 15 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestalde fra 1800, lade,, maskinhus, foderhus og gylletank. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der er 2 trakto
rer, kornsilo og korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ÅLBORGVEJ 55, "KORNUM ØSTERGAARD", KORNUM, 9670
LØGSTØR, tlf. 98-681262.
CARL CHRISTIAN FRANDSEN,
gårdejer, født d. 21.-5.-1937, søn
af Anna og Peder C. Frandsen,
gift d. 22.-9.-1962 med Kirsten I.
Sloth, sygeplejerske, født d. 25.6.-1940, datter af Ellen og Anker
A. Sloth. Parret har børnene:
Ellen, født d. 21.-8.-1963, Anne,
født d. 7.-8.-1964 og Hans Carl,

født d. 24.-12.-1970.
C.C.F. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1972 fra
sin far Peder C. Frandsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedste
faderen købte i 1917.
Ejendomsskyld 5.500.000. Areal 180 ha., heraf tilkøbt 64 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af nybyg
gede og total renoverede stalde fra 1985-1990, lade og maskinhus fra 1953 og 1975,
gastæt silo og 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 190 årssøer, der
produceres ca. 3.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varm og kold lufts
tørreri. På gården er ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet.

ÅLBORGVEJ 61, BRØNDUM,
9670 LØGSTØR, tlf. 98-681165.
CHRISTIAN CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 2.-8.-1925, søn af
Anne og Niels Chritensen, gift
d. 23.-3.-1951 med Grethe Holm,
medhjælpende hustru, født d.
29.-4.-1927, datter af Kristine
og Marius Holm. Parret har bør
nene: Anny, født d. 17.-5.-1953,
Bente, født d. 28.-2.-1955 og
tvillingerne Gerda og Ulrik, født
d. 28.-10.-1962.
C.C. overtog gården d. 17.-2.-1966 fra Thorndal Grønning.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 12 ha. Der er lejet 12 ha,
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald fra 1960, lade, maskinhus og foderhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt, desuden er der 2 ungkreaturer. Planteproduktionens salgs
afgrøde er raps. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ÅLBORGVEJ 70, BRØNDUM, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-681214.
JENS JØRGEN PEDERSEN, gårdejer, født d. 16.-6.-1936, søn af Kirsten Marie og
Jørn Hansen Pedersen, gift d. 5.-1.-1963 med Rosa Gundersen, medhjælpende hustru,
født d. 18.-4.-1942, datter af Anne Marie og Jens Gundersen. Parret har børnene:
Kirsten Marie, født d. 16.-4.-1963 og Karen Margrethe, født d. 14.-11.-1964.
J.J.P. købte sammen med en bror i 1965 gården fra Johannes Jensen, i 1969 overtog
J.J.P. hele gården.
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Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
25 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Alborgvej 70's stuehus er opført
omkr. 1890 og restaureret i
1979. Avlsbygningerne består af
svinestalde fra 1970 og 1976,
lade fra 1970, maskinhus fra
1974, foderhus og gastæt silo.
Gården drives med en svinepro
duktion på 45 årssøer, der sælges
ca. 1.100 smågrise årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er
raps og ærter. Der er 2 traktorer, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til høst.

ÅLBORGVEJ 74, BRØNDUM, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-681436.
OVE GRETH NIELSEN, minkavler, født d. 4.-12.-1957, søn af Ellen og Henry Greth
Nielsen, gift d. 12.-2.-1981 med Karen Lindstrøm, specialarbejder, født d. 1.-7.-1960,
datter af Maren og Karl Jørgen Lindstrøm. Parret har børnene: Janni, født d. 9.-12.1982, Thomas, født d. 2.-9.-1986 og Kenneth, født d. 24.-4.-1989.
O.G.N. er bygningssnedker. Han overtog, gården d. 1.-4.-1985 fra Karsten Højgård.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 1 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 4 mink
haller. Minkproduktionen er på 2.000 stk. årligt, O.G.N. er med som en af de ti bedste
med sorten Scan Black. Der er 1 traktor og fodersilo. Man har 1 skoledreng til hjælp.
ÅLBORGVEJ 152, "STÆRBOGÅRD", BRØNDUM, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-681015.
HANS PETER HOLM SØRENSEN, gårdejer, født d. 22.-10.-1943, søn af Petra Nicoline
og Peder Christian Holm Sørensen, gift d. 7.-10.-1984 med Aud Liland, klinikassistent,
født d. 7.-10.-1944, datter af Thordis og Samuel Poul Liland, Norge. Parret har
datteren Pernille, født d. 1.-5.-1972.
H.P.H.S. har taget grønt bevis. Han overtog gården i maj 1977 fra sin far Peder
Christian Sørensen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.120.000. Areal 37,3 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1871 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1967, svinestald og lade fra 1893, maskinhus, foderhus, udendørs køresilo og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 33 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 6 årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, plan
silo, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet. H.P.H.S. har lejet Ålborgvej 125, hvor han dyrker jorden.
ÅLBORGVEJ 153, "SOLDALSGAARD", BRØNDUM, 9670 LØG
STØR, tlf. 98-681025.
CARSTEN HØJGAARD, gårdejer,
født d. 3.-9.-1944, søn af Anna
Marie og Jens Christian Højgaard,
gift d. 25.-9.-1971 med Karen
Margrethe Klausen, sygeplejerske,
født d. 28.-8.-1943, datter af
Marie og Anders Christian Klau
sen. Parret har børnene: Mette,
født d. 3.-12.-1972, Mads, født
d. 11.-11.-1974 og Lena, født d.
28.-8.-1977.
C.H. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1972 fra sin
mor Marie Højgaard, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt ialt 32 ha., der er frasolgt 11 ha.
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Stuehuset er opført i 1896 og restaureret flere gange senest i 1975. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1905 og 1950, svinestalde fra 1905 og 1979, lade fra 1905,
maskinhus fra 1976, foderhus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på
95 årssøer, der sælges ca. 1.900 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder af
hvede, ærter, raps og græsfrø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts
tørreri, halmfyr og 2 vindmøller. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
ÅLBORGVEJ 191, "BRØNDUMGAARD", BRØNDUM, 9670 LØG
STØR, tlf. 98-681281.
POUL JØRGEN BINDERUP, land
mand, født d. 25.-4.-1958, søn af
Magda og Frithiof Binderup, gift
d. 8.-9.-1984 med Else Marie Hedegaard, kontorassistent, født d.
2.-4.-1957, datter af Else og
Ernst Hedegaard. Parret har bør
nene: Stine, født d. 17.-8.-1981
og Rikke, født d. 8.-8.-1986.
P.J.B. er eksportchauffør og har taget det grønne bevis. Han overtog gården d. 10.5.-1984 fra Martin Fisker.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 140 ha., heraf tilkøbt 42 ha., der er ca. 23 ha. eng.
Der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1876 og restaureret i 1989/90. Avlsbygningerne består af kvæg
stald bygget efter brand i 1961, lade ovenpå kostald, gammel hestestald, foderhus fra
1989, 3 inden- og 1 udendørs køresilo samt gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 95 årskøer, 135 ungdyr og 50 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og græs til piller. Der er 4 trak
torer, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt varmepumpe. På gården er ansat 1
fodermester, og man har 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. P.J.B. ejer og.driver også Ålborgvej 176.

ÅLEVEJ 12, "RANUM SØNDER
GÅRD", 9681 RANUM, tlf. 98676224.
JENS MARTIN PEDERSEN, gård
ejer, født d. 19.-8.-1929, søn af
Inger og Peder Pedersen, gift d.
15.-11.-1952 med Rita Jensen,
husmor, født d. 11.-6.-1933, dat
ter af Anna og Karl Jensen. Par
ret har børnene: Ole, født d.
24.-5.-1953 og Steen, født d.
9.-7.-1967.
J.M.P. overtog gården d. 2.-2.-1962 fra sin far Peder Pedersen. Gården er en gammel
kommunegård, som har været fattiggård op til 1934.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 52 ha., heraf 16 ha. eng. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret flere gange senest i 1962. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1932 og 1977, svinestald fra 1932 tilbygget i 1972, lade fra
1880, foderhuse fra 1977 og 1990, maskinhus, indendørs køresilo og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 85 ungdyr og 20 slagtekalve af racen
SDM, desuden er der 10 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 2 traktorer, plansilo og kold
lufts tørreri. På gården er ansat 2 faste medhjælpere. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

ÅLEVEJ 15, 9681 RANUM, tlf. 98-676668.
PER HOLM PEDERSEN, gårdejer, født d. 9.-10.-1942, søn af Martha og Peder Chri
stian Holm Pedersen.
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Pedersen, som købte en i 1947.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 12 ha. eng. Der er
forpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1909 og 1980, kviestald fra 1988, lade og maskinhus fra 1986, foderhus og 2
gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 130 ungdyr og 25
slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 årssøer, der produceres ca. 40 slagtesvin
årligt, der er 4 ammekøer og 6 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer og 1 tårn
silo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ÅLEVE3 20, 9681 RANUM, tlf. 98-676143.
LEIF ERLING HAMBORG, fjerkræsproducent, født d. 9.-6.-1940, søn af Dagny Margre
the og Harald Hamborg, gift d. 30.-6.-1978 med Anne Margrethe Stenvang, medhjæl
pende hustru, født d. 12.-8.-1946, datter af Marie og 3ens Peter Stenvang. Parret har
børnene: Frank, født d. 20.-12.-1972, Flemming, født d. 19.-3.-1975 og Theresa Marie,
født d. 11.-7.-1977.
L.E.H. overtog gården d. 1.-4.-1970 fra sine forældre Dagny Margrethe og Harald Ham
borg. Gården blev udstykket fra Vitskøl Kloster i 1911. Tidligere lå Ale Kirke på
samme matrikelnummer.
Ejendomsskyld 2.030.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 34 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kyllinge
huse fra 1970 og 1973, lade fra 1970, halmlade fra 1979 og foderhus. Gården drives
med en kyllengeproduktion på 275.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og æreter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri
samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. L.E.H. ejer og driver
også Ålevej 28, som blev købt i 1962, vurderingen er på 780.000.
ÅLEVE3 32, "KARLSMINDE",
9681 RANUM, tlf. 98-676121.
BØRGE PORSBORG DAHL, gård
ejer, født d. 16.-11.-1935, søn af
Dagny og Christian Dahl, gift d.
7.-11.-1959 med Betty Nicolaisen,
medhjælpende hustru, født d.
17.- 9.-1938, datter af Inger og
Poul Nicolaisen. Parret har bør
nene: Lone, født d. 6.-9.-1961 og
Gitte, født d. 6.-3.-1965.
B.P.D. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1966 fra sin far Christian Dahl, nuværende ejer
er 3. generation på gården, som blev oprettet i 1913.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 17,2 ha., der er tilkøbt 1 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne beståraf kvæg- og
svinestald samt maskinhus alle fra 1967, lade fra 1913 og foderhus. Gården drives som
alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 17 årskøer, 28 ungdyr og 10 slagtekalve
af racen SDM, svineproduktionen er på 12 årssøer, der sælges ca. 100 smågrise og 100
slagtesvin årligt, desuden er der 3 heste. Der er 2 traktorer og 4 tårnsiloer. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

ÅLEVE3 44, "SOLHAVE", 9681 RANUM, tlf. 98-676506.
AAGE WILLIAM PEDERSEN, gårdejer, født d. 30.-12.-1930, søn af Else og Søren
Pedersen, gift d. 23.-8.-1952 med Else Kirstine Marcussen, medhjælpende hustru, født
d. 19.-4.-1935, datter af Dagny og Aksel Marcussen. Parret har børnene: Axel, født d.
22.-11.-1952, Søren, født d. 20.-5.-1956 og Susanne, født d. 24.-8.-1959.
AA.W.P. overtog gården i 1964 fra sine forældre Else og Søren Pedersen.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 14,7 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er frasolgt 0,5 ha.

-275"Solhave"s stuehus er opført i
1921 samt restaureret og tilbyg
get i 1972. Avlsbygningerne be
står af kvæg- og svinestald samt
lade alle fra 1921, maskinhus fra
1970 og foderhus. Gården drives
med en svineproduktion på 8 års
søer, der sælges ca. 100 smågrise
årligt, der er 10 ammekøer og 10
ungdyr af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 2 trkatorer, 2 tårnsiloer,
kold lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ÅR S VEJ 40, "NÆSBORG SØNDER
GÅRD", NÆSBORG MARK, 9670
LØGSTØR, tlf. 98-681059.
OLE RITTER, gårdejer, født d.
30.-3.-1957, søn af Kamma og
Johan Christensen, gift d. 5.6.-1982 med Aase Marie Hansen,
medhjælpende hustru, født d. 9.2.-1955, datter af Karen og Karl
Hansen. Parret har sønnen Tho
mas, født d. 14.-7.-1986.
O.R. har taget grønt bevis og
har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 22.-5.-1986 fra Niels
Pedersen.
Ejendomsskyld 2.567.900. Areal 76,4 ha., heraf tilkøbt 9,7 ha. Der er forpagtet 21 ha.
Stuehuset er opført i 1898 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1963 renoveret i 1991, farestald fra 1986, lade fra 1917, maskinhuse fra 1970 og
1989, foderhus og 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer,
der sælges ca. 1.700 smågrise og 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps og ærter. Der er er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold
lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
ÅRSVEJ 106, "THOFTSMINDE",
SKARP SALLING, 9670 LØGSTØR,
tlf. 98-681120.
GUNNAR KÆRSGAARD, gårdejer,
født d. 18.-12.-1948, søn af Es
ther og Aage Kærsgaard, gift d.
1.-6.-1974 med Margit Hosbond,
kontorassistent/medhjælpende hu
stru, født d. 17.-7.-1952, datter
af Ella og Kresten Hosbond. Par
ret har børnene: Erik, født d.
8.-9.-1977 og Finn, født d. 20.5.-1981. G.K. har taget grønt bevis og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 19.-11.-1971 fra sine forældre Esther og Aage Kærsgaard, nuværen
de ejer er 5. generation på gården, som blev bygget af tipoldefaderen i 1872.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1876 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1966, 1974, 1978 og 1987, lade fra 1978, maskinhus fra 1972, foderhus og 2
gylletanke. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 5.200 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, plansilo, korntørreri
og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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ÅRSVEJ 110, "FLYESMINDE",
SKARP SALLING, 9670 LØGSTØR,
tlf. 98-683150.
ANDERS CHRISTIAN OLESEN,
gårdejer, født d. 4.-2.-1934, søn
af Mariane og Lars Peter Olesen,
gift d. 5.-7.-1967 med Erna Poul
sen, medhjælpende hustru, født
d. 26.-10.-1935, datter af Kathri
ne Kirstine og Ejnar Johan Poul
sen. Parret har børnene: Maj-Britt,
født d. 18.-4.-1963, Inge, født d.
10.-5.-1968, Lillian, født d. 21.-9.-1969, Pia, født d. 17.-6.-1972 og Ritta, født d.
14.-7.-1975. A.C.O. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972
fra Helga og Kaj Fly.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 34 ha., heraf 4 ha. hede og 2 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1880 restaureret i 1978, kviestald fra 1978, svinestald fra 1880 restau
reret i 1974, lade fra 1880, maskinhus, foderhus og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 25 årskøer, 40 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, der er 2 års
søer, og der produceres ca. 30 slagtesvin årligt, desuden er der 2 heste. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo
samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
A.C.O. ejer og driver også "Østergård", Vilstedvej 55, den er på 22 ha., stuehuset er
udlejet.
ÅRSVEJ 111, "STAGSDAL",
SKARP SALLING, 9670 LØGSTØR,
tlf. 98-683102.
NIELS MYRUP PEDERSEN, gård
ejer, født d. 29.-5.-1930, søn af
Marie og Jens Nielsen Pedersen,
gift d. 3.-3.-1956 med Anne Lise
Kjær, medhjælpende hustru, født
d. 18.-3.-1934, datter af Kathri
ne og Marius Kjær. Parret har
børnene: Karen, født d. 19.-2.1957 og Holger, født d. 25.-3.1960.
N.M.P. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 21.-11.-1964 fra
sine forældre Marie og Jens Nielsen Pedersen, nuværende ejer er 4. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden 1854.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 10 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret flere gange senest i 1990. Avlsbygningerne
består af kvæg- og svinestald fra 1962, kivestald fra 1973, lade, maskinhus, foderhus
og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer samt opdræt af ra
cen SDM. Der er 2 traktorer, kornsilo og korntørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

ÅRSVEJ 116, "OUDRUPGÅRD", OUDRUP, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-683104.
LARS KRISTEN NIELSEN, gårdejer, født d. 11.-10.-1913, søn af Else Marie og Kre
sten Nielsen, gift d. 1.-12.-1948 med Nina Kollerup Madsen, medhjælpende hustru,
født d. 30.-4.-1926, datter af Anne Marie og Martin Madsen. Parret har børnene: Else
Marie, født d. 15.-4.-1950, tvillingerne Majbrit, født d. 24.-5.-1957 og Margit, født d.
25.-5.-1957, Kurt, født d. 7.-3.-1963 og Leif, født d. 28.-6.-1969.
L.K.N. overtog gården d. 1.-6.-1965 fra Erik Kollerup Madsen, nuværende ejer er 3.
generation på gården på konens side.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 44 ha., heraf 16 ha. eng og hede samt lidt skov.
Stuehuset er opført omkr. 1917 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af
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med en svineproduktion på 5 årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer og kornsilo.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ÅRSVEJ 130, "SOLHJEM", OUDRUP, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-683107.
ELLY KRISTIANSEN (NIELSEN), gårdejer, født d. 15.-7.-1932, datter af Signe og
Niels Nielsen, gift d. 3.-12.-1950 med Teddy Kristiansen, pensioneret post/medhjælpende ægtefælle, født d. 9.-10.-1927, søn af Christine og Jens Kristiansen. Parret har
børnene: Conny, født d. 2.-5.-1951, Jytte, født d. 23.-2.-1953, Tind, født d. 9.-3.-1958,
Ole, født d. 7.-8.-1961 og Torben, født d. 18.-1.-1966.
E.K. overtog gården i 1962 fra Kathrine Jensen.
Ejendomsskyld 675.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1956 og 1972, svinestald fra 1956, lader fra 1964 og 1972, maskinhus og
foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på 23 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ÅRSVEJ 158, HEDEGÅRDE, 9670
LØGSTØR, tlf. 98-683157.
JØRGEN LAUSTSEN, gårdejer,
født d. 21.-2.-1943, søn af Ida og
Niels Christian Laustsen, gift d.
16.-11.-1968 med Else Færk,
hjemmehjælper, født d. 4.-3.-1945,
datter af Inger og Holger Færk.
Parret har børnene: Allan, født
d. 4.-11.-1969, Brian, født d. 2.1.-1973 og Lene, født d. 4.-1.1976.
E.F. er medlem af Oudrup Menighedsråd. J.L. har været på Dalum Landbrugsskole og
er i bestyrelsen for Mejeriet. Han overtog gården d. 28.-8.-1968 fra sine forældre Ida
og Niels Christian Laustsen. Faderen byggede gården og opdyrkede heden.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1954 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1954 og 1971, lade fra 1951, maskinhus fra 1973, foderhus fra 1971 og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 50 harer, som opdræt og hobby, dyrerne ekspor
teres. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mark
vandingsanlæg, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
ÅRUPVEJ 11, "FREDERIKSMINDE", VINDBLÆS, 9670 LØGSTØR,
tlf. 98-683084.
JACOB BORUP PEDERSEN,
gårdejer, født d. 26.-9.-1933, søn
af Anne og Christian Pedersen,
gift d. 23.-9.-1959 med Betty
Sørensen, medhjælpende hustru,
født d. 15.-9.-1939, datter af
Kirstine og Peter Sørensen. Par
ret har børnene: Carsten, født d.
10.-7.- 1960, Ib, født d. 22.-5.-1964
og Solveig, født d. 13.-2.-1970.
J.B.P. har været på St.Restrup Husmandsskole, han er i repræsentantskabet for
Slagteriet Sundby-Wenbo og D.L.G. Han overtog gården d. 21.-8.-1959 fra Niels P.
Nielsen.
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Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 22,9 ha., heraf 4,5 ha. skov. Der er lejet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1876 og løbende restaureret samt tilbygget i 1973. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald genopført i 1987 efter brand, svinestalde fra 1964, 1970
og 1978, maskinhus fra 1981, lade, foderhus og gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 58 årssøer, der produceres ca. 1.200 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo
og korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ÅRUPVEJ 45, "NY ÅRUPGÅRD",
9670 LØGSTØR, tlf. 98-683262.
HANS JØRGEN ANDERSEN,
gårdejer, født d. 19.-12.-1961,
søn af Agnes og Ejner Østergård,
bor sammen med Karen Bach,
født d. 4.-3.-1963, datter af Hel
ga og Christian Bach.
H.J.A. har taget grønt bevis.
Han overtog gården d. 15.-8.-1987.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal
88 ha.
Gården drives sammen med "Vestergård", Ranumvej 41.
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BAGGESDAMVEJ 4, "BAGGESDAM", KOMDRUP, 9293 KONGERSLEV.
LAURITS HAALS, omtales under Baggesdamvej 15.
L.H. overtog gården d. 1.-1.-1988 fra Kristian Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 45,5 ha.
Stuehuset er opført i 1981, det er udlejet. Avlsbygningerne består af kvægstald, 2
svinestalde og lade med maskinhus fra 1977. På gården er der kornsilo, varm og kold
lufts tørreri samt kombifyr.
L.H. ejer og driver desuden Baggedamsvej 15.
BAGGESDAMVEJ 11, "SOLVANG",
KOMDRUP, 9293 KONGERSLEV,
tlf. 98-331119.
JENS OG HANS MARCUSSEN,
gårdejere.
J.M. er født d. 6.-3.-1921, søn af
Hans Georg Marcussen, gift med
Grete Henriksen, født d. 3.-9.1926, datter af Aksel Henriksen.
Parret har sønnen Hans, født d.
28.-2.-1952 og han har børnene:
Jane, født d. 18.-10.-1983 og An-

ni, født d. 16.-10.-1985.
Både far og søn har været på Asmildkloster Landbrugsskole. J.M. overtog gården i
1948 fra sin far, Hans Gerog Marcussen. Sønnen, Hans, købte halvpart i gården i 1979.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 56,8 ha.
Bygningerne består af stuehus, 2 kvægstalde og 2 lader, heraf er den ene kombineret
maskinhus og lade, desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
60 årskøer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo med varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.
BAGGESDAMVEJ 13, "HØJGAARD", KOMDRUP, 9293 KON
GERSLEV, tlf. 98-331173.
POUL E. KRISTENSEN, gårdejer,
født d. 30.-5.-1942, søn af Edith
og Niels Kristensen, gift d. 12.11.-1966 med Birte Hylling Sø
rensen, skolesekretær, født d.
23.-1.-1947, datter af Karen og
Samuel Sørensen. Parret har bør
nene: Jens, født i 1974, og
Mads, født i 1978.
P.E.K. har været på Vejlby og Malling landbrugsskoler, han er uddannet ensiminør og
overtog gården i 1978 fra Kristian Jensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 18 ha.
Stuehuset er opført i 1934. Avlsbygningerne består af farestald, goldsostald, værksted,
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maskinhus, foderhus og desuden er der gylletank. Gården drives med en svineproduk
tion på 80 årssøer, der sælges ca. 1.100 smågrise og 700 slagtesvin årligt. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt fastbrændselsfyr.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
BAGGESDAMVEJ 15, KOMDRUP,
9293 KONGERSLEV, tlf. 98331054.
LAURITS HAALS, gårdejer, født
d. 17.-1.-1945, søn af Kirstine og
Niels Haals, gift d. 24.-3.-1978
med Hanne Nielsen, født d. 31.5.-1951, datter af Anne Lise og
Anton Nielsen. Parret har børne
ne: Bettina, født d. 14.-2.-1970,
Dorthe, født d. 4.-4.-1979, Niels,
født d. 9.-3.-1983 og Lars, født
d. 1.-6.-1985. L.H. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.1972 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som blev bygget af olde
faderen, idet han udflyttede gården i 1866 efter at have drevet den på en tidligere
plads i ca. 10 år.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Der er 2 stuehuse på ejendommen, det ældste er opført i 1866 og beboes af L.H.'s
mor, det nye stuehus er fra 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald opført i 1941
og udvidet i 1974, hestestald og garage samt lade er fra 1941, maskinhus kombineret
med foderhus er fra 1979 og desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 28 årskøer, 30 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer
og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges lidt og der er 1 skoledreng til hjælp.
L.H. ejer og driver desuden Baggesdamvej 4.
BIRKESØVEJ 3, "FINNSTRUPGAARD", MØLLESØ, 9280 STORVORDE, tlf. 98-310531.
KARSTEN VALDEMARK BACH,
gårdejer, født d. 17.-5.-1964, søn
af Inger og Helge Valdemar
Bach, bor sammen med Lene
Juhl Christensen, født d. 15.-9.1968, datter af Hanne og Micha
el Christensen.
K.V.B. har været på Try og Lund
bæk landbrugsskoler. Han over
tog gården d. 1.-1.-1989 fra Ar
ne Frederiksen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 25 ha. og der er lejet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1954 og siden restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1954, kalvehus fra 1964 og en laden fra 1954, som senere er lavet om til dyb
strøelsesstald. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 65 ungdyr og 20
slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, kornsilo med varm og kold lufts tørreri.
BIRKESØVEJ 5, "HØJMOSEGAARD", 9280 STORVORDE, tlf. 98-310570.
EJNAR DALUM, gårdejer, født d. 16.-1.-1950, søn af Søren Dalum, gift i 1978 med
Lene Buus, sygeplejerske, født d. 27.-4.-1953, datter af Christian Buus. Parret har
børnene: Christian, født d. 14.-12.-1978 og Anders, født d. 2.-8.-1982.
E.D. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården i 1976 fra Ernst
Kristensen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Derudover er der forpagtet 35 ha.
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i 1954. Avlsbygningerne består af
kartoffelhus fra 1954 og kombine
ret lade og maskinhus fra 1978.
Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af
korn og spisekartofler, som sæl
ges på Københavns Grønttorv.
Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo, varm og kold lufts
tørreri samt halmfyr. I høst og
kartoffelsæsonen er ansat 2 med
hjælpere.
BIRKESØVEJ 9, MØLLESØ, 9280 STOR VORDE.
KIM HJORT CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 26.-9.-1961, søn af Tove og Aage Chri
stensen. K.H.C. har været på Borris og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården
d. 1.-4.-1989 fra Peter Kjær Sørensen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 30,5 ha. og der er forpagtet 4,5 ha.
Stuehuset er udlejet. Avlsbygningerne består af svinestald, lade og hønsehus. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter og raps. Der er 1
traktor, 1 mejetærsker og halmfyr.
BIRKESØVEJ 13, "LYKKENSEJE", MØLLESØ, 9280 STORVORDE, tlf. 98-310575.
EJVIND PETER KNUDSEN, husmand, født d. 3.-9.-1927, søn af Adolf Knudsen, gift i
1954 med Lis Hansen, født d. 18.-8.-1932. Parret har børnene: Frank, født i 1954,
Gert, født i 1957, Flemming, født i 1954, Bjarne, født i 1967, og Lillian, født i 1969.
E.P.K. er forsøgsleder ved Hornum Forsøgsstation. Han overtog gården d. 8.-4.-1959
fra Henning Thomsen.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 20,7 ha.
Stuehuset er opført i 1952. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1952 samt
maskinhus fra 1989. Gårdens besætning er på 2 årssøer og 12 slagtesvin. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og kombifyr. Ma
skinstation bruges til gødningsudkørsel.

BLOKENGEN 1, GUDUMKÆR, 9280 STORVORDE, tlf. 98-316165.
ERIK BERTELSEN, ventilationsarbejder, født d. 2.-8.-1939, søn af Kristine og Harald
Bertelsen, gift d. 19.-6.-1964 med Dagny Pedersen, køkkenleder, født d. 28.-11.-1941,
datter af Sofie og Karl Pedersen. Parret har børnene: Merete, født d. 21.-11.-1961,
Jesper, født d. 22.-6.-1966 og Gitte, født d. 7.-7.-1967.
E.B. overtog gården d. 15.-7.-1988 fra Holger Jensen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 8,8 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1957 og lade fra 1906. Gårdens besætning er på 2 årssøer og 20 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er bruges maskinstation til
markarbejdet.
BLOKENGEN 3, GUDUMKÆR,
9280 STORVORDE, tlf. 98-316531.
EGON KRISTENSEN, landpost,
født d. 23.-12.-1930, søn af Ma
rie og A. Christian Kristensen,
gift i 1953 med Conny Jensen,
hjemmehjælper, født d. 22.-4.1935, datter af Erna og Poul M.
Jensen. Parret har børnene: Le
ne, født i 1957, og Jette, født i
1963.
E.K. overtog gården i 1961 fra
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Ejendomsskyld 400.000. Areal 7,7 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald, lade og dobbelt garage. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn og raps. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
BLOKENGEN 5, GUDUM KÆR, 9280 STORVORDE, tlf. 98-316683.
TENNA WORBECH CHRISTENSEN, sygeplejerske, født d. 13.-12.-1959, datter af Rita
og Teddy Christensen, gift i 1984 med Poul Christian Hansen, smed, født d. 25.-3.1956, søn af Margrethe og Leif Hansen. Parret har børnene: Thomas, født d. 23.-2.1985 og Lotte, født d. 16.-6.-1988.
T.W.C. overtog gården d. 1.-1.-1989 fra sin bedstefar, Emil Jensen, nuværende ejer er
3. generation på gården.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 7,2 ha., der er bortlejet 3,8 ha.
Stuehuset er indrettet i den tidligere lade og kostald i 1989. Avlsbygningerne består
af lade og fårehus. Gårdens besætning er på 10 moderfår og 1 pony. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer.

BØGESKRÆNTEN 7, "ØSTER
SKOVHUS", GUDUMLUND, 9280
STORVORDE, tlf. 98- 316194.
JOHANNES KJÆRGAARD, gård
ejer, født d. 13.-7.-1926, søn af
Kristine og Ankjær Kjærgaard,
gift d. 5.-11.-1949 med Inger
Marie Nielsen, født d. 14.-1.-1926,
datter af Else og Janus Nielsen.
Parret har børnene: Karl, født d.
14.-8.-1950, Eva, født d. 13.-9.1955, Stinne, født d. 8.-12.-1960
og Hans, født d. 11.-7.-1964.
J.K. overtog gården d. 15.-9.-1949 fra Johan Nielsen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 15,5 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha. Derudover er der lejet
13,8 ha. Stuehuset er opført i 1963. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1939,
som er tilbygget med maskinhuset i 1965, lade fra 1939 samt en garage. Gården dri
ves med en svineproduktion på 14 årssøer, der produceres ca. 250 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo
med varm og kold lufts tørreri.
BØGESKRÆNTEN 8, "LADEN", GUDUMLUND, 9280 STORVORDE, tlf. 98-316016.
ERLING GUNNER ANDERSEN, gårdejer, født d. 8.-2.-1926, søn af Anne Marie og
Karl Andersen, gift i 1954 med Sonja Jensen, født d. 9.-6.-1934, datter af Karla og
Laurits Jensen. Parret har børnene: Kjeld, født i 1958 og Frank, født i 1964.
E.G.A. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 7.-5.-1954 fra
Marinus Larsen, som købte "Laden" fra Gudumlund og lavede beboelse ovenpå og
stalde under i 1944.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 8,8 ha.
Stuehuset er indrettet i den gamle lade fra Gudumlund. Avlsbygningerne består af
kvægstald, som er udvidet i 1975 med kornmagasin, desuden er der hønsehus og ma
skinhus fra 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 18 ungdyr og
20 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 60 slagtesvin årligt. Der er 2
traktorer og kombifyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BØGESKRÆNTEN 11, GUDUMLUND KÆR, 9280 STORVORDE, tlf. 98-316110.
BETTY A. GEORGSEN, husmand, født d. 19.-4.-1927, datter af Ejnar Sørensen, gift i
1948 med Claus Georgsen, født d. 18.-11.-1919, søn af Anders Georgsen. Parret har
sønnen Poul Ejner, født d. 23.-4.-1952.
B.A.G. overtog gården i 1959 fra sin mor, Ingeborg Sørensen, faderen byggede den i
1928, da den blev udstykket fra Gudumlund.
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11,5 ha., som er bortforpagte!.
Bøgeskrænten 11's stuehus er op
ført i 1929 og restaureret flere
gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald opført i 1929 og kombi
neret maskinhus og garage. Der
er 1 traktor.

BØGESKRÆNTEN 12, GUDUMLUND, 9280 STORVORDE, tlf. 98-316505.
ERIK SØRENSEN, landmand, født d. 10.-8.-1957, søn af Gudrun og Henning Sørensen.
E.S. er kontorassistent. Han overtog i 1984 fra sin far, nuværende ejer er 3. gene
ration. Ejendomsskyld 480.000. Areal 9,6 ha. og der er lejet 2,8 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, lade og 2 maskinhuse. Besætningen er
på 5 ammekøer og 15 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er 3
traktorer, 1 mejetærsker og plansilo samt brændefyr. Maskinstation bruges lidt.

BØGESKRÆNTEN 13, "KÆRGAARDEN", GUDUMLUND KÆR, 9280
STORVORDE, tlf. 98-316071.
EJNAR ANDERSEN, gårdejer,
født d. 28.-3.-1921, søn af Petrea og Laurits Marinus Ander
sen, gift i 1947 med Lilly Jør
gensen, født d. 25.-3.-1923, dat
ter af Therese og Kresten Bendtsen Jørgensen. Parret har børne
ne: Bente Therese, født d. 22.11.-1948 og Anni Birgitte, født
d. 26.-3.-1958. E.A. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-10.-1956 fra Kristian Thomsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret over 5 år. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade fra 1975, svinestald fra 1978 og maskinhus fra 1973. Gården drives som
alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 30 årskøer og 25 ungdyr af racen SDM,
svineproduktionen er på 30 årssøer og der sælges ca. 600 smågrise årligt. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat
1 medhjælper og der bruges en del maskinstation.

BØGESKRÆNTEN 14, GUDUM
LUND KÆR, 9280 STORVORDE,
tlf. 98-316635.
KNUD ERIK SØRENSEN, lager
arbejder, født d. 24.-3.-1940, søn
af Mariane og Sofus Andreas Sø
rensen, bor sammen med Birthe
Nielsen, født d. 2.-5.-1940, dat
ter af Elly og Albert Iversen.
Parret har børnene: Helle, født
d. 17.-6.-1959, Dorthe, født d.
11.-11.-1960, Gunna, født d. 25.9.-1965, Gert, født d. 19.-11.-1966 og Jette, født d. 10.-1.-1971.
K.E.S. arbejder på F.D.B.'s lager og har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han over
tog gården i 1966 fra sin far, som byggede den i 1928.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
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fra 1928 og som er tilbygget i 1975, lade fra 1928 og maskinhus fra 1967. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor,
maskinstation bruges en del.

DALSGAARDVEJ 27, "DALSGAARD", NR. KONGERSLEV, 9293 KONGERSLEV, tlf.
98-331226.
JENS BACH, JENS KORSHOLM KNUDSEN OG INGE BACH, gårdejere.
J.B. er født d. 21.-10.-1909, søn af Jens Bach, og gift d. 15.-6.-1941 med Clara Hen
riksen, født i 1912, og datter af Jens Henriksen. Parret har børnene: Jenny, født i
1942, Jane, født i 1945, Inge, født i 1948, Tove, født i 1951, og Karin, født i 1953.
J.B. har taget nogle landbrugskurser. Han overtog gården i 1941 fra sin far, Jens
Bach. Nuværende ejer er 7. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1680. Den nuværende ejers bedstefar flyttede gården ud fra byen i 1873.
Areal 65 ha., heraf tilkøbt 9,5 ha., der er ca. 0,3 ha. stor sø på arealet.
Stuehuset er opført i 1873. Avlsbygningerne består af kvægstald og hestestald fra
1914, lade fra 1873 og desuden er der hønsehus, staklade og maskinhus. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps, ærter, hestebønner og frø
græs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges lidt.

DOKKEDALVEJ 30, "MOU MØLLEGAARD", MOU, 9280 STORVORDE, tlf. 98-311012.
SVEND CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 3.-6.-1947, søn af Efra og
Jens Anthon Christensen.
S.C. har været på Malling Land
brugsskole. Han overtog første
halvdel af gården i 1973 og re
sten i 1979 fra sin far, nuvæ
rende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 57 ha., heraf 5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1863 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald opført i 1977, kviestald fra 1872, som er ombygget i 1977, en lade, som er op
ført dels i 1977 og dels i 1988, 2 maskinhuse fra 1955 og 1974, desuden er der foder
hus og kalvehus samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer,
70 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps.
Der er 4 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper og
der bruges lidt maskintation.
S.C. ejer og driver desuden Langelandsvej 1.
DYBDALVEJ 4, "KÆRGAARD",
LILLEVORDE, 9280 STOR VOR
DE, tlf. 98-316037.
ANNA GRETHE NIELSEN, gård
ejer, født d. 13.-8.-1942, datter
af Karen Thorn, gift d 12.-7.-1980
med Hans Henrik Nielsen, født
d. 25.-7.-1951, søn af Mary og
Søren Nielsen. A.G.N. har søn
nen Jens Martin, født d. 15.-11.1971, parret har datteren Mar
grethe, født d. 15.-4.-1979.
H.H.N. har været på Vejlby Landbrugsskole.
A.G.N. overtog gården i 1969 fra Jens Martin Jensen.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 77 ha., heraf 4 ha. skov. Derudover er der forpagtet
40 ha.
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Stuehuset er opført i 1915 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne anvendes kun til
opbevaring af avlen. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og frø
græs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri og plantørreri med varm og
kold luft samt halmfyr. Gården drives sammen med Rødageren 11.
DYBDALVEJ 5, "HØJVANG", TI
ENDEMARKEN, 9280 STORVORDE, tlf. 98-316356.
EJNER MARIUS CHRISTENSEN,
husmand, født d. 27.-9.-1915, søn
af Jens Hansen Christensen, gift
d. 9.-5.-1942 med Signe Lausten,
født d. 19.-2.-1921, datter af
Martinus Lausten. Parret har bør
nene: Svend, født d. 11.-7.-1946
og Mona, født d. 13.-11.-1950.
E.M.C. overtog gården d. 11.-4.1947 fra Anna Porsborg. Ejendomsskyld 590.000. Areal 13,8 ha., heraf tilkøbt 3 ha.,
der er udlejet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1923, som er restaureret i 1980, samt en lade, som er tilbygget stuehuset.
Gårdens besætning er på 2 årssøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps.
Der er 1 traktor og portionstørreri. Maskinstation bruges lidt.

DYBDALVEJ 7, "TØNSBJERGGAARD", TIENDEMARKEN, 9280
STORVORDE, tlf. 98-316520.
KURT AHNFELDT KJELDSEN,
gårdejer, født d. 2.-5.-1942, søn
af Johan Ahnfeldt Kjeldsen, gift
med Sonja Jensen, født d.
13.-8.- 1942, datter af Henry
Jensen. Parret har børnene:
Randi, født d. 2.-3.-1978 og Rik
ke, født d. 25.-2.-1980.
K.A.K. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1966 fra Helga Sørensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 19,2 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Derudover er der lejet 33
ha. Stuehuset er restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1977, svinestald, lade fra 1990 og 2 maskinhuse fra 1970 og 1984. Gården drives med
en kvægproduktion på 34 årskøer, 40 ungdyr og 22 slagtekalve af racen SDM, desuden
produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter
og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges lidt.
DYBDALVEJ 13, "TIENDEAGER", TIENDEMARKEN, 9280 STORVORDE, tlf. 98316792.
KJELD VALDEMAR LARSEN, gårdejer, født d. 25.-4.-1952, søn af Anna og Jørgen
Oluf Larsen, gift d. 25.-4.-1975 med Birthe Støy, eksportassistent, født d. ll.-ll.1951, datter af Magda og Frederik Støy. Parret har børnene: Kristian, født d. 27.3.-1977 og Mette, født d. 9.-8.-1980.
K.V.L. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han er formand for Menighedsrådet.
Han overtog gården i 1979 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 8 ha. og der er forpagtet 35,5 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og restaureret i 1972/73. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1923, som er indrettet med pelseri, 3 svinestalde opført i perioden 1965-76,
10 minkhaller bygget i perioden 1965-80, laden fra 1923 har pelseri, 2 maskinhuse fra
1985 og foderhus med blanderi fra 1977. Gården drives som minkfarm med en bestand
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på 650 tæver, bygningerne kan rumme 1.200 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm og kold
lufts tørreri.
K.V.L. ejer og driver desuden Skovstrupvej 20, Alborg Kommune.
EGENSEVEJ 185, "NOPSØGAARDEN", VEJRHOLM, 9280 STORVORDE.
JOHN THYGE THYGESEN, omtales under Kærgårdsvej 4.
J.T.T. overtog gården d. 28.-4.-1990 fra Karl Just Gravesen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 25 ha. og der er lejet 25 ha. af Sejlflod Kommune.
Stuehuset er opført omkring 1943 og det er udlejet. Avlsbygningerne består af 3
svinestalde, 2 fra 1943 og 1 fra 1978, klimastald fra 1985 og lade 1978, desuden er
der gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.700 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 1 fast medhjælper på
gården. J.T.T. driver desuden Kærgårdsvej 4 og 6 samt Gadekærsvej 29.

FÆLLEDHAVEN 1, "FÆLLEDHAVEGAARD", 9280 STORVORDE,
tlf. 98-317368.
LARS PETER FRISK, gårdejer,
født d. 8.-8.-1956, søn af Mar
grethe og Edgar Frisk, gift i
1982 med Alis Sørensen, født d.
26.-4.-1956, datter af Marie og
Robel Sørensen. Parret har børne
ne: Claus, født d. 1.-12.-1982 og
Lasse, født d. 21.-10.-1986.
L.P.F. er i bestyrelsen for Vand
værket. Han overtog gården i 1980 fra sin far. Slægten har ejet gården, siden den blev
udstykket fra "Klarupgaard" omkring år 1700.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 10 ha. eng.
Derudover er der forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1852 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1964, ungdyrstald fra 1956, lade fra 1852 og maskinhus fra 1977.
Gården drives med en kvægproduktion på 33 årskøer, 40 ungdyr og 12 slagtekalve,
hovedparten af kalvene sælges, de er alle af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med kold
lufts tørreri samt anpart i vindmøllelaug og der bruges naturgas til opvarmning. På
gården er 1 skoledreng til hjælp og maskinstation bruges til roer og raps.

FÆLLEDHAVEN 4, "HOULKÆRGÅRD", 9280 STORVORDE, tlf.
98-318724.
JOHANNES SIGGAARD, gårdejer,
født d. 22.-7.-1912, søn af Inge
borg og Niels Siggaard, gift i
1939 med Kirstine Jensen, født
d. 13.-10.-1919, datter af Anna
og Niels Jensen. Parret har bør
nene: Anna, født d. 12.-2.-1940,
Niels Anker, født d. 18.-7.-1943,
Ernst, født d. 12.-2.-1945, Gun
nar, født d. 8.-3.-1950, Jesper, født d. 4.-5.-1953 og Tove, født d. 26.-6.-1962.
J.S. overtog gården i 1945 fra Møller Larsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 12,7 ha., heraf 1 ha. eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført omkring 1850 og restaureret, flere gange. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1965, garage og lade. På gården er der 2 traktorer, korntørreri med
varm og kold luft samt halmfyr.
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GADEKÆRSVEJ 2, "KILDEBÆKGAARD", SEJLFLOD, 9280 STORVORDE, tlf. 98-316866.
ROBERT JENSEN, skibsfører,
født d. 25.-7.-1943, søn af Aage
Jensen, gift i 1970 med Jane
Simonsen, skolesekretær, født d.
27.-8.-1943, datter af Henry Si
monsen. Parret har børnene: Met
te, født i 1966, og Henrik, født i
1979.
R.J. er skibsfører på Europa.

Han overtog gården d. 1.-4.-1989 fra Kristian Zink.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af en
kvægstald med svinestald, garage, værksted, lade og maskinhus. Gårdens besætning er
på 80 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 1 meje
tærsker, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
GADEKÆRSVEJ 29, "KROGSTRUPGAARD", SEJLFLOD, 9280 STORVORDE.
JOHN THYGE THYGESEN, forpagter, omtales under Kærgårdsvej 4.
J.T.T. forpagtede gården d. 28.-4.-1990 fra Carl Just Gravesen. Gården ejes af Ålborg
Portland. Forpagteren bruger kun bygningerne, som består af 2 svinestalde. Besætnin
gen er på 135 årssøer.
J.T.T. driver desuden Egensevej 185 og Kærgårdsvej 4 og 6.
GL. HØSTEMARKVEJ 19, 'FLADKÆRGAARD", MOU, 9280 STOR
VORDE, tlf. 98-311783.
PER MØLLER KAASING, gårde
jer, født d. 26.-12.-1957, søn af
Nielsine og Lars Møller Kaasing,
bor sammen med Ulla Margrethe
Frederiksen, født d. 27.-11.-1965,
datter af Norma og Holger Fre
deriksen. Parret har børnene:
Klaus, født d. 2.-11.-1987 og
Jette, født d. 31.-3.-1989.
P.M.K. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 1.1.-1987 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 33 ha., heraf 5 ha. skov og 1 ha. mose. Derudover er
der lejet 11 ha. Stuehuset er opført i 1922 og restaureret flere gange. Avlsbygninger
ne består af en kvægstald, som er en gammel svinestald der er moderniseret i 1987 og
resten er tilbygget i 1968, ungdyrstald fra 1983, kalvestald og lade fra 1927, maskin
hus 1977 og foderhus 1983, desuden er der gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 44 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen RDM. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og portionstørreri samt træfyr. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet.
GUDUMHOLMVEJ 20, GUDUM KÆR, 9280 STORVORDE, tlf. 98-316717.
OLE KJELDSEN og MARGRETHE FOG, gårdejere.
O.K. er født d. 11.-1.-1940, søn af Dagmar og Henrik Kjeldsen, bor sammen med Mar
grethe Fog, født d. 14.-3.-1949, datter af Ruth og Svend Aage Winther.
O.K. arbejder som arbejdsmand. Parret overtog gården i 1983 fra Thomas Kristensen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha.
Stuehuset er opført i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1955, ma
skinhus 1987. Gårdens besætning er på 2 ammekøer. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn og raps. Der er 2 traktorer samt anpart i mejetærsker.
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GUDUMHOLMVEJ 24, "TIENDEBROGAARD", 9280 STORVOR
DE, tlf. 98-316086.
LEO CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 29.-8.-1933, søn af Ka
thrine og Peter Christensen, gift
d. 29.-8.-1958 med Inger Mølgaard, født d. 10.-8.-1935, datter
af Kristine og Niels Mølgaard.
Parret har børnene: John, født d.
27.-11.-1959, Bent, født d. 17.4.-1961, Egon, født d. 30.-7.1964 og Susanne, født d. 20.-10.-1972.
L.C. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 5.-8.-1958 fra sin
far. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 40,2 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Derudover er der
lejet 4 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kvægstald med lade fra 1964, ungdyrstald fra 1975, kalvestald fra 1925, hønsehus
fra 1951 og 2 maskinhuse fra 1950 og 1968, desuden er der plansilo og gylletank. Går
den drives med en kvægproduktion på 46 årskøer, 63 ungdyr og 16 slagtekalve af ra
cen SDM. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo med varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til høst.

GUDUMHOLMVEJ 26, "SLUSEN",
GUDUMHOLM, 9280 STORVOR
DE, tlf. 98-316290.
KARL LEVISEN, landmand, født
d. 22.-5.-1924, søn af Hans Levi
sen, gift i 1945 med Erna Bach
Jensen, født d. 10.-5.-1920, dat
ter af Bach Jensen.
K.L. overtog gården i 1972 fra
Ejnar Nielsen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal
29,6 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der
er 1 ha. højmose. Gårdens bygninger består af stuehus, svinestald, lade og maskinhus.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.

HASSINGHAVE 34, "HASSINGGAARD", 9280 STORVORDE.
NIELS IVER KJÆRGAARD, gårdejer, omtales under Øster Vase 14.
N.I.K. overtog gården d. 1.-3.-1983 fra Niels Dyhr Hassing.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 36 ha.
Stuehuset er opført omkring 1864 og restaureret i 1987, det er udlejet. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1933 samt lade og maskinhus fra 1864.
Gården drives sammen med Øster Vase 14.
HESTHOLMVEJ 5, 9293 KONGERSLEV, tlf. 98-331243.
EGON NIELSEN, gårdejer, født d. 13.-7.-1927, søn af Marius Nielsen, gift d. 28.-10.1951 med Ellen Jensen, født d. 26.-10.-1932, datter af Aage Jensen. Parret har bør
nene: Aase, født d. 21.-1.-1953 og Jan, født d. 3.-11.-1955.
E.N. overtog gården d. 1.-12.-1960 fra N.P. Mortensen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 28,2 ha., heraf tilkøbt 20 ha.
Stuehuset er opført i 1958, restaureret og tilbygget i 1970. Avlsbygningerne består af
kvægstald, lade og maskinhus fra 1970. Gården. drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm og
kold lufts tørreri.
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GUNNAR CHRISTENSEN, landmand, født d. 21.-8.-1929, søn af Niels Jørgen Christen
sen, gift d. 7.-3.-1959 med Inger Knudsen, født d. 29.-11.-1935, datter af Thorvald
Knudsen. Parret har børnene: Else, født d. 28.-12.-1959, Lone, født d. 27.-3.-1961,
Birte, født d. 27.-4.-1963 og Lars, født d. 25.-4.-1969.
G.C. er i bestyrelsen for Husmandsforeningen. Han overtog gården d. 6.-1.-1959 fra
Anders Andersen.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
svinestald, lade og maskinhus. Gårdens besætning er på 9 årssøer og der produceres
ca. 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor
og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KILDEGÅRDSVEJ 7, TIENDEMAR
KEN, 9280 STORVORDE, tlf. 98316438.
KNUD ERIK KRISTIANSEN, hus
mand, født d. 17.-7.-1944, søn af
Johanne og Joakim Kristiansen,
gift d. 13.-5.-1967 med Estrid
Nielsen, køkkenassistent, født d.
10.-2.-1944, datter af Marie og
Rasmus Nielsen. Parret har bør
nene: Michael Joakim, født d.
30.-1.-1968 og Ulla Birgitte, født
d. 10.-9.-1972. K.E.K. har været på Malling Landbrugsskole. Han er specialarbejder på
Rørdal, formand for Hegnssynet, i bestyrelsen for kredsledelsen for DLG. Han overtog
gården d. 15.-3.-1967 fra Kristian Pedersen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Derudover er der forpgatet
11 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
svinestald fra 1975, 2 svinestalde fra 1971 samt 2 lader fra 1974 og 1985. Gården
drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres ca. 450 slagtesvin årligt
og resten sælges som smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2
traktorer og plansilo med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

KILDEVÆNGET 2B, "KILDEGAARDEN", GUDUMHOLM, 9280 STORVORDE, tlf. 98316023.
HOLGER JENSEN, gårdejer, født d. 29.-3.-1927, søn af Agnes og Anders Jensen, gift i
1956 med Tove Gregersen, født d. 27.-12.-1926, datter af Anna og Nanfeld Gregersen.
Parret har børnene: Karsten, født d. 20.-10.-1957, Jens, født d. 25.-2.-1961, Jette,
født d. 7.-12.-1962 og Annemette, født d. 5.-12.-1967.
H.J. blev medhjælper på gården i 1956, han var forpagter fra 1959 til 1968, hvor han
købte den fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 15 ha.
Stuehuset er opført omkring 1700 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1920, som er ombygget til svinestald, garage og værksted fra 1950,
svinestald fra 1977, lade fra omkring 1700 og desuden er der maskinhus. Gårdens
besætning er på 8 årssøer, der produceres ca. 1.100 slagtesvin årligt, smågrisene
indkøbes. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, tårnsilo og gennemløbstørreri samt halmfyr.
KLAUSHOLMVEJ 1, SEJLFLOD KÆR, 9280 STORVORDE, tlf. 98-316357.
JOHANNES LARSEN, landmand og jernbugger, født d. 18.-7.-1926, søn af Marie Kir
stine og Jens Christian Larsen, gift i 1963 med Ellen Nielsen, født d. 26.-10.-1940,
datter af Elfrida og Jens Chr. Bodell Nielsen. Parret har børnene: Jørgen Ib, født i
1959, Lars Bo, født i 1963 og Steen, født i 1966.
J.L. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1975 fra sin far,
nuværende ejer er 3. generation.
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ha., heraf tilkøbt 1 ha. Der er
bortlejet 5 ha. til sønnen Jørgen
Ib.
Klausholmvej l's stuehus er op
ført i 1904 og tilbygget i 1973.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1904, hønsehus fra
1957, lade fra 1926 og maskinhus
fra 1961. Der er 1 traktor, varm
og kold lufts tørreri samt halm
fyr.
KLAUSHOLMVEJ 3, "FIRKLØVER",
SEJLFLOD KÆR, 9280 STORVORDE, tlf. 98-316469.
HENRY CHRISTIANSEN, husmand,
født d. 31.-12.-1935, søn af Kaja
og Villiam Christiansen, gift i
1960 med Ruth Simonsen, født
d. 27.-9.-1938, datter af Kirstine
og Johannes Simonsen. Parret
har børnene: Palle, født i 1962
og Claus, født i 1964.
H.C. overtog gården d. 1.-3.1960 fra Aksel K. Nielsen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 18,1 ha., heraf tilkøbt 10,4 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1964, svinestald fra 1913, lade fra 1977 og maskinhus fra 1982. Gården
drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 12 årskøer, 12 ungdyr og 7
slagtekalve af blandet race. Svineproduktionen er på 18 årssøer, der sælges ca. 400
smågrise årligt. Der er 2 traktorer, plansilo med varm og kold lufts tørreri. Maskin
station bruges lidt.
KOMDRUPVEJ 10, "BELLAHØJ",
KOMDRUP, 9293 KONGERSLEV,
tlf. 98-331269.
JENS AAGE RASMUSSEN, gård
ejer, født d. 25.-6.-1946, søn af
Anna og Aage Rasmussen, gift d.
20.-6.-1970 med Else Tove An
dreasen, født d. 10.-1.-1946, dat
ter af Herdis og Thorvald Andrea
sen. Parret har børnene: Claus,
født d. 18.-8.-1972 og Lene, født
d. 21.-4.-1977.
J.Aa.R. købte halvpart i gården i 1967 og resten af gården i 1972 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 28 ha.
Stuehuset er opført i 1906, restaureret og tilbygget i 1975. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1967, som i dag anvendes til mink, minkhal opført i 1970, lade 1906,
maskinhus og gylletank. Gården drives som minkfarm med en bestand på 300 tæver.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker,
plansilo med varm og kold lufts tørreri.
J.Aa.R. kører selv lidt ud som maskinstation.

KYSTVEJ 14, "BALIHOLT", EGENSE, 9280 STOR VORDE, tlf. 98-311123.
STEFFEN KJÆR STEFFENSEN, gårdejer, født d. 29.-6.-1941, søn af Viola og Christian
Kjær Steffensen.
S.K.S. driver handel med landbrugsmaskiner og driver maskinstation. Han overtog

-291gården d. 21.-4.-1988 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som er
flyttet 3 gange.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 60 ha., heraf 15 ha. skov og strandeng.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, hestestald, lade og 2 staklader, alle
bygningerne anvendes til maskinhuse. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps
og ærter. Der er 6 traktorer, 2 mejetærskere, 2 skårlæggere, portionstørreri med
varm og kold luft samt halmfyr.

KYSTVE3 18, "NØRGAARD", EGENSE, 9280 STOR VORDE, tlf. 98-311539.
3ENS NØRGAARD BENTSEN, gårdejer, født d. 7.-12.-1949, søn af Stinne og Laust
Nørgaard Bentsen, bor sammen med Anna Margrethe Kejser, født d. 30.-10.-1942,
datter af Fanny og Svend 3ørgensen. Parret har datteren Mette, født d. 14.-5.-1988.
3.N.B. overtog gården d. 1.-1.-1987 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 47,2 ha., heraf 1 ha. fredskov og 2 ha. strandeng. Der
udover er der forpagtet 23 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1974, som er til
bygget i 1989, ungdyrstald opført 1990, lade 1989 og maskinhus fra 1971, som er ud
videt i 1990. Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer og 60 ungdyr af
racen SDM, tyrekalvene sælges. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler, halv
delen er spisekartofler og resten er industrikartofler. Der er 4 traktorer. På gården er
ansat 1 medhjælper og der bruges maskinstation til lidt af markarbejdet.

KYSTVE3 21, "EGENSEGAARD", EGENSE, 9280 STOR VORDE, tlf. 98-311591.
POUL ERIK CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 8.-6.-1949, søn af Karoline og Erik
Christensen, gift d. 16.-7.-1977 med Susanne 3ensen, hospitalslaborant, født d. 15.-9.1954, datter af Magna og Mads Peter 3ensen. Parret har børnene: Stine, født d. 19.12.-1977, Marie, født d. 25.-10.-1980 og 3ens, født d. 1.-8.-1982.
P.E.C. overtog halvpart i gården i 1976 og resten i 1984 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 36 ha., heraf 1 ha. strandeng.
Stuehuset er restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af en gammel lade, som
er ændret til kvægstald, 2 svinestalde fra 1976, ungdyrstald fra 1977, den gamle svinestald er ombygget til kornopbevaring, lade fra 1979 og maskinhus 1955. Gården drives
med en kvægproduktion på 35 årskøer, 25 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, des
uden er der en slagtesvineproduktion på 450 stk. årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, portionstørreri samt brændefyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KYSTVE3 63, "KÆR VANG", EGENSE, 9280 STOR VORDE, tlf. 98-311234.
ANDREAS H03EN FROST, gårdejer, født d. 21.-2.-1953, søn af Inger og 3ens Chr.
Frost, gift d. 14.-5.-1983 med Vibeke Laugesen, pædagog, født d. 2.-8.-1958, datter af
Anna Katrine og Svend Laugesen. Parret har børnene: Lasse, født d. 8.-2.-1983 og
Linda, født d. 13.-10.-1984.
A.H.F. overtog gården d. 1.-1.-1978 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 27 ha., der er 5 ha. eng til
afgræsning. Derudover er der lejet 38,5 ha.
Stuehuset er opført i 1961 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af 2
kvægstalde fra 1965 og 1978, garage og malkerum fra 1965, 2 lader fra 1978 og ma
skinhus fra 1981. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 25 ungdyr og
25 slagtekalve af racen SDM. Desuden er der 25 ammekøer, 13 ungdyr og 12 slagte
kalve af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet og der er ansat 1 medhjælper.
KYSTVE3 132, "STRANGGAARDEN", KLATTRUP, 9280 STOR VORDE, tlf. 98-311434.
KIRSTEN BISGAARD DAHL, gårdejer, født d. 12.-5.-1954, datter af Tove og Aksel
Bisgaard Andersen, gift d. 15.-5.-1981 med Per Dahl, skovarbejder, født d. 30.-9.1946, søn af Krista og Vilhelm Dahl. Parret har børnene: Nicolaj, født i 1975 og An
ders, født i 1982.
K.B.D. overtog gården d. 1.-5.-1984 fra Anthon 3ensen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 17,5 ha., der er 8,5 ha. skov, mose
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og strandeng.
Stuehuset er opført i 1905 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
svinestald, stakhjelm og lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af korn, raps og ærter. Der er 1 traktor, plansilo med varm og kold lufts
tørreri samt brændselsfyr. Maskinstation bruges lidt.
KÆRGÅRDSVEJ 4, LILLEVORDE MARK, 9280 STORVORDE, tlf. 98-316930.
JOHN THYGE THYGESEN, gårdejer, født d. 19.-12.-1956, søn af Kamma Thygesen,
gift d. 16.-10.-1982 med Anita Brasen, født d. 9.-7.-1961, datter af Conny og Ole
Brasen. Parret har børnene: Janni, født d. 7.-5.-1982, Betinna, født d. 22.-3.-1985 og
Gitte, født d. 21.-3.-1990. J.T.T. overtog gården d. 1.-2.-1990 fra Lars Lund.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 14,5 ha.
Stuehuset er restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af 3 svinestalde, den ene
er fra 1975 og de andre stalde er renoveret samtidig, 2 lader fra 1976 og maskinhus
fra 1968. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.900 stk. årligt. Planteprodu
ktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 4 traktorer, plansilo og gennemløbstør
rerier. Maskinstation bruges til høst.
J.T.T. har desuden forpagtet Kærgårdsvej 6 og Gadekærsvej 29, derudover ejer han
Egensevej 185, de 4 gårde drives sammen.
KÆRGÅRDSVEJ 6, "UGLEGAARDEN", LILLEVORDE MARK, 9280 STORVORDE.
JOHN THYGE THYGESEN, forpagter, omtales under Kærgårdsvej 4.
J.T.T. har forpagtet gården d. 1.-1.-1978 fra Thyge Thygesen, J.T.T. er 4. generation
af forpagtere. Jorden ejes af Ålborg Portland. Areal 19 ha.
Stuehuset beboes af forpagterens mor. Avlsbygningerne består af kvægstald, hestestald
og lade. Gårdens besætning er på 22 ammekøer, 11 ungdyr og 11 slagtekalve samt 2
tyre af blandet race, desuden er der 6 heste, det er Oldenborgere til avl. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, korn, roer og græs.
KÆRSHOLMVEJ 7, "BÆKGAARD", MOU, 9280 STORVORDE, tlf. 98-311227.
LARS PETER JENSEN OG ANNA LIS JENSEN, gårdejere.
L.P.J. er født d. 11.-3.-1932, søn af Marie og Thomas Jensen, gift i 1954 med Anna
Lis Nielsen, gårdejer, født d. 4.-3.-1931, datter af Alma og Christian Nielsen. Parret
har børnene: Hanne, født d. 17.-12.-1957 og Inge, født d. 5.-11.-1968.
Ægteparret overtog gården d. 1.-4.-1958 fra L.P.J.'s far, Thomas Jensen, nuværende
ejere er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er frasolgt 1 ha.
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og ungdyrstald fra 1933, begge stalde er renoveret i henholdsvis 1975 og 1969,
lade fra 1933 og maskinhus fra 1966. Gården drives med en kvægproduktion på 30 års
køer og 50 ungdyr af racen SDM, desuden er der 2 heste og 1 føl af racen Dansk
Varmblod. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 2 plansiloer med kold luft samt
portionstørreri med varm luft og desuden er der et kombifyr. Maskinstation bruges en
del og der er 1 skoledreng til hjælp.
KÆRSHOLMVEJ 28, "FRYDENS
VANG", MOU FÆLLED, 9280
STORVORDE, tlf. 98-311480.
EJGIL JENSEN, landmand, født
d. 2.-11.-1925, søn af Marie og
Thomas Jensen, gift d. 15.-2.1948 med Ella Laura Hjort Han
sen, født d. 19.-7.-1928, datter
af Margrete og Janus Hjort Han
sen. Parret har børnene: Henning,
født d. 18.-7.-1949, Inger Lise,
født d. 24.-10.-1951 og Michael,
født d. 12.-12.-1960.
E.J. byggede gården i 1954, da den blev udstykket fra Mou Præstegård.
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Ejendomsskyld 580.000. Areal 17,2 ha.
Stuehuset er opført i 1954 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af svinestald
og lade fra 1954. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres
ca. 150 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer og gasfyringsanlæg til stuehuset. Maskin
station bruges til høst og sprøjtning.
KÆRSHOLMVEJ 30, "DAMGAARDEN", MOU FÆLLED, 9280
STORVORDE, tlf. 98- 311787.
JENS CHRISTIAN KAASING,
gårdejer, født d. 24.-9.-1955, søn
af Nielsine og Lars M. Kaasing,
gift d. 8.-5.-1982 med Kirsten
Møller, assistent, født d. 5.-6.-1958,
datter af Kirsten og Kurt Møller.
Parret har børnene: Christian,
født d. 10.-10.-1982 og Lars Jør
gen, født d. 10.-5.-1985.
J.C.K. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1977 fra
Karl Kristiansen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 2 ha. højmose.
Derudover er der forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1979, ungdyrstald fra 1989 og 1 lade med kornmagasin samt 1 gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 75 ungdyr og 50 slagtekalve af racen
RDM, desuden er der opdræt af rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 2 traktorer samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.

KÆRSHOLMVEJ 31, "FÆLLEDEN", MOU FÆLLED, 9280 STORVORDE, tlf. 98-311265.
BJERNE GRIMM, gårdejer, født d. 3.-4.-1935, søn af Elna og Rudolf Grimm, gift d.
16.-5.-1959 med Sonja Birthe Olesen, datter af Betty og Hans Olesen. Parret har bør
nene: Bente, født d. 18.-5.-1963 og Henrik, født d. 18.-3.-1967.
B.G. overtog gården d. 1.-3.-1962 fra sin far, som byggede den i 1924.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 38 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1976, kombineret fare-, fravænnings- og drægtighedsstald fra 1979, hestestald fra
1980 og lade med maskinhus fra 1975, derudover er der gylletank. Gården drives med
en svineproduktion på 120 årssøer, der sælges ca. 800 smågrise og der produceres ca.
2.000 slagtesvin årligt. Desuden er der 16 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri med varm lufts tørreri
og der er gasfyr til både stuehus og stalde. På gården er ansat 1 medhjælper og der
bruges lidt maskinstation.
KÆRSHOLMVEJ 33, "STARSIGGAARD", MOU FÆLLED, 9280 STORVORDE, tlf. 98311326.
JENS LEVISEN, gårdejer, født d. 5.-2.-1922, søn af Hans Levisen, gift d. 23.-10.-1947
med Edel Grimm, født d. 26.-10.-1925, datter af Rudolf Grimm. Parret har børnene:
Jørn, født d. 6.-10.-1951, Dorte, født d. 16.-3.-1953, Maja, født d. 1.-2.-1959 og Hans,
født d. 13.-7.-1965.
J.L. overtog gården d. 1.-11.-1963 fra Erik Dyhrman Nielsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 3 ha. mose.
Stuehuset, er opført i 1903 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af so
stald fra 1979, 2 svinestalde fra 1965 og 1977 samt lade fra 1903. Gården drives med
en svineproduktion på 35 årssøer, der produceres ca. 800 slagtesvin. Der er 2 trak
torer og gasfyr. Maskinstation bruges lidt.
KÆRSHOLMVEJ 35, "RAALSMINDE", KÆRSHOLM, 9280 STORVORDE.
ANNA KIRSTEN NIELSEN, omtales under Læsengvej 1.
A.K.N. overtog gården d. 1.-4.- 1984 fra Svend Bentsen.
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Ejendomsskyld 1.800.000. Areal
36,6 ha. Gården er bortforpagte!
til Læsengvej 1.
"Raalsminde"s stuehus er opført i
1902 og restaureret flere gange.
Alle udbygningerne er udlejet til
sønnen Per, der har et hønsehold.
Gården drives sammen med Læs
engvej 1.

KÆRSHOLMVEJ 40, MOU KÆR,
9280 STORVORDE, tlf. 98-311727.
EJNAR VALDEMAR JENSEN,
landmand, født d. 25.-6.-1907,
søn af Marie og Søren Peter
Jensen, gift d. 24.-11.-1937 med
Marie Agate Krogh, født d.
18.-6.-1915, datter af Kirstine
og Niels Krogh. Parret har bør
nene: Eva, født d. 31.-3.-1937 og
Jonna, født d. 24.- 7.-1948.
E.V.J. overtog gården i 1936 fra
Karl Trane. Areal 4 ha., som er udlejet.
Stuehuset er restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvægstald, hønsehus
og lade, der er installeret naturgas.
KÆRSHOLMVEJ 42, "ENGLYST",
KÆRSHOLM, 9280 STORVORDE,
tlf. 98-311371.
KRESTEN JACOBSEN KJÆRGAARD, gårdejer, født d. 18.10.-1927, søn af Ankjær Kjærgaard, gift d. 10.-5.-1958 med
Inger Kirstine Greibe, født d.
23.-3.-1935, datter af Jens Kri
stian Greibe. Parret har børnene:
Palle, født d. 23.-7.-1962, Bjar
ne, født d. 4.-10.-1964 og Finn,
født d. 20.-3.-1969. K.J.K. er i Menighedsrådet. Han overtog gården d. 23.-4.-1963 fra
sin far.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 40 ha. Derudover, er der forpagtet 5,5 ha. Stuehuset er opført i 1915 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af
en kvægstald, som er udvidet og tilbygget flere gange, senest i 1990, svinestald fra
1969, lade fra 1915 og maskinhus fra 1977. Gården drives med en kvægproduktion på
35 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 650 stk. årligt. Der er 3 traktorer og plansilo med kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges lidt og der er lidt løs medhjælp.

KÆRSHOLMVEJ 43, "NYGAARD", KÆRSHOLM, 9280 STORVORDE, tlf. 98-311463.
KURT KJÆRGAARD PEDERSEN, født d. 4.-1.-1967, søn af Else og Thorkild K.
Pedersen.
K.K.P. driver maskinstation og har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-4.-1987 fra sin far.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 24 ha., som er udlejet.
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"Nygaard"s bygninger består af
stuehus, kvægstald, svinestald, ga
rage, lade og maskinhus. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
rendegraver, 1 kalkspreder, 2 finsnittere og 1 skårlægger, korn
tørreri og siloer er udlejet.

KÆRSHOLMVEJ 46, MOU KÆR, 9280 STORVORDE, tlf. 98-311393.
HOLGER JENSEN, landmand, født i 1926, søn af Jens Frederik Jensen, gift i 1951
med Elna Bendsen, født i 1922, datter af Hans Bendsen. Parret har børnene: Hans
Frederik, født i 1952, og Per, født i 1955.
H.J. overtog gården i 1963 fra sin far.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 11 ha., der er frasolgt 4,4 ha., og der er 1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1905 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade fra 1905, svinestald fra 1964, hønsehus fra 1946 og maskinhus fra
1975. Gårdens besætning er på 50 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
raps. Der er 1 traktor, kornsilo og portionstørreri med varm luft. Maskinstation bruges
til høst.
KÆRSHOLMVEJ 48, MOU KÆR,
9280 STORVORDE, tlf. 98-311593.
HARDY MADSEN, arbejdsmand,
født d. 7.-10.-1935, søn af Al
fred Anton Madsen, gift d. 23.3.-1958 med Ruth Viola Hansen,
født d. 2.-2.-1938, datter af Lau
ra Hansen. Parret har datteren
Ida, født d. 9.-6.-1958.
H.M. arbejder hos entreprenør
Mortensen og Nymark. Han over
tog gården d. 1.-9.-1966 fra Er
hardt Jocumsen.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 25,4 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 3,5 ha. højmose.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1973, en del af laden er tillagt i 1976, svinestald fra 1939, som er ombygget
i 1973, garage fra 1967 og lade 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn og raps. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges
til raps.

KÆR VEJ 3, "KÆRSHOLMGAARD",
KÆRSHOLM, 9280 STORVORDE,
tlf. 98-316293.
LEO NIELSEN, gårdejer, født d.
6.-10.-1938, søn af Anna og An
ton Nielsen, gift d. 4.-11.-1961
med Tove Larsen, født d. 20.12.-1941, datter af Anna og Arne
Larsen.
L.L. arbejder hos K.F.K. Han
overtog gården i 1969 fra Karl
Salvesen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 2 ha. højmose.
Derudover er der lejet 2 ha.
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Stuehuset er opført i 1942 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1900, lade fra 1900, hønsehus, staklade, maskinhus og foderhus. Gårdens
besætning er på 40 høns. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 2 trak
torer og gennemløbstørreri. Maskinstation bruges til gødningsudkørsel og høst.
KÆR VEJ 9, MOSEN, 9280 STORVORDE, tlf. 98-316251.
FREDE KLITGAARD, pelsdyravler, født i 1926, søn af Kristian Klitgaard, gift i 1955
med Kirsten Sørensen, hjemmehjælper, født i 1933, datter af Karl Sørensen. Parret
har børnene: Vibeke og Bente.
F.K. overtog gården i 1965 fra Karl Skov.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 7,7 ha., heraf tilkøbt 2,2 ha., der er 0,5 ha. højmose.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består afl stor
og 12 små minkhaller, kostald og lade er ombygget til pelseri, maskinhuse fra 1982 og
1987 og desuden er der gylletank. Bestanden er på 850 minktæver. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer og fast brændselsfyr. Maskin
station bruges til høst og gyllekørsel.

KÆRVEJ 49, NR. KONGERSLEV
KÆR, 9293 KONGERSLEV, tlf.
98-331503.
LARS CHRISTIAN LARSEN, gård
ejer, født d. 24.-8.-1946, søn af
Pouline og Anders Larsen, gift d.
25.-2.-1977 med Jytte Kristen
sen, postbud, født d. 22.-4.-1953,
datter af Elly og Otto Kristen
sen. Parret har børnene: Inger
Margrethe, født d. 4.-8.- 1970,
Karen Marie, født d. 27.-1.-1972

og Anders, født d. 21.-6.-1977.
L.C.L. overtog gården i 1970 fra Laurits Jensen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 41,5 ha., heraf tilkøbt 30,5 ha., der er 1,5 ha. mose.
Derudover er der lejet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald, kalvehus og lade fra
1935 samt maskinhus fra 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer,
45 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 3 traktorer og plansilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges lidt.
KÆRVEJ 55, NR. KONGERSLEV
KÆR, 9293 KONGERSLEV, tlf.
98-331136.
KAJ BØCKER, gårdejer, født i
1917, søn af Marie og Kresten
Bøcker, gift i 1952 med Esther
Nielsen, født i 1930, datter af
Jacobine og Otto Nielsen. Parret
har børnene: Allise, født i 1955,
Henning, født i 1957, og Elin,
født i 1961.
K.B. overtog gården i 1948 fra
Kristian Klausen. Ejendomsskyld 750.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 21 ha. Derudover
er der lejet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1939. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1939, 2 lader fra
1939 og 1977, maskinhus fra 1960 samt hønsehus. Gården drives med en besætning på
50 ungkreaturer af racen SDM, desuden er der 7 årssøer og der produceres ca. 120
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 2 plansiloer samt portionstørreri med varm og kold luft.
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KÆRVEJ 59, "KÆRLYKKE", NR. KONGERSLEV KÆR, 9293 KONGERSLEV.
HENNING BØCKER, gårdejer, født i 1957, søn af Esther og Kaj Bøcker.
H.B. er maskinfører på Kongerslev Kalkværk, han har været på Lundbæk Landbrugs
skole 2 gange. Han overtog gården d. 1.-1.-1984 fra Rasmus Nielsen.
Areal 12 ha., som er tilkøbt. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade.
LANDMANDSGADE 8, "PRIELGAARDEN", NR. KONGERSLEV,
9293 KONGERSLEV, tlf. 98332120.
PETER HJELM, gårdejer, født d.
10.-2.-1963, søn af Eva Elinor og
Jens Christian Hjelm, gift d. 25.11.-1989 med Britta Thomsen,
født d. 26.-10.-1962, datter af
Ketty og Niels Henning Thomsen.
P.H. har været på Lundbæk Land
brugsskole 2 gange. Han overtog

gården d. 1.-3.-1987 fra Jan Nielsen.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 45,8 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Derudover er der forpagtet 45 ha.
Stuehuset er restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvægstald, kalvestald,
malkerum og foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 60 ungdyr
og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps.
Der er 4 traktorer. På gården er ansat 1 medhjælper og der bruges lidt maskinstation.
LANDMANDSGADE 41A, "KJÆRGAARDEN", NR. KONGERSLEV.
HANS JØRGEN OLESEN, omtales under Baggesdamvej 27, 9293 Kongerslev, i Skørping
Kommune.
H.J.O. overtog gården i december 1981 fra Peder Zinck Wulff.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er af ældre dato. Avlsbygningerne består af svinestald og lade fra 1979.
H.J.O. ejer og driver desuden Baggesdamvej 27, 9293 Kongerslev, Skørping Kommune,
og er bosat på denne adresse.

LANGELANDSVEJ 1, "VESTRE LANGELAND", MOU, 9280 STORVORDE.
SVEND CHRITENSEN, gårdejer, omtales under Dokkedalsvej 30.
S.C. overtog gården i 1989 fra Poul Jensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 41 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1890 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1962, en gammel kostald, som er ændret til svinestald, lade opført
1890 og maskinhus 1945. På gården er der plansilo og gennemløbstørreri med varm
luft. Gården drives sammen med Dokkedalsvej 30.
LERGRAVENE 1, MOU FÆLLED,
9280 STORVORDE, tlf. 98311853.
FREDE CHRISTENSEN, pedel,
født d. 7.-4.-1946, søn af Eja og
Thorvald Christensen, gift d.
20.- 5.-1967 med Else Christen
sen,lægesekretær, født d. 18.-1.1945, datter af Esther og Hvass
Christensen. Parret har børnene:
Carsten, født d. 6.-10.-1967 og
Claus, født d. 4.-1.-1975.
F.C. er pedel ved De gamles Hjem i Mou. Han overtog gården d. 1.-1.-1979 fra sin
svigerfar, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev bygget af E.C.'s
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Stuehuset er opført i 1909 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade fra 1909, hønsehus fra 1930 og maskinhus fra 1950. Gårdens besæt
ning er på 7 travheste, der bruges til væddeløb. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 1 traktor samt andel i vindmøllelaug. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

LERGRAVENE 2, "THORSMINDE", MOU FÆLLED, 9280 STORVORDE, tlf. 98-310084.
HANS LETH, gårdejer, født d. 27.-1.-1962, søn af Inger Lise og Kresten Leth, gift d.
2.-6.-1990 med Bente Grimm, født d. 18.-5.-1963, datter af Sonja og Bjerne Grimm.
Parret har børnene: Annika, født d. 18.-6.-1988 og Janni, født d. 27.-10.-1989.
H.L. har været på Try og Lundbæk landbrugsskoler. Han overtog gården i 1986 fra
Birgitte Kristiansen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 29,7 ha., heraf 1 ha. højmose. Derudover er der forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1947 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald fra 1926, maskinhus 1977 og desuden er der en lade. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af korn, raps, ærter og læggekartofler. Der
er 2 traktorer, maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
LERGRAVENE 4, "LERGRAVEN",
MOU FÆLLED, 9280 STORVOR
DE, tlf. 98-311215.
TOM B. LARSEN, gårdejer, født
d. 18.-11.-1964, søn af Bente og
N. Chr. Larsen, bor sammen med
Majbrith A. Tonnisen, født d.
5.-2.-1969, datter af Karen Ma
rie og Poul V. Tonnisen.
T.B.L. har været på Asmildkloster og Lundbæk landbrugsskoler.
Han overtog gården d. 10.-3.1987 fra Aase Nielsen. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 40 ha., heraf 1 ha. skov.
Derudover er der forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1942 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, lade og maskinhus fra 1977, ungdyrstald fra 1982 og desuden er der køresilo og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 76 årskøer, 80 ungdyr og 5 slagtekalve af blandet race, desuden er der geder, får og heste. Planteproduktionens salgs
afgrøde er raps. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, netsilo med varm og kold
lufts tørreri, der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset og der er anparter i
vindmøllelaug. Maskinstation bruges til snitning og amoniakbehandling og der er 2
skoledrenge til hjælp.

LILLEVORDEVEJ 5, "TOFTEGAARD", GUDUM, 9280 STOR
VORDE, tlf. 98-333409.
NIELS BLOCH, gårdejer, født d.
19.-6.-1929, søn af Marinus
Bloch, gift d. 2.-4.-1960 med
Solveig Christensen, født d.
11.-5.-1940, datter af Laurits
Christensen. Parret har børnene:
Jens, født d. 16.-12.-1960, Niels
Henrik, født d. 16.-9.-1962 og
Jette, født d. 21.-11.-1971.
N.B. overtog gården d. 11.-6.-1960 fra sin mor.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 20 ha., der er bortforpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1960 og maskinhus fra 1979. Gårdens besætning er på 3 ammekøer, 3 ungdyr
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LILLEVORDEVE3 8, "NØRRE
GAARD", GUDUM, 9280 5TORVORDE, tlf. 98-333668.
CARL ØSTERGAARD, gårdejer,
født d. 12.-4.-1952, søn af Karen
og Albert Østergaard, gift i 1982
med Lone Nørregaard, lægesekre
tær, født d. 24.-11.-1956, datter
af Ninna og Niels Nørregaard.
Parret har børnene: Mette, født
d. 17.-6.-1980 og Henrik, født d.
7.-6.-1983.
C.Ø. overtog gården d. 1.-5.-1983 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 42 ha. og der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført omkring 1870 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af svinestald fra 1954, lade fra 1881, maskinhus 1987 samt kombineret garage og værk
sted. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.500 stk. årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
kold lufts tørreri og halmfyr.

LILLE VOR DEVEJ 9, "HJULGAARDEN", GUDUM, 9280 STOR VOR
DE.
FREDERIK ADAMSEN, gårdejer,
født i 1931, søn af Margrethe og
Vilhardt Adamsen, gift i 1956
med Ruth Kristiansen, hjemmesy
geplejerske, født i 1931, datter
af Marie og Kristian Kristiansen.
Parret har børnene: Henrik, født
i 1957, Kim, født i 1959, Taus,
født i 1962, og Lars, født i
1967. F.A. forpagtede halvdelen af gården og købte den anden halvpart i 1958, først i
1971 blev sidste halvpart overtaget fra faderen. Gården blev frikøbt fra "Lindenborg"
i 1919.
Ejendomsskyld 4.800.000. Areal 126 ha., heraf tilkøbt 55 ha.
Gården har 2 stuehuse, det ene blev opført i 1852 og senere restaureret, et nyere
stuehus er opført i 1971, dette udlejes. Avlsbygningerne består af kyllingehus fra
1963, 2 hønsehus fra 1977 og 1978, garage og fyrrum fra 1982, lade fra 1963 og ma
skinhus fra 1984. Gården drives med en bestand på 13.000 æglæggende høns, kyl
lingerne opdrættes på ejendommen. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og
ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 2 kornsiloer, plan
tørreri og gennemløbstørreri med varm og kold luft samt halmfyr.
LILLEVORDEVE3 11, "BAKGAARDEN", GUDUM, 9280 STORVORDE.
KIM OG TAUS ADAMSEN, gård
ejere.
Brødrene er sønner af Ruth og
Frederik Adamsen.
T.A. er udlært elektriker og ar
bejder som sådan. K.A. er udlært
smed, han har været på Lundbæk
Landbrugsskole 2 gange og en tid
været i Australien. De overtog

-300-

gården d. 31.-5.-1988 fra Ole Bæk.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 44 ha.
Stuehuset er opført i 1862. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1951 og som er
renoveret i 1989, svinestald fra 1989 og desuden er der maskinhus samt gylletank. Der
er plads til 1.300 slagtesvin i bygningerne. På gården er der plansilo og halmfyr.
Brødrene ejer også Thorsbrovej 18.
LILLEVORDEVEJ 13, "BØDKERHOLM", GUDUM, 9280 STORVORDE, tlf. 98-333105.
KAJ WINTHER NIELSEN, gård
ejer, født d. 26.-12.-1936, søn af
Birgitte og Johannes Nielsen,
gift d. 29.-9.-1973 med Anne
Margrethe Henriksen, født d.
29.-9.-1939, datter af Edel og
Hans Henriksen. Parret har bør
nene: Hans Henrik, født d. 20.5.-1972, Claude, født d. 2.-5.1974 og Jan, født d. 25.-12.-1977.
K.W.N. har været på Haslev Landbrugsskole, han er formand for Menighedsrådet. Han
overtog gården d. 1.-6.-1972 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 38,6 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kvægstald og lade fra 1938, ungdyrstald fra 1976, svinestald med garage og værk
sted fra 1938 og maskinhus fra 1978, desuden er der gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 27 årskøer, 50 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, derudover
er der en slagtesvineproduktion på 400 stk. årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker
og plantørreri med kold luft. Maskinstation bruges til ensilering og der er ansat 1
medhjælper.
LINDENBORGVEJ 3, "HOUGAARD", KOMDRUP, 9293 KON
GERSLEV, tlf. 98-331992.
ERIK NÆSBY, gårdejer, født d.
20.-10.-1955, søn af Karen Marie
og Gunner Næsby, gift d. 23.-6.1979 med Else Hyldgaard Ole
sen, født d. 25.-3.-1958, datter
af Marie og Per Hyldgaard Ole
sen. Parret har børnene: Martin,
født d. 14.-4.-1981, Lene, født
18.-6.-1983 og Henrik, født 22.9.-1987. E.N. arbejder på planteskole og har været 2 gange på Malling Landbrugsskole.
Han overtog gården i 1981 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha.
Stuehuset er opført i 1889 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
svinestald fra 1964 som er ændret 3 gange, maskinhus fra 1985 samt lade. Gården
drives med en besætning på 75 årssøer, der sælges ca. 1.600 smågrise årligt. Der er 1
traktor samt plansilo med varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til gød
ningsudkørsel og høst.

LOUISENDALVEJ 7, "LOUISENDAL", 9280 STORVORDE, tlf.-T^333107.
JØRGEN W. MAARUP, godsejer, født d. 1.-8.-1925, søn af Jens Maarup, gift i 1958
fra Hanne Kragh, journalist, født d. 5.-11.-1932, datter af Wilmer Kragh. Parret har
børnene:, Marie, Louise, Jens, Jørgen, Anne og Mette.
J.W.M. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog godset i 1960 fra sin far.
Ejendomsskyld 8.400.000. Areal 297 ha., heraf 12 ha. skov.
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Nogle af "Louisendal"s udbygnin
ger er udlejet og der hører 6 par
celhuse til godset, de er alle ud
lejet. Godset drives udelukkende
med planteproduktion bestående
af korn, raps, ærter, spindehør
og frøgræs. Maskinparken lejes
af et anpartselskab, men der er
plantørreri og gennemløbstørreri
med varm og kold luft samt
halmfyr. På godset er ansat 3
medhjælpere.
LÆSENGVEJ 1, KÆRSHOLM,
9280 STOR VORDE, tlf. 98-311392.
ERIK BAK NIELSEN, landmand,
født d. 6.-8.-1939, søn af Petra
og Anders Christian Nielsen, gift
d. 21.-6.-1960 med Anna Kirsten
Jensen, født d. 8.-4.-1943, dat
ter af Esther og Jens Marinus
Jensen. Parret har børnene:
Tommy, født d. 21.-8.-1960, Per,
født d. 17.-2.-1962, Gitte, født
d. 26.-7.-1963 og Kim, født 10.2.-1981. E.B.N. overtog gården d. 1.-4.-1968 fra Josef Uhrenholt. Den brændte delvis i
1980 og blev genopbygget i 1981.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 20 ha.
Stuehuset er opført i 1981. Avlsbygningerne består af 3 svinestalde fra 1976, 1978
ogl981, lade fra 1978 og desuden er der gylletank. Gården drives med en svineproduk
tion på 100 årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise og 1.000 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan
tørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til gylleudkørsel.
A.K.J. ejer og driver Kærsholmvej 35.

MONSHØJVEJ 6, HEDEN, 9293 KONGERSLEV, tlf. 98-331825.
BENT JENSEN, gårdejer, født d. 5.-1.-1935, søn af Anna og Anders Jensen, gift i 1960
med Elly Overgaard, husassistent, født d. 7.-8.-1938, datter af Anna og Johan Overgaard. Parret har børnene: Bøje, født i 1962, og Eli, født i 1964.
B.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1960 fra Anker Jen
sen. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 28,5 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 1,5 hamose. Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1975, lade fra 1927 og maskinhus fra 1984. Gården drives med
en kvægproduktion på 15 årskøer, 10 ungdyr og 10 slagtekalve af blandet race, des
uden er der 2 ammekøer, 1 ungdyr og 1 slagtekalv af blandet race. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plantørreri
med kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
MOSBROVEJ 4, HØSTEMARK, 9280 STOR VORDE, tlf. 98-311358.
CHRISTIAN JENSEN, landmand, født d. 26.-3.-1930, søn af Jens Chr. Jensen, gift i
1955 med Esther Rasmussen, født d. 28.-1.-1936, datter af Alexander Rasmussen. Par
ret har børnene: Karl Aage, født d. 17.-4.-1956, Klaus Jørgen, født d. 30.-9.-1960 og
Ingerlise, født d. 27.-11.-1965.
C.J. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården i 1960 fra Peter
Jensen.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Derudover er der lejet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af en
kvægstald, som er udvidet i 1968, hestestald og maskinhus fra 1970 samt lade fra
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af racen SDM, desuden er der 8 heste, heraf 4 hopper af racen Oldenborger, de bruges
som køre- og rideheste. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm og kold
lufts tørreri samt fastbrændselsfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
C.3. ejer og driver desuden Mosbrovej 3, som har 5 ha., det er Esther Rasmussens
fødehjem.

MULB3ERGVE3 14, "DOKKEDAL NØRREGAARD", MULB3ERG, 9280 STORVORDE,
tlf. 98-310586.
E3NAR HASLUND, landmand, født d.' 10.-10.-1910, søn af Peter Haslund.
E.H. overtog gården i 1966 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 650.000. Arael 27,5 ha., heraf 11,5 ha. med bakker, eng og krat.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, hestestald, lade og maskinhus. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er 2 traktorer, ma
skinstation bruges til høst.
MYGDALSVE3 28, "VESTER MYGDAL", 9293 KONGERSLEV, tlf. 98-332158.
NIELS KRISTIAN 3ENSEN, landmand, født d. 25.-3.-1965, søn af Grethe og Karl 3ensen, bor sammen med Nancy 3epsen, postassistent, født d. 8.-11.-1964, datter af
Birgit 3epsen.
N.K.3. er mejerist på Katrineholm, St. Brøndum, og har været på Dalum Landbrugs
skole. Han overtog gården d. 11.-3.-1988 fra Arne Knudsen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 16 ha. og der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1974, fårestald, maskinhus og foderhus fra 1990 samt hønsehus. Gårdens besæt
ning er på 4 årskøer, 6 ungdyr og 25 slagtekalve af blandet race, desuden er der 60
moderfår og 60 lam. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er
2 traktorer, plantørreri med varm og kold luft.

MØLLEBROVE3 8, GUDUMLUND,
9280 STORVORDE, tlf. 98-316451.
AAGE KRISTENSEN, husmand,
født d. 4.-11.-1925, søn af Ane
og Sofus Kristensen, gift d. 26.3.-1950 med Edith Nielsen, født
d. 1.-9.-1930, datter af Anna og
Niels Chr. Nielsen. Parret har
børnene: Flemming, født d. 27.5.-1950 og Anette, født d. 16.1.-1957.
Aa.K. overtog gården d. l.-ll.1957 fra Sigfred Sigfredsen. Tidligere kaldtes ejendommen for "Bomhuset", der blev
her betalt penge for at komme igennem Gudumlund.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 14,9 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha.
Stuehuset er restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1972,
en svinestald fra 1964, som er tilbygget den gamle kostald og lade, som er fra 1924,
hvor også maskinhuset blev bygget. Gårdens besætning er på 2 årssøer og 50 slagte
svin. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, plansilo med varm
og kold lufts tørreri samt gasfyr. Maskinstation bruges til høst.
MØLLESØVE3 13, MØLLESØ, 9280 STORVORDE, tlf. 98-310624.
ALICE HANSEN, husmor, født d. 17.-8.-1952, datter af Thorvald 3ensen, gift d. 26.10.-1985 med Per Hansen, pladsformand, født d. 20.-11.-1950, søn af Harry Hansen.
Parret har børnene: Peter, født d. 13.-6.-1984, Carina, født d. 4.-6.-1985 og Kasper,
født d. 28.-3.-1988.
A.H. overtog gården d. 1.-1.-1990 fra Britta Sørensen.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 6 ha., som er udlejet.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, lade og maskinhus. Besætningen er på
13 moder får, 1 vædder og 9 lam, desuden er der gæslinger og høns. Der er 1 traktor.
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HERMINE ANDERSEN, født d. 17.-1.-1927, søn af Adolf Møssner, gift i 1948 med Kaj
Andersen, født d. 14.-12.-1925, søn af Martinus Andersen. Parret har børnene: Jørn,
født d. 27.-9.-1948 og Jill, født d. 2.-6.-1958.
H.A. overtog gården d. 31.-12.-1978 fra Jens Møller.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 20 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, hestestald, lade og maskinhus. Går
dens besætning er på 240 gæs. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og kartofler.
Der er 2 traktorer, plansilo og halmfyr. Maskinstation bruges en del.
MØLLESØVEJ 19, MØLLESØ,
9280 STORVORDE, tlf. 98-310696.
AAGE CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 1.-9.-1934, søn af Anna
og Leonard Christensen, gift d.
1.-3.-1961 med Tove Hjort, født
d. 25.-4.-1940, datter af Johanne
og Karl Hjort.
Aa.C. overtog gården i 1966 fra
Arne Holm Jensen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal
35,5 ha., heraf tilkøbt 16 ha.

Derudover er der forpagtet 5 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, svinestald, lade og maskinhus. Gården drives med
en svineproduktion på 140 årssøer, der sælges ca. 3.200 smågrise årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, korntør
reri og halmfyr. Maskinstation bruges en del og der er ansat 1 medhjælper.
Aa.C. driver desuden Møllesøvej 17, som er på 18 ha.
MØLLESØVEJ 22, DOKKEDAL, 9280 STORVORDE, tlf. 98-310869.
PETER SKJØLSTRUP LARSEN, gårdejer, født d. 1.-1.-1953, søn af Gerda og Thorvald
Skjølstrup Larsen, gift d. 27.-5.-1978 med Else Nielsen, født d. 30.-8.-1952, datter af
Olga og Jens Peter Nielsen. Parret har børnene: Thomas, født d. 1.-7.-1979, Rasmus,
født d. 18.-9.-1981, Steffen, født d. 11.-9.-1985 og Majbrit, født d. 15.-4.-1990.
P.S.L. har været på Malling og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården i 1976
fra Hans Peter Hansen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 93,5 ha., heraf tilkøbt 42 ha., 15 ha. udnyttes til
spagnum.
Der er 2 stuehuse, som er opført i henholdsvis 1956 og 1990, huset fra 1956 bruges til
bolig for 2 medarbejdere. Avlsbygningerne består af løsdriftsstald fra 1974, kalvestald
og kviestald fra 1956, de er senere restaureret, maskinhus fra 1980, foderhus 1989 og
desuden er der 2 gylletanke og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduk
tion på 125 årskøer og 140 ungdyr, af racen SDM, tyrekalvene sælges. Der er 4 trak
torer, 1 rendegraver, 1 suger til spagnum, 1 læssemaskine, 1 finsnitter, der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset og der er andele i et vindmøllelaug. På gården
er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.
MØLLESØVEJ 30, MØLLESØ, 9280 STORVORDE, tlf. 98-310640.
JØRGEN HANSEN, maskinfører, født d. 28.-1.-1964, søn af Karl Hansen.
J.H. er maskinfører ved Pindstrup Mosebrug og desuden driver han maskinstation. Han
overtog gården i 1987 fra sin far.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 23 ha. og der er lejet 10 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, lade og maskinhus. Der er 1 hest.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. På gården er der 3 trak
torer, 1 mejetærsker og kold lufts tørreri.

NY HØSTEMARKVEJ 13, HØSTEMARK, 9280 STORVORDE, tlf. 98-311182.
HARDY HASSING, landmand, født d. 17.-2.-1928, søn af Laurits Hassing, gift i 1952
med Inger Marie Lausten, født d. 23.-7.-1932, datter af Karl Martinus Lausten. Parret
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har børnene: Karl Peter, født d. 29.-1.-1962 og Poul Erik, født d. 12.-3.-1957.
H.H. overtog gården i 1955 fra Peter Villadsen.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 1 ha. højmose. Der
udover er der lejet 5,5 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, garage og lade. Gården drives med en
kvægproduktion på 14 årskøer, 14 ungdyr og 10 slagtekalve, af blandet race, samt 2
årssøer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med kold lufts tørreri. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.
RANDBY-VEJ 33, "JENSGAARDEN", LILLEVORDE, 9280 STORVORDE, tlf. 98-318043.
ERIK BOUP BECH, landmand,
født d. 15.-10.-1927, søn af Ka
ren Kirstine og Jens Kristian
Bech.
E.B.B. købte første halvdel af
gården i 1962 og resten i 1975
fra sin far.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal
75 ha., heraf tilkøbt 32 ha., der

er 1,5 ha. grusgrav.
Gårdens bygninger består af stuehus, 5 svinestalde, garage, lade, maskinhus, fodersilo
og desuden er der gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.000 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker samt 2 plansiloer med varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.

REGELVEJ 3, NR. KONGERSLEV, 9293 KONGERSLEV.
HANS JØRGEN OLESEN, gårdejer, omtales under Baggesdamvej 27, 9293 Kongerslev,
i Skørping Kommune.
H.J.O. overtog gården i 1990 fra Ellen Hørdum.
Ejendomsskyld 2.280.000. Areal 71 ha., heraf 30 ha. eng.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og løbende restaureret. Udbygningerne består af
maskinhus og lade fra 1980.
H.J.O. ejer og driver desuden Landmandsgade 41A, Nr. Kongerslev, 9293 Kongerslev,
Sejlfold Kommune, og Baggesdamvej 27, 9293 Kongerslev, Skørping Kommune. H.J.O.
er bosiddende på sidstnævnte adresse.
RØDAGEREN 11, STORVORDE MARK, 9280 STORVORDE.
HANS HENRIK NIELSEN, gårdejer, omtales under "Kærgaard", Dybdalvej 4.
H.H.N. overtog gården i 1982 fra Kresten Lassen. Han købte naboejendommen i 1986
og sammenlagde den med Rødageren 11.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 15 ha.
Stuehuset er opført omkring 1930 og det er udlejet. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade fra 1977. Ejendommens besætning er på 65 fedetyre af blandet race. Der
er plansilo med varm og kold lufts tørreri.
H.H.N. ejer og driver desuden "Kærgaard", Dybdalvej 4.
SIGSGAARDVEJ 19, "STENISGAARDEN", NR. KONGERSLEV, 9293 KONGERSLEV,
tlf. 98-331315.
AAGE HANSEN, gårdejer, født d. 18.-1.-1927, søn af Johanne og Jacob Hansen, gift i
1951 med Betty Kaldstrup, født d. 10.-8.-1933, datter af Emma og Alfred Kaldstrup.
Parret har børnene: Joan, født i 1953, og Anett, født i 1960.
Aa.H. har været på Tølløse Landbrugsskole. Han overtog gården i 1968 fra Edvard
Pedersen.
Ejendomsskyld 4.700.000. Areal 125 ha., heraf 2,5 ha. skov og mose. Derudover er der
lejet 13,8 ha.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald, hestestald, kviehus,
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hestestutteri med 16 heste og føl, der bruges som rideheste, det er krydsninger mel
lem Fuldblods og Oldenborger. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter
og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og 2 plantørringsanlæg med
varm luft.

SIGSGAARDVEJ 24, "MØLLEGAARDEN", NR. KONGERSLEV,
9293 KONGERSLEV, tlf. 98-331451.
JENS CHRISTIAN HJELM, land
mand, født d. 15.-3.-1930, søn af
Jensine og Peter Hjelm, gift i
1962 med Eva Mikkelsen, født d.
28.-12.-1941, datter af Ingeborg
og Aage Mikkelsen. Parret har
børnene: Peter, født d. 10.-2.1963, Lone, født d. 6.-5.-1964,
Thomas, født d. 18.-5.-1967 og
Ole, født d. 23.-9.-1970.
J.C.H. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1957 fra Oluf Thygesen. Indtil 1962 var der mølleri og elværk på gården, møllen brændte i 1959.
Ejendomsskyld 992.000. Areal 27,5 ha., der er frasolgt 17 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kvægstald og lade fra 1927, svinestald fra 1969, garage fra 1960 og maskinhus fra
1976. På gården er der 3 traktorer, plansilo med kold lufts tørreri og der bruges
naturgas til stuehuset.
SIGSGAARDVEJ 32, NR. KONGERSLEV, 9293 KONGERSLEV, tlf. 98-331368.
SVEND NIELSEN, husmand, født d. 6.-8.-1943, søn af Mary og Theodor Nielsen.
S.N. overtog gården i 1979 fra sin far.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha.
Stuehuset er restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af 2 kvægstalde, den ene
er fra 1981, lade og maskinhus fra 1983. Gårdens besætning er på 9 tyrekalve. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og
plansilo med kold lufts tørreri.

SKOLESTIEN 1, KÆRSHOLM,
9280 STOR VOR DE, tlf. 98-311722.
OLE LAURSEN, gårdejer, født
d. 30.-10.-1945, søn af Margre
the og Alfred Laursen, gift d.
27.-10.-1973 med Majbritt Henneberg Thomsen, født d. 20.-5.—
1953, datter af Else og Højer
Thomsen. Parret har børnene:
Martin, født d. 3.-12.-1974, Tho
mas, født d. 27.-4.-1976, Hein
rich, født d. 20.-12.-1977 og Si
mon, født d. 13.-11.-1979. O.L. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog
gården i 1978 fra Knud Erik Laursen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 23,5 ha., der er 1,5 ha. højmose.
Derudover er der forpagtet 31 ha.
Stuehuset er opført i 1965 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald,
som er ombygget med spalter i 1980, ungdyrstald fra 1980, lade fra 1977 og der er
kalvestald samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 64 årskøer, 70
ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg.
Der er 2 traktorer, kornsilo med kold lufts tørreri samt kulfyr. Maskinstation bruges
en del.
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NIELS ADOLF JENSEN, husmand, født d. 7.-1.-1926, søn af Adolf Jensen, gift d.
26.-1.-1947 med Camilla Jensen, hjemmehjælper, født d. 20.-12.-1926, datter af Niels
Jensen Nielsen. Parret har børnene: Flemming, født d. 11.-6.-1947, Anni, født d. 11.3.-1949, Niels Chr., født d. 22.-2.-1951, Bjarne, født d. 18.-11.-1952, Jytte, født d.
9.-7.-1955 og Kirsten, født d. 22.-11.-1956.
N.A.J. arbejder ved Pindstrup Mosebrug. Han overtog gården d. 1.-9.-1947 fra Jens
Rasmussen Jespersen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1974, lade og
maskinhus. Gårdens besætning er på 2 ungdyr af racen SDM, desuden produceres ca.
200 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer samt plansilo med kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til høst og gødningsudkørsel.

STADIONVEJ 32, "FRIHEDEN",
9280 STOR VORDE, tlf. 98-316248.
KRISTIAN BANK, gårdejer, født
d. 24.-4.-1959, søn af Magna og
Lars Jacob Bank, gift d. 23.-9.1983 med Lone Jensen, fabriksar
bejder, født d. 9.-2.-1961, datter
af Lis og Kaj Jensen. Parret har
børnene: Susanne, født d. 15.-4.1983 og Allan, født d. 29.-5.1985.
K.B. er uddannet elektromeka
niker. Han overtog gården d. 1.-4.-1988 fra Keld Nielsen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og udvidet og ombygget i 1952. Avlsbygningerne består af
svinestald og lade fra 1944 samt maskinhus fra 1950. Gårdens besætning er på 3 års
søer, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt, desuden er der 1 hest, høns, 1 ged,
kaniner og 1 and. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, gennemløbstørreri og kombifyr. Maskinstation bruges til raps.

SVANFOLKVEJ 8, KONGERSLEV HEDE, 9293 KONGERSLEV.
SVEND E. CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 11.-7.-1947, søn af Agnes og Harry
Christensen, 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. 1.-12.-1989 fra Anton Sørensen.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 10,5 ha.
Stuehuset er opført i 1856, tilbygget i 1947 og ombygget i 1985. Avlsbygningerne
består af svinestalde fra 1920, 1950 og 1963, som alle er ombygget i 1989. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 1.300 stk. årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter og raps. Der er 1 udmugningsanlæg og 1 tørfodringsanlæg. S.E.C. ejer
og driver også Svanholmsmindevej 6, Skørping Kommune.
SØNDRE BYGADE 19, "TOFTKJÆRGAARD", SEJLFLOD, 9280
STORVORDE, tlf. 98-316800.
JENS-JØRGEN MAAR UP, gård
ejer, omtales under Kystvejen
202, i Hadsund Kommune.
J.J.M. overtog gården d. 18.-2.1990 fra Laura Bech.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal
100 ha. og der er forpagtet 85
ha.
Stuehuset er opført i 1860 og
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restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1967 og som er ændret til
plantørreri i 1991, lade fra 1936 er ændret til plantørreri og maskinhus fra 1979.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af græsfrø, ærter og raps.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og stokerfyr. På gården er ansat 1 medhjælper.
Gården drives sammen med "Hvirvelkærgaard", Kystvejen 202, Hadsund Kommune.
THORSBROVEJ 14, "HENRIKSDAL", GUDUMHOLM, 9280 STORVORDE, tlf. 98-316376.
JENS OG CHRESTEN VILLADSEN, gårdejere.
J.V. er født d. 6.-6.-1929, søn af
Charlotte Henriette og Chresten
Villadsen, gift d. 14.-7.-1956 med
Anna Louise Larsen, født d. 14.5.-1931, datter af Kirstine og
Ingvard Marinus Larsen. Parret
har børnene: Inge Birgitte, født
d. 25.-3.-1958, Vita, født d. 4.-3.-1959 og Chresten, født d. 7.-11.-1962.
J.V. har været på Malling Landbrugsskole. C.V. har været på Malling Landbrugsskole 2
gange, han er engageret i landboungdom. Faderen overtog gården d. 1.-7.-1971 fra sin
mor, sønnen har siden købt halvpart i gården, de 2 ejere er 3. og 4. generation på
gården, som slægten har haft i forpagtning siden 1740. Gården blev frikøbt fra "Lindenborg" i 1878 af J.V.'s bedstefar.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 48,2 ha., heraf 3 ha. skov og krat.
Gården har 2 stuehuse, det ene er opført i 1745 og det andet i 1956, de er restaureret
i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1926, ungdyrstald fra 1978, svinestald
og maskinhus 1952, lade 1879 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 50 årskøer, 25 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer og
1 mejetærsker. Der er 1 skoledreng til hjælp.
THORSBROVEJ 16, "PALSGAARDEN", GUDUMHOLM, 9280 STORVORDE, tlf. 98-316021.
KARLO MØLLER BENDSEN,
gårdejer, født d. 29.-5.-1951, søn
af Asta og Asger Møller Bendsen.
K.M.B. driver Gudumholm Maskin
station, han har været på Ham
merum Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-6.-1983 fra sin
far.
Areal 42 ha. Stuehuset er opført omkring 1890 og restaureret flere gange. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1924, svinestald, som i dag bruges til værksted, fra
1924, lade fra omkring 1830 og maskinhus fra 1986. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn og raps. Gården har de nødvendige maskiner til
drift af maskinstation og desuden er der plantørreri med varm og kold luft.

THORBROVEJ 18, "H ANSTGAARDEN", GUDUMHOLM, 9280 STORVORDE.
KIM OG TAUS ADAMSEN, gårdejere, sønner af Ruth og Frederik Adamsen.
Brødrene overtog gården i 1985 fra Asger Møller Bendsen.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
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"Hanstgaarden"s stuehus er opført
i 1922 og restaureret flere gan
ge. Avlsbygningerne består af
kvægstald, som er omdannet til
hønsehus, halmlade og 2 svinestalde fra 1978, svinestaldene er
renoveret i 1986 og 1988, korn
hus fra 1990, lade fra 1977 er
indrettet med plansilo, maskinhus
fra 1979 og der er gylletank. Der
er plads til 1.300 slagtesvin i byg
ningerne og desuden er der 4.500
æglæggende høns til produktion af skrabeæg. På gården er der 1 traktor og 1 gylle
vogn. Brødrene ejer desuden "Bakgaarden", Lillevordevej 11.
TIENDEMARKEN 4, TIENDEMAR
KEN, 9280 STORVORDE, tlf.
98-316112.
JOHANNES NIELSEN, landmand,
født d. 7.-3.-1926, søn af Maren
og Niels Pedersen.
J.N. overtog gården i 1952 fra
sin far.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
25 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og re
staureret flere gange. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra
1923 og som er restaureret flere
gange, lade fra 1982 og maskinhus fra 1952. Gården drives som alsidigt landbrug med
en kvægproduktion på 15 årskøer, 29 ungdyr og 8 slagtekalve af racen RDM, svine
produktionen er på 6 årssøer og der produceres ca. 80 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er hvede og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo
med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges lidt.
TIENDEMARKEN 6, 9280 STOR
VORDE, tlf. 98-316069.
ERIK EMIL CHRISTENSEN, hus
mand, født i 1922, søn af Mari
nus Christensen, gift i 1945 med
Larsine Mouritsen, født i 1919,
datter af Marinus Mouritsen. Par
ret har sønnen Frits, født i 1947.
E.E.C. overtog gården i 1957 fra
Tage Stevnhoved.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 8,3
ha., der er frasolgt 0,5 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, garage, lade og maskinhus. Besætnin
gen er på 3 fedekreaturer og 5 årssøer, der produceres ca. 60 slagtesvin årligt, des
uden er der 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 trak
tor, maskinstation bruges lidt.
TIENDEMARKEN 9, "TIENDEHØJ", 9280 STORVORDE, tlf. 98-316845.
POUL HERTZ SØRENSEN, gårdejer, født d. 21.-10.-1955, søn af Else og Egil Søren
sen, gift d. 10.-5.-1986 med Gitte Engelbrecht Jeppesen, lærer, født d. 16.-1.-1961,
datter af Ellen og Erling Engelbrecht Jeppesen. Parret har børnene: Martin, født d.
19.-12.-1985 og Helle, født d. 19.-1.-1989.
P.H.S. er uddannet tømrer og har været på Lyngby Landbrugsskole, hvor han tog
grund- og driftskursus. Han overtog gården i 1986 fra Bjarne Østergaard Nielsen.
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Stuehuset er opført omkring 1920 og restaureret i perioden 1976-89. Avlsbygningerne
består af svinestalde fra 1979 og som er renoveret i 1990, maskinhus fra 1979 og
desuden er der gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.200 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og græsfrø. Der er 2 trakto
rer, 1 mejetærsker og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.

TOFTKÆRVEJ 6, SEJLFLOD
KÆR, 9280 STORVORDE, tlf.
98-316471.
AKSEL AKSELSEN, landmand,
født i 1936, søn af Kristian Ak
selsen, gift i 1979 med Litte
Marie Nielsen, lærer, født i
1936, datter af Laurs Nielsen.
A.A. har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-1.-1962 fra sin far.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 11
ha. og der er lejet 8 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, staklade, lade og 2 maskinhuse. Besæt
ningen er på 6 moderfår. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.

VESTERMARKSVEJ 12, 9280 STORVORDE.
ARNE OG PALLE NIELSEN, gårdejere, sønner af Ida og Lars Nielsen.
Brødrene overtog gården i 1977 fra deres mor, nuværende ejere er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 52,5 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er udlejet. Avlsbygningerne består af lade. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 2 kornsiloer. Der er sam
drift med Vester Vase 11 og Øster Vase 32.
VESTERSKOV 4, MOU, 9280
STORVORDE, tlf. 98-311351.
KONRAD PEDERSEN, gårdejer,
født d. 8.-12.-1928, søn af Kir
stine og Peder Pedersen, gift i
1952 med Helga Andersen, født
d. 23.-3.-1934, datter af Mary
og Thorvald Andersen. Parret
har børnene: Else, født i 1960,
Pia, født i 1964, Bent, født i
1965, og Jesper, født i 1971.
K.P. overtog gården i 1953 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 35,5 ha., heraf tilkøbt 15,5 ha. Stuehuset er opført i
1930 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1963, som er
udbygget i 1976, hvor der også blev bygget lade og maskinhus, svinestald fra 1973 og
der er gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 30
årskøer, 35 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 20 års
søer, der produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. Sønnen Bent er medhjælper på gården.

VESTER VASE 11, SEJLFLOD ENGE, 9280 STORVORDE.
ELSE NIELSEN, omtales under Øster Vase 32.
E.N. overtog gården i 1964 fra Chr. P. Nielsen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 5,4 ha. og der er lejet 1 ha.
Stuehuset er udlejet. Avlsbygningerne består af svinestald og 2 minkhaller. Gården
drives som minkfarm med en besætning på 500 avlstæver. Der er samdrift med Vester
marksvej 12 og Øster Vase 32.
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ØSTENGE, 9280 STORVORDE.
ERIK DYRMAN NIELSEN, gård
ejer, født d. 17.-4.-1927, søn af
Kristian Nielsen, gift d. 17.-4.1954 med Esther Sørensen, født
d. 2.-10.-1933, datter af Hagbart
Sørensen. Parret har børnene:
Kirsten, født i 1954, Bent, født i
1956, Søren, født i 1963, Ole,
født i 1965, og Jørn, født i 1968.
E.D.N. overtog gården i 1964 fra
sin far. Ejendomsskyld 950.000. Areal 24,4 ha., heraf 2 ha. højmose. Derudover er der
forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og restaurere flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1925, som er udvidet i 1963 og 1987, kviestald fra 1987, lade fra 1925 samt
maskinhuse fra 1976 og 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægpro
duktion på 25 årskøer, 30 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen
er på 10 årssøer, der produceres ca. 185 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 rendegrave
re og plantørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til høst af græs og der
er ansat 1 medhjælper. E.D.N. ejer og driver desuden Vester Vase 12, som er på 11,7
ha., stuehuset er udlejet.

VESTER VASE 26, "ELISABETHSMINDE", STORVORDE ØSTER
ENGE, 9280 STORVORDE, tlf.
98-316196.
KRISTIAN JACOBSEN, gårdejer,
født d. 21.-5.-1930, søn af Gerda
og Osvald Jacobsen, gift i 1959
med Rise Christensen, hjemme
hjælper, født d. 20.-5.-1940, dat
ter af Agnes og Harry Christen
sen. Parret har sønnen Palle,
født d. 7.-7.-1959.
K.J. har arbejdet på Elektrolux. Han overtog gården d. 1.-11.-1965 fra sin far.
Ejendomsskyld 262.000. Areal 29,6 ha., heraf tilkøbt 15,6 ha., der er 1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1959 og som er udvidet i 1969, lade fra 1949 og maskinhus fra 1979. Gårdens
besætning er på 1 årsso, der produceres ca. 20 slagtesvin årligt, samt 2 heste. Plante
produktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.
VIGEN 40, "MØLLEGAARDEN", SEJLFLOD, 9280 STORVORDE, tlf. 98-318886.
KARL JOHAN NIELSEN, gårdejer, født d. 17.-6.-1940, søn af Ella og Niels S. Nielsen,
gift d. 27.-3.-1965 med Gerda Jørgensen, født d. 19.-2.-1941, datter af Elna og Lau
rits Jørgensen. Parret har børnene: Jytte, født i 1966, og Jens, født i 1968.
K.J.N. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i 1973 fra sin far.
Gården er tidligere møllevand.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 32,5 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 4 ha. eng.
Derudover er der forpagtet 34 ha.
Stuehuset er opført omkring 1665 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af 2 kvægstalde fra 1953 og 1977, 2 lader fra 1877 og 1979, maskinhus fra 1973 og
desuden er der køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 20 ung
dyr og 19 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 årssøer og der produceres ca.
35 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm og kold lufts tørreri samt kombifyr.
Der er 1 skoledreng til hjælp.
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ANTON WULFF, gårdejer, født d. 12.-11.-1932, søn af Gertrud Katrine og Laurits
Wulff, gift d. 6.-6.-1981 med Ragna Kjærgaard, buschauffør, født d. 7.-8.-1940, datter
af Maren Kirstine og Ankjær Kjærgaard. Parret har børnene: Lars, født d. 20.-11.1962 og Peter, født d. 13.-4.-1966.
A.W. har været på Slangerup Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1975 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1907 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1976, som senere er udvidet, lade fra 1930, den er moderniseret i 1976, maskinhus
fra 1986 og garage fra 1988. På gården er der 1 traktor, 1 tipvogn og plansilo med
varm og kold lufts tørreri.

VÄRSTVEJ 12, "WINTHERSEJE", GUDUM, 9280 STORVORDE, tlf. 98-333336.
KAREN MARGRETHE WINTHER, gårdejer, født d. 27.-5.-1959, datter af Marie Ørum
og Kristian Winther, gift d. 27.-7.-1985 med Anders Majgaard Sørensen, landmand,
født d. 19.-9.-1960, søn af Mary Høgild og Aksel Sørensen. Parret har børnene: Anne,
født d. 21.-5.-1986 og Kristian, født d. 13.-8.-1988.
K.M.W. har været på Hammerum Landbrugsskole 2 gange, hun er medlem af Menig
hedsrådet. Hun overtog gården d. 1.-6.-1985 fra sin far, nuværende ejer er 6. gene
ration. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 46 ha.
Stuehuset er opført i 1868 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1960, lade fra 1868, maskinhus fra 1971 og der er ny møddingsplads. Gårdens be
sætning er på 28 årskøer og 45 ungdyr, af racen SDM, samt 6 Jerseykøer. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset. Maskinstation bruges til ensilering.
ØSTERGÅRDSVEJ 3, "PEDERSMINDE", KOMDRUP, 9293 KONGERSLEV, tlf. 98331312.
KARL JENSEN, gårdejer, født d. 28.-12.-1931, søn af Poula og Christian Jensen, gift
d. 25.-11.-1961 med Agnete Margrete Adamsen, født d. 29.-12.-1936, datter af Anna
og Niels Adamsen. Parret har børnene: Niels Kristian, født d. 25.-3.-1965, Bente, født
d. 4.-5.-1968 og Henning, født d. 16.-10.-1969.
K.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 10.-8.-1961 fra
Betty Kristensen. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 22 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1972, lade fra 1914 og maskinhus fra 1971 samt garage og værksted. Gårdens
besætning er på 5 heste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med varm og
kold lufts tørreri.
ØSTER VASE 14, "JACOBSMINDE", ØSTER ENGE, 9280 STOR
VORDE, tlf. 98-316120.
NIELS IVER KJÆRGAARD, gård
ejer, født d. 19.-2.-1943, søn af
Martha og Karl Kjærgaard, gift
d. 10.-8.-1968 med Tove Allis
Villadsen, født d. 12.-8.-1948,
datter af Karen Marie og Laurits
Villadsen. Parret har børnene:
Tage, født d. 2.-1.-1969, Lisbeth,
født d. 17.-4.-1970, Jette, født

d. 13.-3.-1975 og Søren, født d. 15.-11.-1980.
N.I.K. er kredsrepræsentant i MD-Food. Han overtog gården d. 1.-4.-1971 fra sin far,
nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 32,6 ha., heraf tilkøbt 13,6 ha. Derudover er der
forpagtet 19 ha.
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fra 1964, som er restaureret i 1974, kalvestald fra 1971, lade fra 1916, 2 maskinhuse
fra 1974 og 1988 samt kombineret kviestald/foderhus fra 1976. Gården drives med en
kvægproduktion på 50 årskøer, 52 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2
plansiloer med varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til
ensilering og finsnitning og der er ansat 1 medhjælper.
N.I.K. ejer og driver desuden Hassinghave 34.

ØSTER VASE 16, "HOVENGGAARD", ØSTER ENGE, 9280
STORVORDE, tlf. 98-316649.
NIELS ERIK ALBRECHTSEN,
gårdejer, født d. 21.-8.-1940, søn
af Marie og Theodor Albrechtsen, gift i 1962 med Lissy Laur
sen, sygehjælper, født d. 29.-7.1944, datter af Gunhild og Arne
Laursen. Parret har børnene: Hen
rik, født d. 22.-2.-1956 og An
ders, født d. 2.-12.-1967.
N.E.A. overtog gården i 1976 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 3 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af 3 svinestalde fra 1915, 1954 og 1979, garage fra 1990, lade fra 1985, maskinhus fra 1988 og
desuden er der gastæt silo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 70
årssøer, der sælges ca. 1.500 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plantørreri med kold luft, desuden er der
kombifyr.
ØSTER VASE 20, ØSTER ENGE,
9280 STORVORDE, tlf. 98-316383.
OLAU CLAUSEN, gårdejer, født
d. 12.-11.-1917, søn af Peder
Clausen, gift d. 24.- 11.-1940
med Rigmor Larsen, født d. 31.5.-1919, datter af Karl Johan
Larsen. Parret har datteren Bir
the, født d. 23.-1.-1943.
O.C. overtog gården d. 15.-9.-1947
fra Marinus Langeland.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 16
ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, svinestald, hønsehus og lade. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor,
halvpart i mejetærsker samt plansilo med varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til skårlægning af raps.
ØSTER VASE 21, "LYKKESHOLM",
ØSTER ENGE, 9280 STORVOR
DE, tlf. 98-316272.
KJÆR SIMONSEN, gårdejer, født
d. 12.-1.-1938, søn af Jenny og
Georg Simonsen, gift d. 5.-12.1959 med Esther Kjærgaard, født
d. 18.-8.-1938, datter af Kirstine
og Ankjær Kjærgaard. Parret har
børnene: Ole, født d. 3.-4.-1961,
Alice, født d. 4.-9.-1963 og Al

lan, født d. 25.-5.-1973.
K.S. er i bestyrelsen for SDM's avlsbestyrelse. Han overtog gården i 1959 fra sin far,
nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev bygget af bedstefaderen i 1898.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 22 ha. og der er lejet 4,5 ha.
Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1917, som er udvi
det over flere år, kalvehus som er restaureret i 1975, lade fra 1917 og maskinhus fra
1979. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 35 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. 1 ko blev Ålborgskuets bedste ko, ejeren har hentet flere præ
mier på skuer. På gården er der 3 traktorer, der bruges lidt maskinstation.

ØSTER VASE 23, ØSTER ENGE,
9280 STOR VORDE, tlf. 98-316136.
SØREN P. KJÆRGAARD, gård
ejer, født d. 18.-11.-1937, søn af
Ellen og Richard Kjærgaard.
S.P.K. overtog gården d. 11.-3.1965 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
32 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der
udover er der lejet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1941 og re
staureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1951, som er udvidet i 1961 og 1973, laden er om
bygget til kalvestald i 1981, foderhus fra 1973, maskinhus fra 1978 og desuden er der
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 32 ungdyr og 19 slagtekalve af racen RDM. Ejendommen har produceret Ålborgskuets bedste ko i 4 år.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3 traktorer, halvpart i
mejetærsker og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.
ØSTER VASE 29, ØSTER ENGE,
9280 STOR VORDE, tlf. 98311281.
JENS CHR. GREIBE NIELSEN,
gårdejer, født d. 18.-10.-1949,
søn af Sigrid og Steffen Nielsen,
gift d. 31.-3.-1983 med Else Giin
vad Kristensen, født d. 28.-4.1952, datter af Marie og Niels
Giinvad Kristensen. Parret har
børnene: Simon, født d. 13.-6.1984, Charlotte, født d. 16.-3.1986 og Tanja, født d. 23.-2.-1989.
J.C.G.N. overtog gården d. 1.-1.-1986 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som blev bygget af bedstefaderen i 1917.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 30 ha., heraf 1,7 ha. eng og mose. Derudover er der
lejet 11 ha.
Stuehuset er restaureret i 1982/83. Avlsbygningerne består af 2 svinestald, garage,
lade og maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 55 årssøer, der sælges
ca. 500 smågrise og 800 slagtesvin årligt, desuden er der 2 heste af racen Nordbagger.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer og gennemløbstørreri
med varm luft. Maskinstation bruges til høst.

ØSTER VASE 32, ØSTER ENGE, 9280 STOR VORDE, tlf. 98-311391.
PALLE NIELSEN, gårdejer, født d. 25.-3.-1943, søn af Ida og Lars Nielsen, gift i 1966
med Else Gravesen, født d. 15.-8.-1942, datter af Ellen og Karl Jørgen Gravesen.
P.N. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra Jens Bach
Kristensen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1949 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af svinestald
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med en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med kold lufts tørreri.
P.N. ejer desuden Vester Vase 11 og har halvpart i Vestermarksvej 12. Der er sam
drift mellem de 3 gårde.

ØSTER VASE 34, ØSTER ENGE,
9280 STOR VORDE, tlf. 98-311284.
AKSEL SØLGAARD, gårdejer,
født i 1917, søn af Anders Jacob
Sølgaard, gift i 1950 med Anne
K. Dahl, født i 1918, datter af
Kristian Dahl. Parret har børne
ne: Else Marie, født i 1951, Han
ne, født i 1952, og Clara, født i
1954.
A.S. har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården i
1949 fra Niels Knudsen.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 20 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, garage, hønsehus, lade og maskinhus.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der er 1 traktor, 1
bugseret mejetærsker og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges lidt.

ØSTER VASE 36, "SKOLELY",
ØSTER ENGE, 9280 STOR VOR
DE, tlf. 98-311402.
JENS KRISTIAN SØRENSEN,
kontrolassistent, født d. 27.-2.-1935,
søn af Elna og Peter Sørensen,
gift d. 9.-1.-1975 med Asta Chri
stensen, sygehjælper, født d. 4.4.-1931, datter af Kirstine Niel
sine og Marinus Christensen. Par
ret har børnene: Arne Nicolaj,
født i 1955, Allis Kirstine, født
i 1956, Benny, født i 1960, og Dennis Arnum, født i 1978.
J.K.S. har været på St. Restrup Husmandsskole, hvor han fik sin uddannelse som kon
trolassistent. Han overtog gården i 1965 fra Jens Hansen.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 9,4 ha., heraf tilkøbt 1 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret og tilbygget i 1978. Avlsbygningerne består
af svinestald fra 1975, kostald, som er ændret til garage i 1983, samt lade fra 1932.
Gårdens besætning er på 40 moderfår med 58 lam. Planteproduktionens salgsafgrøde
er raps. Der er 1 traktor og kombifyr. Maskinstation bruges til høst.
ØSTER VASE 46, ØSTER ENGE, 9280 STOR VORDE, tlf. 98-311858.
TAGE NIELSEN, arbejdsmand, født d. 12.-3.-1956, søn af Poul R. Nielsen, gift d.
28.-2.-1981 med Birgit Bartholomæussen, sygehjælper, født d. 1.-6.-1959, datter af
Bent Bartholomæussen. Parret har børnene: Dorte, født d. 18.-11.-1980 og Lotte, født
d. 25.-9.-1985.
T.N. arbejder på Thomsens Planteskole og er brandmand ved Sejlflod Kommune. Han
overtog gården d. 1.-8.-1985 fra Marius Nielsen.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 18,5 ha.
Gårdens bygningerne består af stuehus, kvægstald, lade og maskinhus. Besætningen er
på 1 årsso og 8 smågrise, 2 ammekøer og 2 ungdyr af racen Jersey samt 18 stk. fedekvæg af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2
traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges lidt.
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ØSTER VASE 48, "THORNDAHL",
ØSTER ENGE, 9280 STORVORDE, tlf. 98-311678.
RITA ANDREASEN, gårdejer,
født d. 7.-12.-1945, datter af
Anna og Otto Jensen. R.A. har
børnene: Morten, født d. 6.-7.1964, Henrik, født d. 30.-8.-1967,
John, født d. 23.-2.-1971, tvillin
gerne Lene og Lone, født d. 30.4.-1974 og Anne Mette, født d.
23.-7.-1980.
R.A.er i skolebestyrelsen for Tofthøjskolen. Hun overtog gården i 1977 fra Ejler An
dreasen. Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 34,6 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Der er bortforpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald, som er ombygget til
svinestald, s vinestald fra 1979, maskinhus fra 1980 og desuden er der lade, garage og
fyrrum. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
ÅLYKKEVEJ 13, NR. KONGER
SLEV KÆR, 9293 KONGERSLEV,
tlf. 98-331843.
PEDER WINTHER TOFT CHRI
STENSEN, gårdejer, født d. 25.6.-1927, søn af Johanne og Chre
sten Toft Christensen, gift d.
20.-9.-1953 med Helga Heidel
bach, født d. 18.-11.-1925, dat
ter af Else og Anton Heidelbach.
Parret har børnene: Inge, født d.
2.-2.-1948, Jette, født d. 14.-7.1949, Chresten, født d. 13.-3.1954, Solveig, født d. 25.-8.-1960. P.W.T.C. overtog gården d. 1.-10.-1949 fra sin far,
nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1870.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 15 ha.
Stuehuset er opført omkring 1860 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1860, som er udvidet og ombygget i 1972, lade med maskinhus fra 1979
og desuden er der en ny møddingsplads fra 1990. Gården drives med en kvægprodukti
on på 16 årskøer, 11 ungdyr og 11 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejet.

ÅLYKKEVEJ 15, "LARSENSMINDE", NR. KONGERSLEV KÆR,
9293 KONGERSLEV, tlf. 98331763.
JENS CHR. LAUSTSEN, husmand,
født d. 21.-12.-1933, søn af Niels
Laustsen. J.C.L. har børnene: Ni
els Henrik og Hjørdis, født d.
8.-5.-1961 og Ole, født d. 5.-10.1963.
J.C.L. overtog gården i 1955 fra
sin far.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 8,2 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, hønsehus og lade. Besætningen er på
3 årskøer, 3 ungdyr og 3 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er hvede og byg. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges lidt.

STØVRING KOMMUNE

ABILDGÄRDVEJ 4, "NY ABILDGAARD", ABILDGÅRDE, 9530
STØVRING, tlf. 98-385325.
HENRY GADE, gårdejer, født d.
23.-2.-1937, søn af Meta og Thor
vald Gade, gift d. 20.-3.-1965
med Bent Lisbet Pedersen, hjem
mesygeplejerske, født d. 18.-6.1942, datter af Linda Secher og
Peder Pedersen. Parret har børne
ne: Torkild, født d. 16.-8.-1965
og Karin, født d. 23.-3.-1967.
H.G. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1971 fra
Niels Kvist. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 26 ha., der er 11,5
ha. mose, eng og bakker.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1965 bruges også til svin, kalvestald fra 1939, svinestald med lade fra
1986 og maskinhus fra 1979. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der
sælges ca. 50 smågrise og 600 slagtesvin årligt, der er 12 ammekøer, 12 ungdyr og 7
slagtekalve af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er frøgræs, raps og
ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 plansiloer, varm og kold lufts tørreri,
halmfyr samt anparter i 0. Hornum Vindmøllelaug. B.L.G. ejer "Damgaard", GI. Viborgvej 63, de to gårde drives sammen.

ABILDGÄRDVE3 7, "ABILDGAARD", 0. HORNUM, 9530 STØVRING, tlf. 98-385061.
ESKILD AARUP, gårdejer, født d. 17.-9.-1934, søn af Martine og Kristian Aarup.
E.AA. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra sin far
Kristian Aarup, nuværende ejer er 3. generation. Gården brændte i 1906. Flere gårde
er udstykket fra ejendommen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 55 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1906 restaureret flere gange, lade fra 1954, maskinhus fra 1983/84 og gyl
letank. Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer, 58 ungdyr og 20 slagte
kalve af racen SDM. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker. Man anvender ingen frem
med arbejdskraft.

ABILDGÄRDVE3 8, "VESTERGAARD", 0. HORNUM, 9530
STØVRING, tlf. 98-385376.
TOMMY BAK NIELSEN, gårde
jer, født d. 21.-8.-1960, søn af
Anna Kirsten og Erik Bak Niel
sen, gift d. 23.-4.-1988 med Jet
te Stanley Nielsen, født d.
22.-5.-1960, datter af Ellen Aga
the og Stanley Nielsen. Parret
har børnene: Dennis, født d. 5.-
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T.B.N. har været på Kongensgård og Kalø landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.11.-1988 fra Peter Ole Winther.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 31 ha., heraf 1 ha. skov og mose. Der er lejet 2,9 ha.
Stuehuset er opført i 1942 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1910 restaureret flere gange senest i 1987, kviestald fra 1965, svinestald fra 1910
senere tilbygget, lade fra 1910, foderhus fra 1967 og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 62 årskøer og 63 ungdyr af racen SDM, desuden produceres der 200
slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, og maskinstation bruges til høst.

ABILDGÄRDVEJ 11, ABILDGÄRDE, 9530 STØVRING, tlf. 98-385079.
NIELS CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 3.-7.-1931, søn af Dagmar og Aage Christen
sen, gift i 1958 med Mie Nielsen, født d. 16.-8.-1935, datter af Dagmar og Kristian
Nielsen. Parret har børnene: Hanne, født d. 27.-11.-1959 og Lene, født d. 26.-6.-1962.
N.C. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1958 fra
Peter Nielsen Aarup.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 20 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1920 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1920 udvidet i 1976, svinestald fra 1960, garage, lade med roehus
ombygget i 1976, maskinhus fra 1975 og gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 20 årskøer, 18 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 15
årssøer, der sælges ca. 250 smågrise og 50 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer,
tårnsilo, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Maskinstation bruges til høst og roer.
ABILDGÄRDVEJ 18, BYRSTED, 9240 NIBE, tlf. 98-387065.
KIRSTEIN MØLGAARD, gårdejer, født d. 20.-9.-1914, søn af Dortea og Lars Mølgaard, gift i 1943 med Anna Elisa Foldager, født d. 27.-9.-1920, datter af Petra og
Christian Foldager. Parret har børnene: Lars, født d. 9.-9.-1944, Dorthe, født d.
13.-12.-1945, Per, født d. 10.-3.-1947 og Kirsten, født d. 25.-10.-1951.
K.M. overtog gården i 1943 fra Helge Jensen.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade begge fra 1934 og ændret i 1957 samt maskinhus fra 1962. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor, og maskin
station bruges til høst.
ABILDGÄRDVEJ 21, "HEDEGAARDEN", BYRSTED HEDE, 9240 NI
BE, tlf. 98-387232.
KRISTIAN WINTHER, gårdejer,
født d. 29.-4.-1945, søn af Mie
og Poul Winther, gift d. 26.-7.1969 med Annette Fristrup, kon
torassistent, født d. 14.-7.-1949,
datter af Helga og Carlo Fristrup.
Parret har børnene: Paw, født d.
3.-3.-1971 og Jess, født d. 1.-6.1975.
K.W. er chauffør ved Shell. Han overtog gården d. 1.-1.-1978 fra sin far Poul Winther.
Gården blev bygget på bedstefaderens jord i 1951, den blev udstykket fra "Nordledgaard" i Byrsted.
Ejendomskyld 950.000. Areal 26,8 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1951 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1951 sidstnævnte udvidet i 1961 og maskinhus fra 1988. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, plantørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til
halmpresning.
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9240 NIBE, tlf. 98-387024.
ANDERS JACOBSEN, gårdejer,
født d. 2.-5.-1926, søn af Alma
og Christian Jacobsen, gift i
1954 med Anna Østergaard, født
d. 16.-7.-1929, datter af Martine
og Anæus Østergaard.
A.J. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården i
1943 fra sin far Christian Jacob
sen.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 19,5 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, hestestald med vognport, lade og maskinhus. Der er 1 traktor.

ABILDGÅRDVEJ 36, "NORDLEDGAARD", BYRSTED, 9240 NIBE, tlf. 98-387235.
BIRTE MUNK HOLLER, gårdejer, født d. 22.-5.-1959, datter af Helga og Ernst Munk
Nielsen, gift d. 26.-5.-1979 med Christen Holler, værkfører, født d. 28.-10.-1954, søn
af Rosa og Henry Holler Kristensen. Parret har datteren Marianne, født d. 9.-9.-1981.
B.M.H. har været på Try og Lundbæk landbrugsskoler. Hun overtog gården d. 1.-9.1983 fra Anders Winther.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 36,2 ha., heraf 1 ha. skov og 4 ha. eng.
Bygningerne består af stuehus, kvæg- og ungdyrstalde, lade med foderhus, maskinhus
og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 30 ungdyr
og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 Fjordheste. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer.
ABILDGÅRDVEJ 70, "VESTERGAARD", BYRSTED, 9240 NIBE, tlf. 98-387370.
HANS BRUUN PEDERSEN, gårdejer, født d. 18.-1.-1956, søn af Andrea og Jens Hol
ger Pedersen, gift d. 14.-10.-1989 med Jytte Thomsen, dagplejemor, født d.
28.-3.-1956, datter af Erna og Marius Thomsen. Parret har børnene: Ann, født d.
1.-6.-1974 og Allan, født d. 25.-8.-1985.
H.B.P. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1984 fra sin
far Jens Holger Pedersen.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 29,6 ha., heraf 4,4 ha. eng. Der er lejet 1 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestalde begge fra 1950 og senere ændret, lade fra 1930 og maskinhus.
Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der sælges ca. 800 smågrise
årligt, der er 14 ammekøer, 7 ungdyr og 7 slagtekalve af racen Simmentaler. Plante
produktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med
kold lufts tørreri og fast brændselsfyr. Maskinstation bruges til halmen.
ABILDGÅRDVEJ 86, "DANAVANG", KIRKETERP, 9240 NIBE, tlf. 98-387296.
VILLY KROGH ANDERSEN, gårdejer, født d. 20.-11.-1942, søn af Paula og Jacob
Andersen. V.K.A. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-1.-1989 fra sin far Jacob Andersen, gården blev udstykket fra "Kirketerp Præstegaard" i 1926. Ejendomsskyld 650.000. Areal 8,9 ha. Der er lejet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1972, svinestald fra 1950, lade fra 1981 og maskinhus fra 1978. Gården
drives med en kvægproduktion på 23 årskøer, 32 ungdyr og 12 slagtekalve af racen
SDM, desuden er der 3 årssøer, og der produceres ca. 50 slagtesvin årligt, endvidere
er der 4 sorte Oldenborgerheste. Der er 2 traktorer, kraftfodersilo og plansilo til
korn. Maskinstation bruges til høst og gødningsudbringning. V.K.A. har et ubebygget
landbrugslod i Årestrup, det er på 1,8 ha. og har tilhørt bedstefaderen.

ALBÆKVEJ 4, "ROSENLUND", ALBÆK, 9541 SULDRUP, tlf. 98-378517.
AAGE BANG, landmand, født d. 7.-5.-1933, søn af Anna og Søren Bang, gift d. 9.-7.1960 med Karen Grethe Nielsen, sygehjælper, født d. 7.-11.-1939, datter af Astrid og
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Ejnar Marius Nielsen. Parret har
børnene: Jørn, født d. 5.-2.-1961,
Dorthe, født d. 19.-2.-1963 og
Mogens, født d. 13.-10.-1966.
Aage Bang er specialarbejder og
har været på Asmildkloster Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 11.-5.-1960 fra Lars Stubberup. Gården blev udstykket fra
"Albækgaard" i 1927.
Ejendomsskyld 750.000. Areal
11,4 ha.
Stuehuset er opført i 1974. Avls
bygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1928. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor, og maskinstation
bruges til høst og sprøjtning.
ALBÆKVEJ 9, ALBÆK, 9541
SULDRUP, tlf. 98-378507.
VAGN BRØNER, husmand, født
d. 5.-1.-1917, søn af Hulda og
Jens Christian Brøner, gift d.
24.-3.-1941 med Mary Berthelsen,
født d. 30.-4.-1918, datter af
Martine og Niels Berthelsen. Par
ret har børnene: Jens Christian,
født i 1941, Inger, født i 1942,
Keld, født i 1944, Kirsten, født i
1946, Jørgen, født i 1949, Ole,
født i 1953, Uffe, født i 1956 og Anne Birgit, født i 1960.
V.B. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d. 15.-4.-1942 fra
Poul Jensen. Ejendomsskyld 650.000. Areal 7,7 ha., der er frasolgt 6 ha. til motorvej.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1971. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1926 udvidet i 1959/60 og lade fra 1926 udvidet i 1971. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af korn. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til
høst.

ALBÆKVEJ 14, "LINDEVANG",
ALBÆK, 9541 SULDRUP.
JENS KVIST, gårdejer, født d.
4.-3.-1923, søn af Anna og Lars
Peter Kvist, gift d. 12.-11.-1954
med Elin Andersen, hjemmehjæl
per, født d. 21.-5.-1933, datter
af Paula og Jakob Andersen. Par
ret har børnene: Lars Peder, født
d. 17.-12.-1955 og Poul, født d.
19.-1.-1959.
J.K. overtog gården d. 1.-10.-1954
fra Lars Andersen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret 1942. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1927 samt maskinhus fra 1935. Besætningen er på 3 ammekøer af racen
Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, og maskinsta
tion bruges til høst.

ALBÆKVEJ 18, ALBÆK, 9541 SULDRUP, tlf. 98-378114.
HAGBARD SØRENSEN, husmand, født d. 9.-1.-1913, søn af Jens P. H. Sørensen, gift i
1940 med Kirstine Nielsen, født i 1912, datter af Kirsten og Hans Nielsen. Parret har
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børnene: Kirsten, født i 1943, Else, født i 1944, Edith, født i 1947 og Gerda, født i
1949.
H.S. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1949 fra Niels An
dersen. Ejendommen er udstykket fra "Albæk Hovedgaard" i 1926.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade fra 1935 samt kalvestald fra 1976. Besætningen er på 2 årssøer, der
produceres ca. 30 slagtesvin, der er 7 ammekøer, 15 ungdyr og 15 slagtekalve af ra
cen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2 traktorer, ma
skinstation bruges til høst og roer.
ANLÆGSVEJ 12, 9541 SULDRUP,
tlf. 98-378028.
EVALD CHRISTIANSEN, landmand,
født d. 28.-9.-1929, søn af Kri
stine og Jens Christiansen, gift i
1955 med Ellen Margrethe Niel
sen, rengøringsassistent, født d.
24.- 3.-1936, datter af Anine og
Kristian Nielsen. Parret har bør
nene: Margith, født d. 21.-11.-1955
og Jette, født d. 25.-3.-1962.
E.C. overtog gården i 1964 fra
sin far Jens Christiansen.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 2,8 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1967, hestestald med garage, lade og gylletank. Der er 1 traktor og
kombifyr.

ANLÆGSVEJ 16, "SOLHJEM", 9541 SULDRUP, tlf. 98-378219.
KNUD ARNE JOHANSEN, gårdejer, født d. 5.-6.-1939, søn af Lilly og Kingo Johan
sen, gift d. 31.-3.-1962 med Sonja Andersen, fabriksarbejder, født d. 2.-2.-1940, datter
af Sine og Søren Andersen. Parret har børnene: Marianne, født i 1962, Birgitte, født i
1965 og Anne Maria, født i 1970.
K.A.J. overtog gården d. 16.-3.-1967 fra Anders Olsen Hansen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 9,9 ha., heraf tilkøbt 1,2 ha. Der er lejet 12,5 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1915, garage og værksted fra 1950, lade fra 1890 og maskinhus. Gården drives
med en kvægproduktion på 20 årskøer, 20 ungdyr og 21 slagtekalve af blandet race.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, og maskinstation bruges
til høst.
ANLÆGSVEJ 40, "HØJVANG", 9541 SULDRUP.
JØRGEN HOLT ANDERSEN, gårdejer.
J.H.A. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1973 fra Kri
stian Holt. Areal 16,5 ha.
Bygningerne består af stuehus, svinestald fra 1982 og maskinhus fra 1958.
ASTRUPVEJ 28, "MUNKHOLMGAARD", MUNKHOLM, 9541 SULDRUP, tlf. 98-653298.
FREDE GUNDERSEN, gårdejer, født d. 24.-12.-1944, søn af Helga og Svend Gundersen. F.G. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1986 fra
Børge Jacobsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 47 ha., heraf 14 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1948 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1939, rund svinestald fra 1970, hestestald fra 1929 ændret til svinestald,
lade og maskinhus fra 1972. Gården drives udelukkende med planteproduktion beståen
de af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, portions- og plansilo,
varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
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BJARNE JENSEN, gårdejer, født d. 10.-9.-1953, søn af Signe og Ejvind Jensen, gift d.
12.-6.-1977 med Karen Sørensen, kontorassistent, født d. 3.-5.-1956, datter af Herdis
og Frederik Sørensen. Parret har børnene: Jette, født d. 8.-4.-1977 og Jonna, født d.
12.-4.-1979.
K.S. er medlem af skolebestyrelsen i Kirketerp. B.J. er arbejdsmand og har været på
Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-8.-1975 fra Hardy Buus Jen
sen. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 23,7 ha. Der er lejet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret flere gange senest i 1982. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1965 og 1979, kalve- og kviestalde begge fra 1979, garage
fra 1978 og lade fra 1974 bruges som maskinhus. Besætningen er på 3 avlsheste af ra
cen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker og varm lufts tørreri. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
BAVNEHØJVEJ 19, "HØJMARKSGAARD", BRADSTED, 9541 SUL
DRUP, tlf. 98-387109.
MARTIN CHRISTIAN MØLGAARD,
gårdejer, født d. 23.-2.-1934, søn
af Elna og Christian Mølgaard,
gift d. 24.-5.-1958 med Gerda
Jacobsen, født d. 29.-9.-1935,
datter af Sine og Niels Jacobsen.
Parret har børnene: Jenni, født
d. 2.-7.-1962 og Kristian, født d.
9.-6.-1964.
M.C.M. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1967
fra sin far Christian Mølgaard.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 24,8 ha., der er 2 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1968, ungdyrstald fra 1980, svinestald indrettet i gammelt stuehus, lade fra
1978, maskinhus fra 1955 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 32
årskøer samt opdræt, desuden er der 11 årssøer, og der sælges ca. 200 smågrise årligt,
endvidere er der 9 ammekøer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri med
varm og kold luft. Maskinstastaion bruges til gylleudkørsel.

BRADSTEDVEJ 19, "BRADSTED
VESTERGAARD", BRADSTED,
9541 SULDRUP, tlf. 98-387158.
OVE FREDERIKSEN, gårdejer,
født i 1928, søn af Metha og
Oluf Frederiksen, gift i 1952
med Irene Kjær Nysom, født i
1929, datter af Johanne og Al
bert Nysom. Parret har børnene:
Bjarne, født d. 13.-8.-1953 og
Bente, født d. 27.-7.-1957.
O.F. overtog gården i 1965 fra
Anders Andersen. Ejendomsskyld 800.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 2
ha. bakker og skrænter.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestalde begge fra 1936, lade fra 1954 og maskinhus fra 1979. Besætnin
gen er på 26 ungdyr af blandet racen, desuden er der 4 ammekøer, 2 ungdyr og 2 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BRATBJERGVEJ 9, SØNDERUP, 9541 SULDRUP, tlf. 98-653160.
SVEND HER MAND JENSEN, landmand, født d. 26.-6.-1934, søn af Martha Marie og
Hermand Jensen, gift d. 7.-11.-1959 med Birgit Jacobsen, hjemmehjælper, født d.
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26.-2.-1939, datter af Elisabet og
Anker Jacobsen. Parret har bør
nene: Carsten, født d. 21.-5.-1961,
Dorte, født d. 4.-4.-1965 og Ti
na, født d. 22.-11.-1970.
Svend H. Jensen har været på
Lundbæk Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-10.-1960 fra
Christian Ulrik Thomsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
30,3 ha., heraf tilkøbt 15 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og
restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1927, kvæg
stald fra 1963 udvidet med ungdyrstald, foderum og maskinhus i 1979, hestestald fra
1952 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 40 ungdyr og
20 slagtekalve alle krydsninger, desuden er der 3 rideheste. Der er 1 traktor, og ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
BRAULSTRUPVEJ 9, "NØRREGAARD", BRAULSTRUP, 9541
SULDRUP, tlf. 98-653003.
BENT K. MATHIASEN, gårdejer,
født d. 5.-5.-1952, søn af Ida og
Knud Mathiasen, gift d. 2.-11.1974 med Judith Hofmann Jør
gensen, født d. 20.-1 1.-1953,
datter af Henny og Aksel Hof
mann Jørgensen. Parret har bør
nene: Peter, født d. 25.-11.-1975
og Ole, født d. 5.-8.-1978.
B.K.M. har været på Borris og Asmildkloster landbrugsskoler, han er i kredsledelsen
for D.L.G., i repræsentantskabet for Danish Crown og M.D. Food samt medlem af
skolebestyrelsen i Sønderup. Han overtog halvdelen af gården d. 31.-12.-1978 og resten
d. 1.-1.-1990 fra sin far Knud Mathiasen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 64 ha. Der er lejet 33 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1959 og 1972, garage og fyrrum fra 1952, svinestalde fra 1964, 1978 og 1989,
maskinhus fra 1978, foderhus fra 1989 og udendørs køresilo. Gården drives som alsi
digt landbrug med en kvægproduktion på 53 årskøer, 65 ungdyr og 40 slagtekalve af
racen SDM, svineproduktionen er på 110 årssøer, der produceres ca. 2.000 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 meje
tærsker, 7 kornsiloer, portionstørreri med varm og kold luft samt halmfyr. På gården
er ansat 2 faste medhjælpere, og maskinstation bruges til ensilage og roer.
B.K.M. ejer og driver også Kavshøjvej 17.
BUSTEDVEJ 12, ALBÆK, 9541
SULDRUP, tlf. 98-378222.
SVEND BACH, gårdejer, født d.
17.-12.-1926, søn af Sine og Chri
stian Bach.
S.B. har været på Odense Hus
mandsskole. Han overtog gården
d. 23.-2.-1957 fra Alfred Kristen
sen, som købte den, da den blev
udstykket fra Albæk i 1927.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 11
ha.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1927 tilbygget i 1959, staklade fra 1963 bruges som maskinhus samt lade fra 1927.
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Besætningen er på 7 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 2 plansiloer samt anparter i Albæk Møllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BUSTEDVEJ 16, "SOLVANG", AL
BÆK, 9541 SULDRUP, tlf. 98378152.
VILLY SØGAARD, gårdejer, født
d. 3.-2.-1936, søn af Nielda og
Jens Søgaard, gift d. 20.-8.-1960
med Erna Christensen, født d.
20.-3.-1941, datter af Jenny og
Martin Christensen. Parret har
børnene: Bjarne, født d. 1.-2.1961, Finn, født d. 9.-3.-1964 og
John, født d. 28.-11.-1965.
V.S. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1960 fra Erik
Christian Sørensen. Gården blev udstykket fra "Albæk Hovedgaard" i 1927.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt TI ha., der er 1 ha. mose, eng og
skov. Stuehuset er opført i 1928 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1965, ungdyrstald fra 1978, kalvestald fra 1972, lade fra 1976, maskin
huse fra 1976 og 1986 samt foderhus fra 1928. Gården drives med en kvægproduktion
på 50 årskøer, 66 ungdyr og 37 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandings
anlæg, portionstørreri og kombifyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

BUSTEDVEJ 35, "BUSTEDGAARD", BUSTED, 9541 SUL
DRUP, tlf. 98-387078.
JOHAN CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 30.-4.-1929, søn af Marie
og Søren Christensen, gift i 1952
med Bodil Christensen, født d.
1.-2.-1931, datter af Lonny og
Svend Christensen. Parret har
børnene: Søren, født d. 21.-2.1953, Marianne, født d. 29.-9.1957 og Annette, født 8.-2.-1963.
J.C. overtog gården i 1952 fra Jens Froborg.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 40 ha., heraf 12 ha. eng og 1 ha. beplantning.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade begge genopført efter brand i 1932 og maskinhus fra omkr. 1850.
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 30 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 3 traktorer. Sønnen
Søren er medhjælp, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BYRSTEDHEDEVEJ 1, "ANNEKSGAARD", BYRSTED MARK,
9240 NIBE, tlf. 98-387014.
ANDERS KRISTIAN TOLBORG,
gårdejer, født d. 13.-1.-1962, søn
af Else og Ejnar Tolborg.
A.K.T. er jord- og betonarbejder
og har været på Vejlby Landbrugs
skole. Han overtog gården d. 1.11.-1989 fra sin mor Else Tol
borg.
Ejendomsskyld 910.000. Areal

28,3 ha. Jorden er udlejet.
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fra 1935 udvidet med svinestald i 1954, senere er hele stalden indrettet til svin, lade
samt maskinhus og værksted fra 1935 samt foderhus fra 1964. Besætningen er på 2
Nordbagger. Der er 2 traktorer samt plantørreri med varm og kold luft. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft.

BYRSTEDHEDEVEJ 5, BYRSTED MARK, 9240 NIBE, tlf. 98-387132.
HENRIK LYKKEGAARD, gårdejer, født d. 16.-12.-1959, søn af Inga og Per Lykkegaard, gift d. 15.-11.-1980 med Lilli Hasselgren Larsen, sygeplejerske, født d. 21.-6.1960, datter af Else og Poul Hasselgren Larsen. Parret har børnene: Martin, født d.
16.-8.-1980 og Christian, født d. 8.-2.-1988.
H.L. er formand ved en entreprenør og har været på Lundbæk samt Asmildkloster
landbrugsskoler. Han overtog gården d. 15.-8.-1987 fra Kjeld Nielsen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 24,4 ha., heraf 0,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af svinestald
og lade fra 1936 samt maskinhus fra 1975. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 150 stk. årligt, desuden er der 2 ammekøer og 1 slagtekalv af racen Charolais
samt 3 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Ma
skinstation bruges til rapshøsten.
BYRSTEDHEDEVEJ 7, BYRSTED
MARK, 9240 NIBE, tlf. 98-387150.
BØRGE RASK, gårdejer, født i
1931, søn af Amalie og Jens
Rask, gift i 1952 med Elly Fyllegraf, ansat ved Kommunen, født
i 1932, datter af Asta og Martin
Fyllegraf. Parret har børnene:
Lissy, født d. 28.-12.-1951, Ellen,
født d. 8.-9.-1956, Jonna, født d.
22.-12.-1957 og Conny, født d.
3.-10.-1961.
B.R. arbejdet ved Kommunen. Han overtog gården i 1954 fra Aage Jensen.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 14,3 ha. Der er udlejet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1966, svinestald
fra 1939 ændret i 1967 og lade fra 1958. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, portions
tørreri med varm og kold luft samt brændefyr.

BYRSTEDHEDEVEJ 11, BYRSTED
MARK, 9240 NIBE, tlf. 98387164.
FRITS BULOW NIELSEN, land
mand, født d. 8.-6.-1930, søn af
Thyra Larsen, gift i 1959 med
Annalise Andersen, født d. 3.-9.1938, datter af Jenny og Kristi
an Andersen. Parret har børne
ne: Finn, født d. 9.-7.-1960,
Erik, født d. 11.-2.-1962 og An
ni, født d. 29.-12.-1963.
F.B.N. overtog gården i 1959 fra Sigfred Lund.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 22,2 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha., der er 2,8 ha. med
bakker og skov. Der er lejet 1,5 ha. græsningseng.
Stuehuset er opført i 1938 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1938 tilbygget i 1963, hønsehus fra 1960 bruges til kvier, lade fra 1963
samt garage og maskinhus fra 1967. Gården drives med en kvægproduktion på 17 års
køer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racen RDM, desuden er der 1 årsso, og der pro-
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rer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.
BYRSTEDHEDEVEJ 15, "STUTTE
RI AGGERSBORG", BYRSTED
MARK, 9240 NIBE, tlf. 98-387227.
BENT MADSEN, stutteriejer,
født d. 2.-8.-1942, søn af Else
beth og Christian Emil Madsen.
B.M. har børnene: Rene Birger,
født d. 28.-12.-1969 og Lone,
født d. 30.- 5.-1970.
B.M. er buschauffør i Ålborg
Kommune. Han overtog gården d.
12.-10.-1972 fra Søren Mark Jørgensen. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 16,8 ha.
Stuehuset er opført i 1933. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1933 ombygget i
1978 efter brand nu indrettet til heste, gæstestald fra 1976, ridehal fra 1983 udvidet i
1985, maskinhus fra 1933 og foderhus fra 1981, desuden er der en togvogn, som bruges
til rytterrum, toiletter og cafeteria. Man driver rideskole på lejebasis, og besætningen
er på 13 heste af racen Dansk Varmblod, de bruges til avl og springkonkurrencer,
desuden er der 1 avlshingst. Der er 2 traktorer og brændselsfyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
BYRSTEDHEDEVEJ 18, BYR
STED, 9240 NIBE, tlf. 98-387191.
EJLER HANSEN, gårdejer, født
d. 28.-3.-1944, søn af Agnes og
Oskar Hansen, gift d. 6.-5.-1967
med Ingrid Madsen, født d. 29.6.-1942, datter af Nora og Bech
Madsen. Parret har børnene: Kar
sten, født d. 2.-11.-1967, Pre
ben, født d. 17.-3.-1971 og Jet
te, født d. 7.-5.-1978.
E.H. er savskærer ved ZinckLysbro, Godthaab. Han overtog gården d. 1.-11.-1967 fra Kristian Søgaard.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 10,9 ha.
Stuehuset er opført i 1933, restaureret og tilbygget i 1978. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1933 bruges til kalve og grise, kvægstald fra 1974, lade fra 1933,
maskinhus fra 1976 og garage. E.H. køber kalve og opfeder dem til salg, desuden er
der 1 årsso, og der produceres 10 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, portionstørreri med varm og kold
luft samt kombifyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

BYRSTEDHEDEVEJ 19, "LILLEVANG", BYRSTED MARK, 9240 NIBE, tlf. 98-387136.
PER OPPELSTRUP JENSEN, gårdejer, født d. 7.-10.-1965, søn af Birgit og Thorkild
Oppelstrup Jensen, gift d. 21.-5.-1988 med Ann Kristine Nørgaard Jensen, postbud,
født d. 3.-12.-1967, datter af Else Marie og Søren Jensen. Parret har børnene: Morten,
født d. 6.-5.-1989 og Mark, født d. 1.-10.-1990. P.O.J. har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1988 fra Johannes og Jens Mark.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 16,2 ha., heraf 1 ha. mose. Der er forpagtet 27,5 ha.
Stuehuset er opført i 1934. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1934 ombygget
flere gange senest i 1990, kvægstald og maskinhus fra 1972 og lade fra 1934 ombygget
i 1990. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 4 ungdyr og 17 slagte
kalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 korntørrerier med varm og kold luft, der anvendes
elvarme til stuehuset. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
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BYRSTEDHEDEVEJ 23, "SØNDERVANG", BYRSTED ØSTER
MARK, 9240 NIBE, tlf. 98-387138.
SIGFRED NIELSEN LUND, gård
ejer, født d. 16.-8.-1924, søn af
Dorthea og Niels Hjarsen Lund,
gift i 1948 med Kirstine Frendrup Olesen, født d. 26.-9.-1926,
datter af Eleonora og Aksel Ar
nold Olesen. Parret har børnene:
Eleonora Dorthea, født d. 6.-7.1950, Henny Kirsten, født d. 19.5.-1953, Else Sonja, født d. 22.11.-1954, Niels Arnold, født d. 10.-4.-1959 og Ronald Frendrup, født d. 8.-3.-1967.
S.N.L. er udlært smed og har arbejdet på Aalborg Værft. Han overtog gården d. 1.2.-1959 fra Johannes Johansen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 9,5 ha., der er 1,1 ha. mose.
Jorden er udlejet til sønnen Niels Arnold.
Stuehuset er opført i 1934, restaureret og ombygget senest i 1970. Avlsbygningerne be
står af kvægstald fra 1934 ombygget og udvidet senest i 1973, lade fra 1959, maskin
hus og foderhus fra 1973. Besætningen er på 4 heste: 2 Arabere, 1 nordbagge og 1 Ol
denborger. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr.
BYRSTEDHEDEVEJ 27, "RISHØJ",
BRADSTED, 9541 SULDRUP,
tlf. 98-387139.
NIELS CHRISTIAN THOMSEN,
gårdejer, født d. 2.-4.-1961, søn
af Signe og Niels Peter Thom
sen, gift d. 17.-5.-1986 med Ka
ren Borup Jakobsen, født d. 2.1.-1965, datter af Nina og Kristi
an Borup Jakobsen. Parret har
børnene: Peter, født d. 11.-8.1986, Jan, født d. 20.-7.-1988 og
Lars, født d. 10.-6.-1990.
N.C.T. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 15.-6.1984 fra Marie Simonsen.
Ejendomssskyld 1.300.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 19 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1930 ombygget til sostald i 1978, svinestald og maskinhus fra 1978 samt lade fra
1930 indrettet til søer i 1978. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer,
der produceres ca. 1.000 slagtesvin årligt, desuden er der 8 ammekøer og 60 ungdyr af
racerne SDM og Limousine, man indkøber kalve til opfedning. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo med kold lufts tørreri og halmfyr. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.
BYRSTEDVEJ 25, "BREDKÆRHUS", BRADSTED, 9541 SULDRUP,
tlf. 98-387201.
PETER HEDEGAARD, gårdejer,
født d. 17.-8.-1925, søn af Elna
Katrine og Kresten Hédegaard,
gift d. 18.-12.-1949 med Signe
Skov Jensen, født d. 22.-2.-1930,
datter af Nanna og Peder Skov
Jensen. Parret har børnene: Ole,
født d. 17.-11.-1949, Kurt, født
d. 11.-7.-1955, Kim, født d. 4.-
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8.-1963, Ove, født d. 24.-2.-1965, Jan, født d. 9.-4.-1967 og Helle, født d. 17.-9.-1969.
P.H. overtog gården i 1952 fra sin far Kresten Hedegaard, nuværende ejer er 3. gene
ration. Ejendomsskyld 490.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 1,7 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1851 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, kalvestald, lade og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 17 års
køer, 12 ungdyr og 12 slagtekalve af racen Jersey. Der er 2 traktorer, 1 markvandings
anlæg og brændefyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BYRSTEDVEJ 29, "BREDKÆRGAARD", BRADSTED, 9541 SULDRUP, tlf. 98-387383.
LEIF NIELSEN, gårdejer, født d. 20.-10.-1954, søn af Anna-Mie og Erling Nielsen, gift
d. 12.-5.-1984 med Inge Sund, født d. 20.-9.-1964, datter af Lisa Marie og Evald Sund.
Parret har børnene: Elisa, født d. 24.-12.-1983, Anja, født d. 4.-2.-1986 og Sandra,
født d. 25.-1.-1988.
L.N. er leder af en P. P. Hedegaard afdeling, lageret er på gården, han har været på
Lundbæk Landbrugsskole 2 gange og er i bestyrelsen for Husmandsforeningen. Han
overtog gården d. 15.-11.-1986 fra Frithiof Binderup.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 25,7 ha. Der er forpagtet 4,5 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og restaureret flere gange senest i 1990. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1932, garage fra 1935, svinestald med garage og 1 lade fra
1897, samt 2 maskinhuse fra 1976 og 1987, hvoraf det ene bruges som foderstoflager.
Gården drives med en kvægproduktion på 23 årskøer og 22 ungdyr af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der er 1 traktor samt plansilo med
varm og kold lufts tørreri, desuden er L.N. medlem af Fællesmekaniseringen Veggerby. Maskinstation bruges til gødningudkørsel.
BYRSTEDVEJ 34, BYRSTED,
9240 NIBE, tlf. 98-387025.
PEDER THOMSEN KRISTENSEN,
husmand, født d. 12.-12.-1928,
søn af Ane Dorthea og Jeppe
Kristensen, gift i 1975 med Bir
gitt Alice Madsen, sygeplejerske,
født d. 17.-3.-1930, datter af
Poula Margrethe og Aksel Mad
sen.
P.T.K. overtog gården d. 1.-6.1965 fra sin far Jeppe Kristen
sen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 8,8 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1919 og restaureret flere gange senest i 1982. Avlsbygningerne
består af 1 vognport og 1 lade, som bruges til garage.

BYRSTEDVEJ 39, "LANGHØJGAARD", BYRSTED, 9240 NIBE, tlf. 98-386972.
NIELS JUL ØRBÆK NIELSEN, landmand, født d. 24.-12.-1921, søn af Niels Peter Niel
sen. N.J.Ø.N. overtog gården i 1977 fra sin far Niels Peter Nielsen, nuværende ejer er
5. generation.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 14,7 ha., heraf 1 ha. skov. Der er bortforpagtet 12,5 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1910 samt maskinhus. Besætningen er på 12 moderfår. Der er
1 traktor, og man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
BYRSTEDVEJ 42, BYRSTED, 9240 NIBE, tlf. 98-387358.
SØREN JENSEN, landmand, født d. 21.-9.-1931, søn af Karen og Jens Jensen.
S.J. er handelsmand og cementarbejder. Han overtog gården d. 15.-10.-1982 fra Arne
Kristensen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 10,4 ha. Der er lejet 13,8 ha. græsningseng.
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Byrstedvej 42's stuehus er opført
omkr. 1850, restaureret og tilbyg
get i 1977. Avlsbygningerne be
står af kvægstald, lade, maskin
hus samt fyrrum og garage. Be
sætningen er på 6 ammekøer og
30 ungdyr af blandet race, des
uden er der 4 heste. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps
og korn. Der er 1 traktor og
kombifyr. Maskinstation bruges
til høst.

BYRSTEDVEJ 43, "KÆRVANG",
BYRSTED, 9240 NIBE, tlf. 98387066.
ARNOLD SØRENSEN KVIST,
gårdejer, født d. 31.-5.-1915, søn
af Else og Søren Laursen Kvist,
gift i 1949 med Herdis Christian
sen, født d. 28.-2.-1922, datter
af Matine og Christian Christian
sen. Parret har børnene: Tove,
født d. 23.-12.-1950, Birthe, født
d. 19.-12.-1953 og Sonja, født d.
27.-1.-1960.
A.S.K. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1954 fra Kresten
Larsen.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 17,5 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1967 samt tilbygget i 1976. Avlsbygninger
ne består af kvægstald og lade fra 1935 tilbygget i 1955, garage og hønsehus fra 1955,
samt maskinhus fra 1978. Besætningen er på 1 årsso, der indkøbes smågrise, og der
produceres ca. 110 slagtesvin årligt, desuden er der 4 ungkreaturer. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, plantørreri med kold lufts
samt kulfyr. Maskinstation bruges til høst.
BYRSTEDVEJ 70, BYRSTED,
9240 NIBE, tlf. 98-387016.
NIELS KJÆR JENSEN, gårdejer,
født d. 31.-12.-1922, søn af Ani
ne og Anders Kjær Jensen, gift i
1965 med Anne Margrete Ander
sen, født d. 15.-7.-1936, datter
af Poula og Jakob Andersen.
Parret har børnene: Annitta, født
d. 6.-3.-1966 og Bente, født d.
5.-2.-1969.
N.K.J. overtog gården i 1967 fra
sin far Anders Kjær Jensen, nuværende ejer er 4. generation på gården, men slægten
har sansynligvis haft ejendommen længere tid tilbage. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
26 ha., der er frasolgt 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1892 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald ombyggget i 1906, hestestald bruges som garage og foderrum, lade fra 1893
og maskinhus fra 1972. Besætningen er på 14 ungkreaturer af racen SDM, desuden ind
købes der smågrise, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt, og der er 12 moderfår.
Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og raps. Der er 2 traktorer, 5 tårnsiloer
samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
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BYRSTEDVEJ 76, BYRSTED, 9240 NIBE, tlf. 98-387282.
OLE HENRIKSEN, gårdejer, født d. 13.-10.-1956, søn af Dagmar og Anæus Henriksen,
gift d. 30.-1.-1981 med Jytte Pedersen, sygehjælper, født d. 25.-3.-1961, datter af
Johanne Marie og Hans Peder Pedersen. Parret har børnene: Britta, født d. 28.-7.1983, Dorthe, født d. 22.-11.-1985 og Hans, født d. 23.-9.-1989.
O.H. driver maskinstation, og han har tager grønt bevis. Han overtog gården d. 7.9.-1987 fra Per Pindstrup Pedersen.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 55 ha., heraf 7 ha. eng og mose. Der er forpagtet 30
ha. Stuehuset er opført i 1867 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægog svinestald fra 1927-30, lade fra 1887, maskinhus fra 1990 og foderhus fra 1966.
Besætningen er på 7 ammekøer, 7 ungdyr og 10 slagtekalve af racen Simmentaler, des
uden indkøbes der smågrise, og der produceres ca. 80 slagtesvin årligt. Planteproduktioens salgsafgrøder er frø, byg, hvede, raps og ærter. Der er 7 traktorer, 2
mejetærskere, nødvendige maskiner til maskinstation, plansilo, varm og kold lufts
tørreri samt halmfyr. På gården er ansat 5 faste medhjælpere.
BYRSTEDVEJ 77, "VASEGAARD",
BYRSTED, 9240 NIBE, tlf. 98387019.
ANDERS og KRESTEN FRENDRUP, gårdejere.
A.F. er født d. 4.-11.-1926 og
K.F. er født d. 1.-9.-1929, sønner
af Karen Marie og Kristian Frendrup. K.F. blev gift i 1956 med
Edith Agnete Pedersen, født d.
11.-11.-1933, datter af Kirstine
og Peder Pedersen. Parret har
adopteret børnene: Sonja og Charlotte.
Brødrene overtog gården i 1957 fra deres far Kristian Frendrup, nuværende ejere er 3.
generation.
Ejendomsskyld 3.700.000. Areal 84 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der er 3 ha. skov og
mose.
Stuehuset er opført i 1962, og der er bygget fodermesterhus i 1956. Avlsbygningerne
består af kvægstald med foderrum og malkestald fra 1973, kalvestald fra 1964, svine
stald fra 1930, småkalvestald fra 1935 siden restaureret, værksted og garage fra 1950,
lade fra 1890, maskinhus fra 1969 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 72 årskøer, 75 ungdyr og 34 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt portions
tørreri med varm og kold luft. På gården er ansat 1 fodermester.

DALUMVEJ 28, "BLOKGAARD", GL.SULDRUP, 9541 SULDRUP, tlf. 98-378057.
ANDERS AGERBO JACOBSEN, gårdejer, født d. 5.-3.-1936, søn af Karen og Laurits
Jacobsen, gift d. 30.-5.-1970 med Inger-Lis Christensen, beskæftigelsesvejleder, datter
af Marianne og Peter Christensen. Parret har datteren Hanne, født d. 26.-11.-1974.
A.A.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 2.-6.-1967
fra sin far Laurits Jacobsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 38,5 ha., der er frasolgt 1 ha. til byggegrunde, og der
er 10 ha. eng og skrænter.
Stuehuset er opført i 1875 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1956, svinestald og lade fra 1951, hestestald ændret til spaltestald i
1975, garage og fyrrum fra 1956, indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 22 årskøer, 22 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, gennemløbstørreri med varm
luft og halmfyr. Maskinstation bruges til gylleudkørsel og ensilering.
DALUMVEJ 29, "KIRKENSGAARD", GL.SULDRUP, 9541 SULDRUP, tlf. 98-378574.
ERIK SØREN MOGENSEN, gårdejer, født d. 30.-9.-1933, søn af Kirstine og Magnus
Mogensen, gift d. 17.-6.-1959 med Magna Irene Christiansen, rengøringsassistent, født
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d. 9.-11.-1959, Laila, født d. 3.-9.-1961 og Jens, født d. 4.-5.-1968.
E.S.M. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 9.-11.-1965 fra
Peter Kristensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 30 ha., heraf 2,2 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
svinestalde fra 1968 og 1975 samt lade fra 1968. Gården drives med en svineproduk
tion på 16 årssøer, der produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og fast brændsels
fyr. Maskinstation bruges til gødningudkørsel.
DALUMVEJ 46, "AASTRUPGAARD", ÅSTRUPGÅRDE, 9541
SULDRUP, tlf. 98-378251.
OVE HANSEN, gårdejer, født d.
10.-11.-1941, søn af Sørine og
Alfred Hansen, gift d. 3.-10.-1970
med Solvejg Helene Riis, født d.
10.-8.-1952, datter af Karla og
Jens Riis. Parret har børnene:
Michael, født d. 18.-12.-1973,
Torben, født d. 19.-5.-1977 og
Charlotte, født d. 24.-9.-1984.
O.H. er i bestyrelsen for Vikarordningen og Indkøbsforeningen. Han overtog gården d.
1.-7.-1969 fra sin far Alfred Hansen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 1 ha. skov. Der er
lejet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1956 bruges til kalve og svin, kvægstald fra 1972, spaltestald fra 1976,
lade restaureret i 1962 og garage. Gården drives med en kvægproduktion på 30 års
køer, 35 ungdyr og 18 slagtekalve af racen Jersey, der indkøbes smågrise, og der pro
duceres 150 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, og O.H. er medlem af Fællesme
kaniseringen. Maskinstation bruges til ensilering.

DALUMVEJ 55, "BØGESMINDE", ÅSTRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-378847.
MOGENS BRUSGAARD CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 24.-11.-1961, søn af Inga og
Verner Brusgaard Christensen, bor sammen med Helle Christensen, damefrisør, født d.
20.-1.-1965, datter af Signe og Ole Christensen.
M.B.C. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 20.-6.1990 fra Laura og Troels Haldrup Jensen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 33 ha., heraf 6 ha. skov.
Stuehuset er restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af drægtighedsstald, fare- og
fravænningsstald fra 1970, slagtesvinestald og lade fra 1979, lade indrettet til korn og
tørreri, maskinhus og gylletank. Gården drives med en opformeringsbesætning på 150
årssøer, alle galtgrise sælges som smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps.
Der er 2 traktorer, plansilo med varm og kold lufts tørreri og halmfyr, desuden er
M.B.C. medlem af Fællesmekaniseringen. Maskinstation bruges til gylleudkørsel.
ERSTEDSKOVVEJ 11, "STUBBERUPGAARD", STUBBERUP, 9520 SKØRPING, tlf.
98-375017.
JENS ANDERSEN JENSEN, gårdejer, født d. 29.-1.-1922, søn af Martha og Hermann
Jensen. J.A.J. overtog gården i 1958 fra sin far Hermann Jensen, nuværende ejer er 4.
generation. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 51 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1909 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald, lade og maskinhus alle fra 1965 samt gylletank. Besætningen er på 2
årssøer, der produceres 25 slagtesvin årligt, desuden er der 3 ungkreaturer. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, 5
tårnsiloer samt portionstørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

-332-

ESTRUPVEJ 31, "H03AGERGAARD", 0. HORNUM, 9530 STØVRING, tlf. 98-385071.
BØRGE KIRSTEIN NIELSEN, gårdejer, født d. 7.-6.-1922, søn af Karen Larsen og
Anders Peter Nielsen, gift i 1947 med Emma Kirstine Larsen, født d. 11.-8.-1918,
datter af Andrea Binderup og Karl Larsen. Parret har børnene: Karen, født i 1950,
Ingelis, født i 1953 og Birthe, født i 1959.
B.K.N. overtog gården i 1947 fra sin svigerfar Karl Larsen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 13,8 ha., der er frasolgt 13,8 ha. til industrigrunde.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, svinestald, lade og maskinhus. Besætningen
er på 4 årssøer, der produceres 45 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er byg og raps. Der er 1 traktor samt gennemløbstørreri med varm og kold luft. Ma
skinstation bruges til høst.
ESTRUPVE3 48, "ESTRUPGAARD",
ESTRUP, 9530 STØVRING, tlf.
98-386039.
ERNST NIELSEN, gårdejer, født
d. 5.-10.-1950, søn af Mie og Ma
rius Nielsen, gift d. 8.-9.-1990
med Ketty Christiansen, født d.
8.-7.-1961, datter af Kirsten og
Jarl Grimm Christiansen.
E.N. har været på Bygholm Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-7.-1977 fra sin far Marius
Nielsen, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 31,4 ha., heraf 1,7 ha. skov. Der er lejet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1965, kalvehus fra 1930, kviehus fra 1983, lade fra 1913, maskinhus fra 1976,
foderhus fra 1981, 2 indendørs køresiloer og 2 gylletanke. Gården drives med en kvæg
produktion på 70 årskøer, 85 ungdyr og 30 slagtekalve af blandet race. Der er 4 trak
torer. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til roer og græs.
ESTRUPVEJ 55, "KÆRGAARD",
ESTRUP, 9530 STØVRING, tlf.
98-385136.
SØREN OLE KVIST, gårdejer,
født d. 11.-3.-1951, søn af Gud
run og Frode Kvist, gift i 1975
med Else Marie Poulsen, kontor
assistent, født d. 1.-10.-1951,
datter af Erna og Lars Kirkebak
Poulsen. Parret har børnene: Al
lan, født d. 27.-9.-1974, Gitte,
født d. 8.-3.-1978 og Morten,
født d. 11.-8.-1982.
S.O.K. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han købte halvpart i gården i 1974 og
resten i 1978 fra sin far Frode Kvist, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 69 ha., heraf 1 ha. skov. Der er lejet 48 ha.
Stuehuset er opført i 1909, restaureret i 1982 og 1983. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1977, kalvestald fra 1948, garage og hestestald fra 1987, kviehuse fra
1962, 1966 og 1976, lade fra 1907, maskinhus fra 1990, foderhus fra 1979, 3 indendørs
køresiloer, 2 fodersiloer og 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 95
årskøer, 75 ungdyr og 55 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 4 Nordbagger, her
af 1 avlshest. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, maltbyg, hvede og ærter. Der
er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg samt plantørreri med varm og kold luft. På går
den er ansat 2 faste medhjælpere, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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GER BY, 9240 NIBE, tlf. 98-387231.
HENNING CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 21.-12.-1944, søn af Sig
rid og Evald Christensen, gift i
1967 med Grethe Møller, født d.
25.-6.-1947, datter af Sinne og
Peter Møller. Parret har børne
ne: Steen, født d. 6.-10.-1970 og
Mette, født d. 25.-8.-1975.
H.C. har været på Lundbæk Land
brugsskole, han er i bestyrelsen
for Kvægavlsforeningen og Avlsforeningen samt i repræsentantskabet for M.D. Food.
Han overtog gården d. 15.-4.-1973 fra Helge Søndergaard Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 1 ha. bakker og
skrænter. Der er lejet 35,5 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1939 udvidet og moderniseret i 1974, svinestald med foderlade fra 1977,
garage fra 1986, lade fra 1939 tilbygget med plantørreri i 1975, maskinhus fra 1987, 2
udendørs køresiloer og gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med kvægpro
duktion på 38 årskøer, 40 ungdyr og 37 slagtekalve af racen RDM, svineproduktionen
er på 40 årssøer, der sælges ca. 700 smågrise og produceres 15 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn og frøavl. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og
jordvarmeanlæg fra stalden. Maskinstation bruges til græs og ensilering.
FLØEVEJ 8, "BORUP ØSTERGAARD", BORUP, 9530 STØVRING, tlf. 98-375094.
JENS KRISTOFFERSEN, gårdejer, født d. 24.-5.-1949, søn af Ester og Lars Peter
Kristoffersen, gift d. 3.-4.-1972 med Anne Mette Mejer Jensen, afdelingsleder, født d.
18.-8.-1949, datter af Jytte og Sopfus Mejer Jensen. Parret har datteren Tasja, født
d. 16.-4.-1974.
J.K. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1974 fra
Peder Petersen.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 21,8 ha. Der er lejet 30 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1947 og tilbygget i 1979. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1958 tilbygget i 1979, ungdyrstald fra 1975, lade fra 1989 og 3 indendørs
køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer, 75 ungdyr og 35 slag
tekalve alle krydsninger. Der er 2 traktorer. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FLØEVEJ 10, "BORUPGAARDEN", BORUP, 9530 STØVRING, tlf. 98-375264.
NIELS GRØNDAHL JENSEN, hingstestationsejer, født d. 24.-4.-1952, søn af F. Grøndahl Jensen, gift d. 27.-3.-1988 med Kirsten Bach, født d. 26.-9.-1963, datter af Anne
Bach. N.G. er regionschef ved en Dyreforsikring, og driver N. J. Hingstestation A/S.
Han overtog gården omkr. 1971 fra Anker Christensen.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 11,5 ha.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og maskinhus.
Besætningen er på 4 avlshopper og 6 hingste. Der er 1 traktor, og man har ansat 1
fodermester på gården.
FLØEVEJ 19, "HØGHOLT", FLØE, 9530 STØVRING, tlf. 98-375157.
TAGE BUUS PEDERSEN, gårdejer, født d. 16.-2.-1929, søn af Margrethe og Carl Buus
Pedersen, gift d. 28.-11.-1953 med Anna-Lise Ebdrup, født d. 3.-11.-1930, datter af
Marie og Anders Peter Ebdrup. Parret har datteren Hanne, født d. 7.-10.-1962.
T.B.P. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-9.-1963 fra sin
far Carl Buus Pedersen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 38., heraf 1,1 ha. skov. Der er lejet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1972, farestald fra 1913 restaureret i 1972, svinestald fra 1966, maskinhus
fra 1975, foderhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50
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årskøer og 50 ungdyr af racen SDM, svineproduktionen er på 20 årsøer, og der produ
ceres ca. 300 siagtesvin årligt, desuden er der 5 travheste. Der er 3 traktorer, 1
markvandingsanlæg, plansilo varm og kold lufts tørreri og halmfyr. På gården er ansat
1 fast medhjælper.
FOLDAGERVEJ 2, "FOLDAGERGÄRD", FOLDAGER, 9541 SULDRUP, tlf. 98-378813.
HANS KRISTIAN LÆSSØE MADSEN, læge, født d. 31.-8.-1955, søn af Vagner Madsen,
gift d. 31.-1.-1981 med Mette Kirgegaard Madsen, børnehavepædagog, født d. 11.12.-1954, datter af Jens Kirgegaard Jensen. Parret har børnene: Laura, født d.
2.-9.-1981, Lena, født d. 8.-8.-1984 og Anders, født d. 16.-12.-1985.
H.K.L.M. overtog gården d. 1.-5.-1983 fra Svend H. Jensen.
Ejendomsskyld 776.400. Areal 20 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald og lade. Besætningen er på 4 årskøer og 3
ungdyr af racerne DRK og SDM. Der er anparter i traktorer, korntørreri med varm og
kold luft samt halmfyr.

FOLDAGERVEJ 6, FOLDAGER, 9541 SULDRUP, tlf. 98-378275.
KNUD PEDERSEN, landmand, født d. 21.-12.-1931, søn af Inger Marie og Anthon Pe
dersen, gift d. 8.-3.-1959 med Grete Knudsen, født d. 30.-8.-1937, datter af Andrea
Marie og Anders Knudsen. Parret har børnene: Orla, født d. 10.-3.-1961 og Mona, født
d. 29.-9.-1964.
K.P. overtog gården d. 1.-1.-1960 fra sin mor Inger Marie Pedersen. Nuværende ejer
er 4. generation.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 14,4 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1941 og restaureret flere gange. Alvsbygningerne består af
kvægstalde fra 1930 og 1978, lade fra 1951 og maskinhus fra 1984. Gården drives med
en kvægproduktion på 20 årskøer, 17 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Der er 3
traktorer, 1 mejetæsker og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til gødnings
udkørsel.
FOLDAGERVEJ 10, FOLDAGER, 9541 SULDRUP, tlf. 98-378133.
MICHAEL PEDERSEN, landmand, født d. 1.-8.-1965, søn af Gerda og Vagn Pedersen,
bor sammen med Karin Stegenborg, serigraf, født d. 11.-8.-1965, datter af Inge
Jacobsen. Parret har sønnen Tommy, født d. 22.-11.-1990.
M.P. driver maskinstation og kører renovation, han har været på Lundbæk Landbrugs
skole. Han overtog gården d. 1.-3.-1987 fra Martin Sloth.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 7,5 ha. Der er forpagtet 60 ha. i Aså, hvor der er
maskinhus. Stuehuset er opført i 1880 og restaureret flere gange senest i 1990. Avls
bygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1940. Besætningen er på 2 heste: 1
Nordbagge og 1 Fuldblods til avl. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps.
Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og 2 tårnsiloer. Man anvender ingen fremmed ar
bejdskraft.

FOLDAGERVEJ 11, "FOLDAGERGAARD", FOLDAGER, 9541 SULDRUP, tlf. 98378374.
BJARNE SØGAARD JENSEN, gårdejer, født d. 24.-11.-1942, søn af Erna og Jens Søgaard Jensen, gift d. 8.-11.-1969 med Solveig Pedersen, født d. 30.-8.-1949, datter af
Marie og Jacob Marius Pedersen. Parret har børnene: Bent, født d. 18.-9.-1974 og
Britta, født d. 10.-3.-1981.
B.S.J. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-8.-1972 fra
Evald Pedersen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 25 ha., heraf 2 ha. mose og eng. Der er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1930 og 1976,
lade fra 1976, maskinhus fra 1930, hestestald, 2 udendørs køresiloer og 2 gylletanke.
Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer, 35 ungdyr og 16 slagtekalve af
racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt varm og kold lufts tørre
ri. Maskinstation bruges til halmpresning og ensilering.
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9541 SULDRUP, tlf. 98-378676.
KELD THEILGAARD, landmand,
født d. 29.-9.-1957, søn af Anne
Marie og Frederik Theilgaard,
gift d. 14.-3.-1981 med Irma Pe
dersen, sygehjælper, født d. 19.10.-1958, datter af Jenny Pouline
og Kristian Pedersen. Parret har
børnene: Ea, født d. 13.-3.-1983,
Ken, født d. 1.-6.-1985 og Ronn,
født d. 17.-11.-1987.
K.T. er uddannet smed og er i bestyrelsen for Årestrup Husmandsforening. Han over
tog gården d. 1.-4.-1985 fra Oluf Nørhave.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 10 ha. Der er udlejet 1 ha.
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1962, lade fra 1920 og maskinhus fra 1958. K.T. indkøber kvier, der er
10 ialt, desuden indkøbes der kalve, besætningen er på 60 slagtekalve alle krydsninger,
desuden er der 6 får. Der er 2 traktorer, 1 roeoptager som anvendes til maskinstation,
desuden er der kold lufts tørreri og brændefyr. Maskinstation bruges til roer og
halmpresning.
FOLDAGERVEJ 19, TORSTED, 9541 SULDRUP, tlf. 98-378744.
JENS CHRISTIAN CHRISTENSEN, landmand, født d. 18.-6.-1949, søn af Rigmor og
Harald Christensen.
J.C.C. arbejder hos Gjøl Pølser. Han overtog gården d. 1.-2.-1984 fra Jens Andersen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 20 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvæg- og svinestald, lade og maskinhus, sidstnævnte er
fra 1979. Besætningen er på 28 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 3 traktorer og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
FOLDAGERVEJ 22, TORSTED,
9541 SULDRUP, tlf. 98-378192.
JOHANNES JENSEN, landmand,
født d. 5.-3.-1923, søn af Johan
ne Marie og Kristian Marinus
Jensen, gift d. 24.-6.-1951 med
Signe Andersen, født d. 5.-9.-1927,
datter af Kristine og Anthon An
dersen. Parret har børnene: An
thon Kristian, født d. 21.-4.1952, Jytte, født d. 2.-11.-1953,
Herluf, født d. 14.-11.-1955 og
Anni, født d. 18.-7.-1967. J.J. overtog gården i 1972 fra Marius Andersen, den blev
bygget i 1893. Ejendomsskyld 840.000. Areal 19,7 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og kalvehus begge fra 1933, lade fra 1915 ombygget flere gange samt maskinhus.
Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af
racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til gødningsudkørsel.

FRENDSTRUPVEJ 2, "FRENDSTRUPGAARD", FRENDSTRUP, 9541 SULDRUP, tlf.
98-378315.
KRISTIAN SKOVHUS, gårdejer, født d. 11.-8.-1941, søn af Tea og Laurits Pedersen,
gift d. 13.-5.-1967 med Birthe Pedersen, hjemmehjælper, født d. 1.-6.-1947, datter af
Johanne og Harry Pedersen. Parret har børnene: Henrik, født d. 1.-9.-1967, Lise, født
d. 27.-12.-1970 og Irene, født d. 11.-1.-1975.
K.S. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra sin far
Laurits Pedersen, nuværende ejer er 3. generation.
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45 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der
er 2 ha. tilplantet med juletræer,
der er 1 ha. skov og 1,5 ha. mo
se.
"Frendstrupgaard"s stuehus er op
ført i 1864 og restaureret flere
gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1961, heste- og
kvægstald benyttes ikke, lade fra
1963, maskinhus fra 1984 og gyl
letank. Gården drives med en
kvægproduktion på 27 årskøer, 21 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der er 2 traktorer, 1 portionstørreri med
varm og kold luft samt andele i vindmøllelaug, og der anvendes staldvarme til opvarm
ning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FRENDSTRUP VEJ 3, 9541 SULDRUP, tlf. 98-378151.
SVEND AAGE MARK ANDERSEN, gårdejer, født d. 28.-11.-1936, søn af Alma og Karl
Mark Andersen, gift d. 5.-11.-1960 med Kirsten Kragh, født d. 7.-9.-1939, datter af
Thaia og Ejnar Kragh. Parret har børnene: Jan, født d. 16.-8.-1961, Helle, født d.
22.-9.-1962, Bente, født d. 19.-3.-1965 og Mette, født d. 24.-8.-1972.
S.AA.M.A. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.10.-1960 fra Niels Tandrup.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 42,3 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 2 ha. skov, gam
mel grusgrav og mose.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1959 tilbygget lade i 1966, hestestald ombygget til svin, ungdyrstald med roerum
fra 1980, lade, maskinhus, 2 udendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 34 årskøer, 33 ungdyr og 24 slagtekalve af racen SDM, der er 6
årssøer, og der produceres 120 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, 1 portionstørreri med varm og kold luft og genvindingsvarmepum
pe til varmt vand. Sønnen Jan er medhjælp på gården, og maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
GAMMELHOLMVEJ 3, "HØJ
VANG", SØNDERUP, 9541 SUL
DRUP, tlf. 98-653189.
CHRISTIAN KLITGAARD, hus
mand, født d. 14.-6.-1928, søn af
Margrethe og Hans Klitgaard,
gift d. 15.-11.-1958 med Esther
Jensen, født d. 7.-2.-1929, dat
ter af Marie og Peter Jensen.
Parret har børnene: Jørgen, født
d. 21.-7.-1951 og Leif, født d.
11.-2.-1961.
C.K. er biavler, han har 30 stader og producerer dronninger, desuden har han været på
Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-11.-1958 fra sin svigerfar
Peter Jensen. Gården blev i 1927 udstykket fra "Sønderup Præstegaard", som i dag er
nedlagt.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 11,6 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset r opført i 1927 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra 1927 og restaureret i 1977 samt maskinhus fra 1927 restau
reret i 1979. Der er 1 traktor.
GAMMELHOLMVEJ 8, "SØNDERLUND", SØNDERUP, 9541 SULDRUP, tlf. 98-653016.
PER MØLLER KRISTIANSEN, gårdejer, født i 1956, søn af Rigmor og Arne Kristian
sen, gift d. 1.-10.-1988 med Margit Dalum, sygeplejerske, født i 1959, datter af
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P.M.K. er uddannet agronom. Han overtog gården d. 15.-11.-1989 fra sin far Arne
Kristiansen. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Der er lejet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald, ungdyrstald, hestestald, garage og malkemaskinerum alle fra 1950, kvæg
stald og foderhus fra 1975, lade fra 1965 og maskinhus fra 1980. Gården drives med
en kvægproduktion på 60 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM, desuden er der 3 Knabstrupheste til avl. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1
markvandingsanlæg og plantørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
GAMMELHOLMVEJ 15, "KÆRGAARDEN", SØNDERUP, 9541 SULDRUP.
NIELS EBBE JACOBSEN, gårdejer, omtales under Gammelholmvej 31.
N.E.J. overtog gården d. 15.-8.-1986 fra D.L.R., der var tidligere ålefarm på
ejendommen. Ejendomsskyld 675.000. Areal 15,4 ha.
Stuehuset er opført i 1902 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne bruges til mekani
kerværksted. Man har samdrift med Gammelholmvej 31.
GAMMELHOLMVEJ 16, "STENBJERGGAARD", SØNDERUP,
9541 SULDRUP.
MARIUS KRISTENSEN, gårdejer,
født d. 23.-12.-1922, søn af Jo
hanne og Jens Kristensen, gift i
1950 med Birte Jensen, køkken
medhjælper, født d. 31.-5.-1931,
datter af Mary og Kristian Jen
sen. Parret har børnene: Jytte,
født i 1952, Leif, født i 1956,
Finn, født i 1961 og Kim, født i
1968. M.K. har været på St. Restrup usmandsskole. Han overtog gården i 1960 fra
Anton og Otto Jensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha., der er 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1961. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1961 og lade fra
1900. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer og 20 ungdyr af racen Jer
sey. Der er 2 traktorer og plansilo med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

GAMMELHOLMVEJ 20, "GAMMEL
HOLM", GAMMELHOLM, 9541
SULDRUP, tlf. 98-653158.
BENT MIKKELSEN, gårdejer,
født d. 29.-7.-1931, søn af Helga
og Marius Mikkelsen, gift d. 24.6.-1967 med Edith Simmonsen,
født d. 23.-11.-1937, datter af
Anna og Anders Sloth Simmon
sen. Parret har børnene: Birgit
te, født d. 4.-8.-1968, Hanne,
født d. 11.-12.-1969 og Anne
Louise, født d. 3.-2.-1977.
B.M. overtog gården d. 1.-4.-1972 fra Peter Kusk Kristensen.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 70,8 ha., heraf 8,3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1840 og restaurere flere gange. Avlsbygningerne består af løsdriftstald fra 1976, ungdyr- og svinestalde samt lade fra 1936 og maskinhus fra 1985.
Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 35 ungdyr og 35 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, kornsilo, gennemløbstørreri med varm og kold luft samt naturgas til op
varmning. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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HJEM", TORSTED, 9541 SULDRUP,
tlf. 98-653123.
NIELS EBBE JACOBSEN, gård
ejer, født d. 22.-5.-1936, søn af
Ane Marie og Søren Jacobsen,
gift d. 28.-11.-1964 med Esther
Simonsen, født d. 26.-1.-1941,
datter af Selma og Jens Simon
sen. Parret har børnene: Else,
født d. 21.-3.-1962, Søren, født
d. 9.-8.-1965, Hans, født d. 20.-

7.- 1968 og Inge, født d. 3.-8.-1972.
N.E.J. har været på Hammerum Landbrugsskole, Han overtog gården i 1960 fra sin
mor Ane Marie Jacobsen.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 36,5 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald,
lade med roerum, værksted og kornsiloer, alle fra 1972, garage fra 1969, svinestald og
maskinhus fra 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 56 årskøer, 70 ungdyr
og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 20 årssøer, der indkøbes en del smågrise, og der produceres ialt 850 slagtesvin årligt. Der er 4 traktorer, 1 mejetæsker
og 1 markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bru
ges til lidt af markarbejdet. N.E.J. ejer og driver også Gammelholmvej 15.
GAMMELHOLMVEJ 36, "VESTERGAARD", GL. TORSTED, 9541
SULDRUP.
KRESTEN JAKOBSEN, gårdejer,
født d. 11.-8.-1939, søn af Else
og Jakob Jakobsen.
K.J. overtog gården i 1977 fra
sin mor Else Jakobsen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal
32 ha., der er frasolgt 5 ha. til
motorvej, og der er 10 ha. græs
ningseng.
Stuehuset er opført i 1950 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestalde samt lade fra 1966, farestald fra 1978, hestestald fra 1900 ind
rettet til svin, kvie- og hestestald fra 1976, maskinhus fra 1980 og gylletank. Gården
drives som alsidigt landbrug med kvægproduktion på 34 årskøer, 30 ungdyr og 26 slag
tekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 75 årssøer, og der produceres ca. 1.500
slagtesvin årligt, desuden er der 10 heste af racen Dansk Varmblod, de bruges til avl.
Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og korn
silo med varm lufts tørreri. K.J. ejer og driver også "Ottegaard", Torstedvej 23.

GL. VIBORGVEJ 9, GULDBÆK MARK, 9530 STØVRING.
SVEND KRAGELUND, husmand, født d. 16.-1.-1922, søn af Marie og Laust Kragelund,
gift d. 26.-12.-1947 med Ester Nielsen, født d. 14.-7.-1928, datter af Ane Kirstine og
Anders Nielsen. Parret har børnene: Ritta, født d. 14.-6.-1948 og Arne, født d.
21.-11.-1951.
S.K. overtog gården i 1972 fra sin mor Marie Kragelund.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 15 ha. Jorden er udlejet til sønnen Arne.
Stuehuset er opført i 1905. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade, hestestald og
vognport bruges til stald, alle bygningerne er udlejet til sønnen Arne, som ejer
besætningen og maskinerne. Besætningen er på 21 årskøer, 10 ungdyr og 15 slagtekal
ve af racen SDM. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til gødningsudkørsel og
høst. Man har samdrift med Vesterhedenvej 70.
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GL. VIBORGVEJ 12, "VESTER
VANG", GULDBÆK MARK, 9530
STØVRING, tlf. 98-385212.
GUDMUND JENSEN, husmand,
født i 1917, søn af Nielsine og
Kresten Jensen, gift i 1942 med
Ingrid Nielsen, født i 1924, dat
ter af Marie og Søren Nielsen.
Parret har børnene: Karen, født i
1944, Kirsten, født i 1947 og
Erik, født i 1960.
G.J. overtog gården i 1957 fra
sin bror Anders Jensen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 24,8 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 12 ha. skov, hede
og krat. Der er bortforpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald med lade fra 1931, hønse- og tørvehus fra 1936 samt garage fra 1974. Der
er 1 traktor og kombifyr.
GL. VIBORGVEJ 23, "VESTERGAARD", 9530 STØVRING, tlf. 98-385029.
AAGE NIELSEN, gårdejer, født d. 28.-6.-1934, søn af Karen og Herluf Nielsen, gift i
1959 med Ingrid Kvist Simonsen, født d. 4.-7.-1935, datter af Laura og Marius Si
monsen. Parret har børnene: Jørn, født d. 16.-5.-1960, Jonna, født d. 3.-1.-1963 og
Jette, født d. 5.-10.-1969.
Aa.N. overtog gården d. 1.-11.-1962 fra Anæus Kvist, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 1 ha. mose, krat
og bakker. Der er bortforpagtet 7,7 ha.
Stuehuset er opført i 1942. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1963, garage fra
1964, staklade og lade. Gården drives med en kvægproduktion på 15 årskøer, 13 ung
dyr og 12 slagtekalve af blandet race, der er 2 årssøer og 2 heste. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker, plansilo samt
portionstørreri med varm og kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
GL. VIBORGVEJ 36,"STAUENHOLT", TRANTEN, 9530 STØV
RING, tlf. 98-385378.
POUL ERIK PEDERSEN, pelsdyr
avler, født d. 15.-2.-1950, søn af
Mariane og Aage Pedersen, gift
d. 15.-7.-1972 med Else Frendrup,
født d. 23.-9.-1947, datter af
Marie og Niels Frendrup. Parret
har børnene: Heidi, født d. 7.12.-1972 og Rene, født d. 8.-4.1976.
P.E.P. er entreprenørformand. Han overtog
Ejendomsskyld 950.000. Areal 18 ha. Der er
Stuehuset er opført i 1953 og restaureret i
fra 1940, lade fra 1937, 5 minkhaller fra
Minkbestanden er på 375 tæver. Der er 1
fremmed arbejdskraft.

gården d. 1.-5.-1985 fra Knud Rasmussen.
udlejet 17 ha.
1987. Avlsbygningerne består af kvægstald
1985 og 1988, fodermaskine og fodersilo.
traktor og halmfyr. Man anvender ingen

GL. VIBORGVEJ 48, TRANTEN, 9530 STØVRING, tlf. 98-385274.
HARRY CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 6.-3.-1937, søn af Ingrid og Ansgar Chri
stensen, gift d. 31.-3.-1963 med Inger Mark, sygehjælper, født d. 14.-1.-1943, datter
af Anna og Jens Peter Mark. Parret har børnene: Christian, født d. 1.-7.-1963 og
Charlotte, født d. 6.-I2.-1964.
H.C. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1963 fra Niels
Nielsen.
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30 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der
er lejet 1.7 ha.
GI. Viborgvej 48's stuehus er op
ført i 1929 og restaureret flere
gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1972, svinestald og
lade fra 1929, maskinhus fra
1975 og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 28
årskøer, 33 ungdyr og 18 slagte
kalve af racen SDM, der produ
ceres 80 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 6 tårnsiloer, kold lufts
tørreri og kombifyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

GL. VIBORGVEJ 55, TRANTEN, 9530 STØVRING, tlf. 98-385207.
SVEND BØRGE HANSEN, gårdejer, født d. 17.-5.-1943, søn af Elin og Thorvald Han
sen. S.B.H. overtog gården d. 2.-1.-1985 fra Erik Beck og Harry Winther.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 15,5 ha. Der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1917. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1917 udvidet i
1986, kvægstald fra 1975, svinestald fra 1917 indrettet som kvægstald, garage og lade
fra 1917 samt staklade fra 1990. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer
og 33 ungdyr af blandet race, desuden er der 500 ænder. Der er 2 traktorer og bræn
defyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

GL. VIBORGVEJ 58, "HEDEGAARD", BYRSTED HEDE, 9541 SULDRUP, tlf. 98387303.
ELSE JOHANNE NIELSEN, gårdejer, født d. 8.-6.-1942, datter af Dorthea og Johannes
Kristian Kristiansen, gift d. 28.-10.-1962 med Arne Nielsen, fabriksarbejder, født d.
20.-9.-1943, søn af Marie og Jens A. Nielsen. Parret har børnene: Niels Jørgen, født
d. 1.-1.-1958, Kjeld, født d. 13.-3.-1963, Jens Andreas, født d. 29.-3.-1965, Johannes
Kristian, født d. 31.-12.-1967 og John, født d. 29.-8.-1977.
E.J.N. overtog gården d. 1.-8.-1985 fra Marius Gregersen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 26,5 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha.Stuehuset er restaureret
flere gange. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1977, lade og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 25 ungdyr og 25 slagtekalve af racen
SDM. Der er 3 traktorer og 2 tårnsiloer. Maskinstation bruges til høst.
GL. VIBORGVEJ 63, "DAMGAARD", BRADSTED ØSTER
MARK, 9541 SULDRUP.
BENTE LISBET GADE, omtales
under Abildgårdvej 4.
B.L.G. overtog gården d. 1.-6.1989 fra sin far Peder Pedersen,
nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 26
ha.
Stuehuset er restaureret flere
gange, det er udlejet til sønnen
Thorkild. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade. Man har samdrift
med "Ny Abildgaard", Abildgårdvej 4.

GL. VIBORGVEJ 64, BRADSTED, 9541 SULDRUP, tlf. 98-387089.
EJKEN JOHANSEN, gårdejer, født d. 31.-5.-1933, søn af Nilda og Peder Johansen,
gift d. 1.-12.-1955 med Bodil Byrresen, født d. 14.-9.-1936, datter af Merry og
Hagbard Byrresen. Parret har børnene: Merry, født d. 21.-8.-1956, Bjarne, født d.
1.-11.-1957, Steen, født d. 18.-12.-1958, Karsten, født d. 7.-6.-1963 og Anni, født d.
1.-12.-1964.
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Ejken Johansen overtog gården i
1967 fra Aage Nielsen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal
19,3 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og
restaureret i 1980. Avlsbygninger
ne består af kvægstald med mal
kerum fra 1977, hestestald fra
1931 anvendes til garage, svinestald tilbygget lade i 1968, kvie
hus fra 1977, lade fra 1931, ma
skinhus fra 1989 og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 40 ungdyr og 30 slagtekalve af
racen SDM, der er 10 årssøer, og der sælges ca. 200 smågrise årligt. Der er 2 trak
torer og plantørreri med kold luft. Maskinstation bruges til høst.

GL. VIBORGVEJ 65, BRADSTED, 9541 SULDRUP, tlf. 98-387280.
OSKAR JENSEN, gårdejer, født d. 5.-3.-1939, søn af Martha og Henry Georg Jensen.
O.J. har sønnen Morten Hans Georg, født d. 31.-8.-1985.
O.J. driver Tranten Maskinstation. Han overtog gården d. 1.-10.-1983 fra Alfred
Madsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 25,9 ha., der er lejet 35,5 ha.
Stuehuset er opført i 1929. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1975, svinestald
fra 1929, lader fra 1929 og 1975 samt gylletank. Besætningen er på 22 ammekøer og
14 slagtekalve alle krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og
ærter. Der er de nødvendige maskiner til drift af maskinstationen, som drives fra GI.
Viborgvej 41.
GL. VIBORGVEJ 75, "HEGNSGAARD", LL. HJEDS, 9541
SULDRUP, tlf. 98-387182.
POUL BENT JENSEN, gårdejer,
født d. 30.-10.-1939, søn af Mag
na Kristine og Jens Marius Jen
sen, gift d. 18.-11.-1967 med
Tove Helene Foldager, født d.
18.-6.-1943, datter af Nanna og
Henry Foldager. Parret har bør
nene: Marlene, født d. 10.-8.1964, Rene, født d. 13.-1.-1969
og Ivan, født d. 16.-4.-1972. P.B.J. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-11.-1967 fra Martin Mølgaard. Gården er udstykket fra hedeparaseller fra
gårde i Hjeds.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 34,1 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald udbygget flere gange
senest i 1960, svinestald fra 1971, lade fra 1955 samt maskinhus fra 1983 med roe- og
halmrum. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 19 årskøer,
19 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 14 årssøer, der
produceres ca. 250 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt
portionstørreri med varm og kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

GL. VIBORGVEJ 78, "DAMGAARD", LL. HJEDS, 9541 SULDRUP, tlf. 98-387108.
CHRISTIAN SKOVLUND JENSEN, gårdejer, født d. 10.-1.-1939, gift d. 10.-5.-1963
med Karen Nørager, født d. 5.-1.-1941, datter af Mathilde og Peder Nørager. Parret
har børnene: Else, født d. 14.-11.-1963, Kirsten, født d. 31.-12.-1964, Anne-Marie,
født d. 6.-9.-1966 og Berit, født d. 7.-4.-1973.
C.S.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1965
fra Jacob Jacobsen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 3,5 ha. græsnings
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"Damgaard"s stuehus er opført i
1890 og restaureret flere gange.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald med roerum fra 1966, værk
sted og garage samt lade fra
1890, maskinhus tilbygget 3 gan
ge, foderhus fra 1972, 2 udendørs
køresiloer og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på
36 årskøer, 40 ungdyr og 20 slag
tekalve af racen SDM. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med kold lufts tørring. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.

GL. VIBORGVEJ 79, HJEDS, 9541 SULDRUP, tlf. 98-387124.
SVEND KLITGAARD, gårdejer, født i 1926, søn af Johannes Klitgaard, gift i 1967
med Alice Thøgersen, født i 1939, datter af Kristian Thøgersen. Parret har børnene:
Bente, født i 1967 og Jørgen, født i 1969.
S.K. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-4.-1960 fra Hans
Hansen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 15,8 ha., heraf tilkøbt 1,7 ha. Der er lejet 8,3 ha.
Stuehusete er opført i 1942 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1942 og 1973, lade fra 1942 tilbygget i 1966 og maskinhus fra 1986. Gården
drives med en kvægproduktion på 21 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racen
SDM, svineproduktionen er på 3 årssøer, der prodeceres ca. 100 slagtesvin årligt. Der
er 2 traktorer, 6 tårnsiloer samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til
gødningsudkørsel og høst.
GL. VIBORGVEJ 82, "ØSTER
VANG", BUSTED, 9541 SULDRUP,
tlf. 98-378630.
NIELS JØRGEN JØRGENSEN,
gårdejer, født d. 3.-4.-1944, søn
af Dagny og Christian Jørgen
sen, gift i 1970 med Bente Joel
Jensen, født d. 9.-11.-1944, dat
ter af Karla og Niels Joel Jen
sen. Parret har børnene: Dianne,
født d. 10.-6.-1971, Susanne,
født d. 20.-2.-1973, Niels Kristi
an, født d. 13.-2.-1975 og Tatjanne, født d. 2.-4.-1979.
N.J.J. har været på Tune Landbrugsskole og er i repræsentantskabet for Kvægavlsfor
eningen Nordjyden. Han overtog gården i 1978 fra Egon Hald. Gården er udstykket fra
Busted i 1952 som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 7,2 ha., der er 3,8 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1952. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1952 tilbygget i
1965 og omforandret i 1979, svinestald fra 1957 ændret til ungdyrstald i 1979, lade
fra 1952, maskinhus fra 1976, 2 udendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 39 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 2
traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges en del.

GL. VIBORGVEJ 85, "HØJAGERGAARD", HJEDS, 9541 SULDRUP, tlf. 98-387075.
LAUST JAKOBSEN, gårdejer, født d. 7.-6.-1930, søn af Marie og Ferdinand Jakobsen,
gift i 1954 med Dagmar Østergaard, født d. 17.-4.-1932, datter af Johanne og Søren
Østergaard. Parret har børnene: Christian, født d. 30.-1.-1956 og Niels Henrik, født d.
6.-7.-1961.
L.J. overtog gården i 1965 fra sin far Ferdinand Jakobsen, gården er udstykket fra
bedstefaderens gård.

-w-

Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 49,5 ha., heraf tilkøbt 27 ha., der er 6 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1967 bruges til ungdyr og svin, kvægstald fra 1974 bruges til køer og
roerum, lade fra 1973 og maskinhus fra 1969. Gården drives med en kvægproduktion
på 40 årskøer, 62 ungdyr og 38 slagtekalve af racem SDM, desuden er der 2 årssøer.
Der er 3 traktorer, plansilo og gennemløbstørreri med varm luft. Maskinstation bruges
til gødningsudkørsel og høst.
GL. ÅLBORGVEJ 9, BRADSTED
MARK, 9541 SULDRUP, tlf. 98387263.
NIELS KRISTENSEN, gårdejer,
født d. 3.-7.-1947, søn af Gunhild
og Johannes Kristensen, gift d.
28.-3.-1970 med Gerda Skjødt,
født d. 11.-5.-1948, datter af
Astrid og Ejnar Skjødt. Parret
har børnene: Randi, født d.
19.-11.-1970, Tommy, født d.
20.-7.-1974 og Bent, født d.
3.-7.-1979.
N.K. er pedel på Kirketerp Skolen. Han overtog gården d. 1.-10.-1970 fra Anders An
dersen. Ejendomsskyld 490.000. Areal 6,6 ha. Der er lejet 5,5 ha. til græsning.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1985 bruges til fedekvæg, maskinhus fra 1979 og garage. Gården drives
med en ammekobesætning på 15 ammekøer, 19 ungdyr og 1 slagtekalv af racen Charolais. Der er 2 traktorer, 1 bugseret mejetærsker og halmfyr. Man anvender ingen
fremmed arbejdskraft.

GL. ÅLBORGVEJ 11, BRADSTED, 9541 SULDRUP, tlf. 98-387048.
KRESTEN SIMONSEN PEDERSEN, landmand, født d. 5.-10.-1927, søn af Dagmar og
Niels Peter Pedersen, gift i 1954 med Grete Brorsen, født i 1934, datter af Rosalia og
Holger Brorsen. Parret har børnene Karsten, født i 1954 og Rosalia, født i 1958. G.B.
døde i 1976.
K.S.P. overtog gården i 1969 fra Kristian Thøgersen.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 10 ha., heraf 6,7 ha. fra den tidligere ejendom.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1934, lade fra 1958 og maskinhus fra 1979. Gården drives med en kvægpro
duktion på 14 årskøer, 12 ungdyr og 3 slagtekalve af racen SDM, der er 4 årssøer, og
der sælges ca. 40 smågrise og 40 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker
og tårnsilo. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

GL. ÅLBORGVEJ 19, "HØJAGER",
BRADSTED, 9541 SULDRUP,
tlf. 98-387142.
NIELS PETER THOMSEN, gård
ejer, født d. 13.-8.-1933, søn af
Margrethe og Christian Thomsen,
gift d. 12.-12.-1958 med Signe
Jacobsen, født d. 11.-3.-1938,
datter af Sine og Niels Jacob
sen. Parret har børnene: Niels
Christian, født d. 2.-4.-1961, Lil
lian, født d. 15.-3.-1966 og Ella,
født d. 14.-1.-1968.
N.P.T. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1958, da den blev
bygget på en udstykning fra "Hvarrisgaard", som ejedes af svigerfaderen Niels Jacob
sen. Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 20 ha.
Stuehuset er opført i 1958. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1958, lade med
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60 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Der er 1 traktor, plansilo med kold lufts
tørreri og kombifyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

GRAVLEVVEJ 44, "HENSDAL",
GRAVLEV, 9520 SKØRPING, tlf.
98-375101.
KRISTIAN POULSEN, gårdejer,
født d. 7.-2.-1962, søn af Sigrid
og Frederik Poulsen, gift d. 3.6.-1990 med Else Marie Søren
sen, født d. 23.-10.-1960, datter
af Olga og Henning Sørensen.
Parret har børnene: Karen, født
d. 29.-3.-1988 og Lisbeth, født d.
31.-12.-1990.
K.P. har været på Ladelund og Næsgaard landbrugsskoler. Han overtog gården i 1986
fra sin far Frederik Poulsen, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 49,5 ha., heraf 1 ha. mose. Der er forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført i 1961. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1925, hestestald
fra 1925 ændret til kreaturer i 1975, 2 lader fra 1880 og 1989, udendørs køresilo og 2
gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og 90 ungdyr af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 me
jetærsker, plan- og gennemløbstørreri med varm og kold luft, staldvarme anvendes til
opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bru
ges til roer og ensilering.

GRAVLEVVEJ 48, "SIGSGAARD",
GRAVLEV, 9520 SKØRPING, tlf.
98-375125.
FREDERIK POULSEN, gårdejer,
født d. 29.-3.-1917, søn af Elise
og Poul Poulsen, gift i 1946 med
Sigrid Nielsen, født d. 24.-8.-1923,
datter af Marta Cecilie og An
dreas Johannes Nielsen. Parret
har børnene: Poul Erik, født d.
7.-4.-1947, Niels Ole, født d.
26.- 10.-1951, Heli, født 29.-3.-1955
og Kristian, født d. 7.-2.-1962. F.P. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog
gården i 1986 fra sin far Poul Poulsen, gården har været drevet sammen med Gravlevvej 44 i 3 generationer.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 19,3 ha. Jorden er udlejet til sønnen Kristian, som ejer
Gravlevvej 44.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1948, hestestald med garage fra 1925 og lade fra 1890. Der er 1 traktor.

GRAVLEVVEJ 52, GRAVLEV
MARK, 9530 STØVRING, tlf. 98375106.
AGNER N. THYGESEN, landmand,
født i 1923, søn af Ebba og
Laurits Thygesen.
A.N.T. overtog gården i 1977 fra
sin far Laurits Thygesen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 13
ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er
1,5 ha. skov og krat.
Stuehuset er opført omkr. 1900.
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Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1924. Gården drives udelukken
de med planteproduktion bestående af korn. Der er 1 traktor og plansilo med kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GRAVLEVVEJ 58, "BORUPGAARD", BORUP, 9530 STØVRING, tlf. 98-375069.
NIELS ABILDGAARD, gårdejer, født d. 29.-3.-1940, søn af Kirstine og Lars Abildgaard, gift d. 8.-1.-1966 med Jytte Jensen, født d. 29.-8.-1941, datter af Alma og
Robert Jensen. Parret har børnene: Jørgen, født d. 29.-5.-1968 og Anders, født d.
7.-3.-1971.
N.A. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-12.-1965 fra
Per Thorn.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 31,5 ha., heraf 5 ha. skrænter og bakker.
Stuehuset er opført i 1922. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1967, svinestald
fra 1967 bruges til ungdyr, er ombygget i 1990, lade fra 1944, maskinhus og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer, 44 ungdyr og 22 slagtekalve af
racen SDM. Der er 2 traktorer og gennemløbstørreri med varm og kold luft. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
GULDBÆKVEJ 94, "ENGHOLM",
GULDBÆK, 9230 SVENSTRUP,
tlf. 98-385317.
ERLING BUUS, gårdejer, født d.
28.-4.-1945, søn af Anna Marie
og Poul Buus, gift d. 18.-7.-1970
med Edith Simonsen, født d. 27.1.-1947, datter af Kirstine og
Johannes Simonsen. Parret har
børnene: Joan Poonam, født d.
25.-6.-1982 og Lars Ravi, født d.
14.-10.-1984.
E.B. har været på Lundbæk Landbrugsskole og er i repræsentantskabet for M.D. Food.
Han overtog gården d. 1.-7.-1971 fra sin far Poul Buus, nuværende ejer er 3. genera
tion. Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 84,8 ha., heraf tilkøbt 60 ha., der er 30 ha. skov,
og der sælges juletræer fra 6 ha. Der er forpagtet 100 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1972, ungdyrstald fra 1974, hestestald ombygget til ungdyrstald i 1977, lade med
maskinhus fra 1977, gastæt silo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
60 årskøer, 70 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøde er raps, ærter, maltbyg, rug og hvede. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, plansilo med varm og kold lufts tørrreri samt varmegenvinding fra
køletank og oliefyr. E.B. driver lidt maskinstation. På gården er ansat 1 fodermester
og 1 fast medhjælper, man har samdrift med Øster Hornumvej 50.

GÅSEMOSEVEJ 7, RODSTED HE
DE, 9541 SULDRUP, tlf. 98378547.
JØRGEN FREDERIKSEN, gård
ejer, født d. 26.-5.-1938, søn af
Pouline og Halvor Frederiksen,
gift i 1959 med Inga Østergaard,
født d. 11.-10.-1934, datter af
Ellen Østergaard. Parret har bør
nene: Jens, født d. 4.-12.-1962,
Carsten, født d. 18.-10.-1965 og
Lars, født d. 1.-3.-1971.
J.F. har været på Asmildkloster Landbrugskole. Han overtog gården i 1971 fra Marinus
Pedersen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er lejet 49 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af stor
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og 1978, lade, maskinhus fra 1980, foderhus fra 1985 og gylletank. Gården drives med
en svineproduktion på 180 årssøer, der sælges ca. 2.600 smågrise og 800 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
plantørreri og gennemløbstørreri samt portionstørreri alle med varm og kold luft,
desuden er der halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bru
ges til lidt af markarbejdet.
GÅSEMOSEVEJ 13, "HEDEBO",
RODSTED HEDE, 9541 SULDRUP,
tlf. 98-378380.
NIELS HOLGER CHRISTENSEN,
landmand, født d. 25.-8.-1958,
søn af Mona og Jørgen Christen
sen. N.H.C. har datteren Kristi
na, født d. 16.-2.-1989.
N.H.C. er arbejdsmand. Han over
tog gården i marts 1986 fra John
Thomsen.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 4,5

ha. Der er udlejet 4 ha.
Stuehuset er tilbygget i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald, garage og lade.
Der er traktor og halmfyr.
GÅSEMOSEVEJ 14, RODSTED
HEDE, 9541 SULDRUP, tlf. 98378253.
VAGN HANSEN, landmand, født
d. 17.-2.-1951, søn af Marie og
Folmer Hansen, bor sammen
med Selma Madsen, EDB-assistent,
født d. 24.-1.-154, datter af Ka
milla og Laurits Madsen. Parret
har børnene: Allan, født d. 19.11.-1974, Helle, født d. 14.-12.1981 og Erik, født d. 23.-2.-1985.
V.H. er chauffør. Han overtog gården i 1982 fra Teodor Pedersen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 5,4 ha.
Stuehuset er opført i 1986. Avlsbygningerne består af lade fra 1952, garage fra 1984
og gammel stuehus, der bruges som depotrum. Besætningen er på 4 ammekøer, 2 ung
dyr og 4 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
raps. Der er 1 traktor og kombifyr. Maskinstation bruges til høst.

GÅSEMOSEVEJ 22, RODSTED
HEDE, 9541 SULDRUP, tlf. 98378358.
GUNNER HANSEN, landmand,
født d. 19.-10.-1926, søn af Ka
roline og Jens Hansen, gift d.
31.-1.-1954 med Margit Sørensen,
født d. 3.-4.-1934, datter af El
len og Christian Sørensen. Parret
har børnene: Lilian, født d. 3.5.-1954 og Stig, født d. 6.-9.1956.
G.H. overtog gården i 1955 fra sin far Jens Hansen, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 17,5 ha., heraf tilkøbt 7,3 ha. Der er lejet 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1926 ombygget i 1987, lade fra 1926 delvis indrettet til grise og maskinhus
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fra 1964. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Der er 2 trak
torer og plansilo med kold lufts tørrring. Maskinstation bruges til høst.

HALKÆRGÅRDVEJ 1, "FAURBJERGGAARD", VOLSTRUP,
9230 SVENSTRUP, tlf. 98-385489.
PEDER JENSEN PEDERSEN,
gårdejer, født d. 23.-6.-1944, søn
af Sigrid og Jens Pedersen, gift
d. 23.-6.-1979 med Jette Kristensen,
sygehjælper, født d. 6.-2.-1948,
datter af Jenny og Aage Kristen
sen. Parret har børnene: Charlot
te, født d. 2.-9.-1967, Jens, født
d. 21.-4.-1975 og Kristian, født
d. 11.-4.-1978.
P.J.P. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1977 fra sin
far Jens Pedersen, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.500.000 Areal 46,7 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1900 udvidet i 1924 og tilbygget roerum i 1976, ungkreaturstald fra 1900
ombygget i 1971, spaltestald til tyrekalve, lade fra 1939 tilbygget i 1978, maskinhus
fra 1961 og 1978 samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer,
50 ungdyr og 15 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 8 kornsiloer og portionstørreri med varm
luft fra halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

HALKÆRGÅRDVEJ 12, "HALKÆRGAARD", VOLSTRUP, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98385035.
JENS BUUS, gårdejer, født d. 24.-12.-1925, søn af Else og Søren Buus, gift d. 17.-12.1955 med Ritha Christensen, født d. 15.-11.-1933, datter af Hedvig og Anders Kusk
Christensen. Parret har børnene: Leif, født d. 11.-11.-1958 og Henrik, født d. 20.-9.1966. J.B. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gåden i 1955 fra sin far
Søren Buus, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 41 ha.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald med svinestald fra
1960, garage fra 1960, lade fra 1878 og maskinhus fra 1945 og 1987. Gården drives
med en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, tårnsilo, portionstørreri med varm og kold Ift samt fast brændselsfyr. Man an
vender ingen fremmed arbejdskraft.
HARRILDHUSVEJ 11, BYRSTED,
9240 NIBE, tlf. 98-387055.
LARS MØLGAARD, gårdejer,
født d. 9.-9.-1944, søn af Anna
Elisa og Kirstein Mølgaard, gift
d. 6.-5.-1966 med Sona Larsen,
født d. 1.-12.-1944, datter af
Emmy og Ejnar Larsen. Parret
har børnene: Gitte, født d. 10.10.-1966, Peter, født d. 29.-3.1969 og Jens, født d. 21.-1.-1972.
L.M. har været på Vejlby Land
brugsskole, han er formand for Avlsforeningen Nordjylland SDM, er i Husdyrbrugsud
valget under Aalborg Amts Landboforening og i bestyrelsen for Nibe Egnens Kontrol
forening. Han overtog gården i 1966 fra Kristian Søborg.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
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gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 29 årskøer, 40 ungdyr og 5 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, og
maskinstation bruges til høst.
HARRILDVEJ 26, PRÆSTEVANG,
9530 STØVRING, tlf. 98-365623.
PETER WINTHER PEDERSEN,
landmand, født d. 15.-8.-1955,
søn af Kristine og Harry Win
ther, gift i 1983 med Inger Dencker Nielsen, sygehjælper, født
d. 20.- 8.-1959, datter af Marie
og Henry Dencker Nielsen. Par
ret har børnene: Brian, født d.
14.- 12.-1978, Allan, født d. 11.7.-1983 og John, født 29.-5.-1987.
P.W.P. er husbondafløser. Han overtog gården d. 15.-3.-1983 fra Ejnar Jensen, gården
blev udstykket fra 0. Hornum Præstegård.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 16,5 ha., heraf 1 ha. mose. Der er lejet 3,3 ha.
Stuehuset er opført i 1942 og restaureret i 1967. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1941 og lade fra 1942. Besætningen er på 15 ammekøer, 30 ungdyr og 25 slagtekalve, det er kødkvæg af blandet race. Der er 2 traktorer og 1 kombifyr. Maskinsta
tion bruges til lidt af markarbejdet.

HARRILDVEJ 35, "THOMASENG",
HARRILD, 9530 STØVRING, tlf.
98-385265.
JØRGEN BOEL HANSEN, gård
ejer, født d. 11.-4.-1962, søn af
Ingrid og Folmer Hansen, gift d.
17.-11.-1990 med Susanne Johan
sen, plejehjemsassistent, født d.
15.-12.-1965, datter af Birgith
og Willy Johansen.
J.B.H. har været på Ribe Kærgaard Landbrugsskole 2 gange.
Han overtog gården d. 1.-10.-1989 fra Jens Peter Sørensen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 50 ha. Der er lejet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1973, restaureret og tilbygget med udestue i 1987 og garage i
1989. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1969, ungdyrstald og maskinhus fra
1975, ungdyrstald fra 1978, kalvestald og gammel stuehus fra 1900, foderhus fra 1980,
indendørs køresilo og 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 42 års
køer, 45 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer og korntørreri med kold luft. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
HAVERSLEVVEJ 20, "KLINT
HOLM", OPLEV, 9530 STØVRING,
tlf. 98-375135.
JØRGEN ANDERSEN, gårdejer,
født d. 23.-9.-1941, søn af Jenny
og Kristian Andersen, gift d. 12.11.-1966 med Linda Madsen, født
d. 17.-5.-1946, datter af Inger og
Ejnar Madsen. Parret har børne
ne: Bitten, født d. 6.-3.-1967 og
Anita, født d. 11.-2.-1970.
J.A. har været på Lundbæk
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Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1967 fra sin far Kristian Andersen,
nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 35,6 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., der er frasolgt 2 ha.
Stuehuset er opført i 1953 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1937 restaureret flere gange senest i 1988, ungdyrstald fra 1975, lade fra 1980,
maskinhus fra 1986, 3 udendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 25 årskøer, 25 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 5 tårnsiloer, gennemløbs
tørreri med varm luft og brændefyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HAVERSLEVVEJ 26, "OPLEV HEDEGAARD", OPLEV MARK,
9530 STØVRING, tlf. 98-375103.
JENS ERREBO KNUDSEN, gård
ejer, født d. 1.-2.-1943, søn af
Rigborg og Kresten Knudsen, gift
d. 28.-7.-1973 med Birgit Niel
sen, født d. 28.-10.-1948, datter
af Sørine og Sigfred Nielsen. Par
ret har børnene: Tina, født d.
27.-7.-1970 og Heidi, født d. 27.10.-1974.
J.E.K. har vret på Malling Landbrugsskole og er medlem af Menighedsrådet i Buderup
og Gravlev Sogn. Han overtog gården d. 1.-6.-1971 fra sin far Kresten Knudsen, nu
værende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 86 ha., heraf tilkøbt 31,4 ha., der er 2,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1950 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af klima- og
ungsvinestald ombygget senest i 1984, slagtesvinestald fra 1978, fare- og drægtigheds
stald fra 1973 ombygget i 1984, hestestald og værksted fra 1932 ændret til svinestald
i 1984, lade fra 1950, maskinhus fra 1930 og 2 gylletanke. Gården drives med en
svineproduktion på 100 årssøer, der produceres 2.000 slagtesvin årligt, desuden er der
2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og græsfrø. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 3 tårnsiloer, gennemløbs- og plantørreri med varm og kold
luft, staldvarme anvendes til opvarmning af- stuehus og stald. På gården er ansat 1
fast medhjælper.

HAVERSLEVVEJ 32, "LYNGBERGGAARD", OPLEV, 9520 SKØRPING, tlf. 98-375175.
ORLA og JENS PETER NIELSEN, gårdejere. J.P.N. er født d. 2.-1.-1931, søn af Ingrid
og Harald Nielsen, gift d. 3.-10.-1959 med Dagny Andersen, født d. 12.-1.-1935, datter
af Karen og Jens Andersen. Parret har sønne Orla, født d. 10.-11.-1961.
J.P.N. overtog gården d. 10.-8.-1967 fra Ejnar Lyngberg, sønnen Orla, som har været
på Try og Lundbæk landbrugsskoler, købte halvpart i gården d. 1.-3.-1990.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1962 udvidet flere
gange senest i 1990, dobbelt garage fra 1978, lade fra 1962, maskinhus fra 1984 og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 49 årskøer, 65 ungdyr og 35 slag
tekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, 3 tårnsiloer og portionstørreri med varm og
kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HAVERSLEVVEJ 42, "FRISTRUPMINDE", ERSTED, 9520 SKØRPING tlf. 98-375132.
PETER ØSTERGAARD, gårdejer, født d. 30.-8.-1930, søn af Johanne og Søren Østergaard, gift i 1957 med Tove Andersen, datter af Helene og Magnus Andersen. Parret
har børnene: Keld, født d. 19.-3.-1964 og Karsten, født d. 18.-8.-1970.
P.Ø. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 25.-5.-1959
fra A.P. Nissen.
Ejendomsskyld 1.670.000. Areal 42,5 ha., heraf tilkøbt 24,8 ha. Der er forpagtet 27,5
ha.
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opført i 1875 og restaureret i
1977. Avlsbygningerne består af
kvægstald med lade fra 1965,
spaltestald fra 1978, maskinhus
fra 1987, foderhus fra 1974,
udendørs køresilo og gylletank.
Gården drives med en kvægpro
duktion på 60 årskøer, 100 ung
dyr og 50 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøde er raps. Der er 4 traktorer
og plantørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til høst og roer.

HAVERSLEVVEJ 46, "VIERGAARD", ERSTED, 9520 SKØR
PING, tlf. 98-375048.
SØREN KNUDSEN CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 7.-11.-1951, søn
af Lista Libach og Kresten Knud
sen, gift d. 24.-1.-1976 med Ben
te Christensen, revisorassistent,
født d. 10.-1.-1954, datter af
Dagny og Ejnar Christensen. Par
ret har børnene: Thomas, født d.
17.-11.-1975, Anders, født d.
23.-4.-1978 og Morten, født d. 31.-8.-1983.
S.K.C. overtog gården d. 1.-8.-1975 fra sin mor Lista Libach.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 55,5 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er frasolgt 2 ha., og
der er 2,5 ha. skov. Der er forpagtet 2 ha til græsning.
Stuehuset er opført i 1893 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1960, ungdyrstald fra 1928, hestestald og lade samt maskinhus fra 1893, fo
derhus fra 1990, 2 indendørs- og 1 udendørs køresilo samt gylleank. Gården drives med
en kvægproduktion på 70 årskøer og 120 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 5 tårnsiloer, portionstørreri med varm og
kold luft, staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fast
medhjælper, og maskinstation bruges til høst.
HEDEHUSVEJ 5, "HEDEHUSET",
FLØE HEDEHUSE, 9530 STØV
RING, tlf. 98-371163.
EJNER CHRISTIANSEN, husmand,
født d. 4.-9.-1925, søn af Chri
stian Christiansen, bor sammen
med Jytte Marie Mikkelsen, født
d. 26.-5.-1931, datter af Emil
Bang Struntze.
E.C. har været på Nordisk Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-4.-1949 fra sin far Chri
stian Christiansen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 15 ha. Der er bortforpagtet 6 ha.
Stuehuset er restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt
lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps og byg. Der
er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og halmfyr.
HEDEHUSVEJ 8, GRAVLEV MARK, 9530 STØVRING, tlf. 98-372503.
THORKILD CHRISTENSEN, kasserer, født d. 22.-2.-1948, søn af Betty og Harald Chri
stensen, gift med Lene Dahl Christensen, assistent, født d. 21.-12.-1954, datter af
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Olga og Anders Christensen. Par
ret har børnene: Rasmus, født d.
19.-12.-1974 og Tea, født d. 4.1.-1982.
T.C. er medlem af Byrådet og er
kasserer i S.LD. Han overtog
gården d. 1.-12.-1975 fra sin far
Harald Christensen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 2
ha., heraf tilkøbt 1,7 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900
og restaureret senest i 1984.
Avlsbygningen består af 1 lade fra omkr. 1900. Der er 1 traktor.

HJEDSBÆKVEJ 8, "NYBO", JUL
STRUP, 9530 STØVRING, tlf.
98-371741.
RICHARD PEDERSEN, landmand,
født d. 17.-10.-1927, søn af Pouline og Sigurd Pedersen, gift i
1953 med Agnes Nielsen, født d.
30.-9.-1927, datter af Kristiane
og Niels Christian Nielsen. Par
ret har børnene: Lisbet, født d.
6.-6.-1954, Niels Ove, født d.
10.-6.-1957, Gerda, født d. 13.2.-1959 og Dorte, født d. 15.-6.-1961.
R.P. overtog gården i 1956 fra sin far Sigurd Pedersen. Gården blev bygget i 1926 på
jord fra Julstrup Præstegård.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 9,8 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., der er frasolgt 1 ha., der
er lejet 3,3 ha. Stuehuset er opført i 1926 og restaureret flere gange senest i 1975.
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1926 udvidet i 1959, garage fra 1960, lade
med hestestald fra 1926 og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 12
årskøer, 9 ungdyr og 2 slagtekalve af racen Jersey, desuden er der 2 årssøer, der pro
duceres 30 slagtesvin, og der er 15 høns. Der er er 3 traktorer og 1 mejetærsker.
Maskinstation bruges til gødningsudkørsel.
HJEDSBÆKVEJ 10, "SOLBAK
KEN", JULSTRUP, 9530 STØV
RING, tlf. 98-371396.
LARS NØRHOLM ANDERSEN,
landmand, født d. 31.-3.-1928,
søn af Bolette og Ejnar Ander
sen.
L.N.A. har været på Malling
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1986 fra sin mor Bolette
Andersen. Gården blev bygget i
1926 på en udstykning fra Jul
strup Præstegård. Ejendomsskyld 900.000. Areal 29,3 ha., heraf 3 ha. mose og krat.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1926 udvidet i 1967, hestestald fra 1931, svinestald fra 1939, hønsehus fra 1952
delvis indrettet til maskinhus og lade fra 1926 udvidet i 1931. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 2 traktorer samt gen
nemløbstørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges en del.

HJEDSBÆKVEJ 71, "SØRUP SØNDERGAARD", SØRUP, 9530 STØVRING, tlf. 98371669.
FRITS GUSTAV CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 17.-7.-1943, søn af Grete og Chri-
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2.-11.-1945, datter af Erna og Lars Buus Pedersen. Parret har børnene: Eva, født d.
14.-8.-1964, Grete, født d. 12.-6.-1966 og Lars, født d. 16.-2.-1973.
F.G.C. er fabriksarbejder. Han overtog gården d. 15.-2.-1972 fra sin svigerfar Lars
Buus Pedersen, nuværende ejer er 3. generation. Gården blev udstykket fra "Sørup
Østergaard", som tilhørte L.B.P.s bedstefar.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 8,3 ha. Der er lejet 7,7 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1956 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1973, hestestald og lade fra 1975, maskinhus fra 1977 og gylletank.
Besætningen er på 12 ammekøer og 2 ungdyr af blandet race, desuden er der 6 heste
af racen Oldenborger, de bruges til avl og kørsel. Der er 2 traktorer og brændefyr.
Maskinstation bruges til høst.

HJEDSBÆKVEJ 88, SØRUP MARK,
9530 STØVRING, tlf. 98-371426.
AAGE OLSEN, landmand, født d.
22.-9.-1922, søn af Thora og Mar
tinus Olsen, gift i 1950 med Erna
Nielsen, født d. 9.-2.-1927, dat
ter af Katrine og Otto Nielsen.
Parret har børnene: Jørgen, født
d. 29.-9.-1951, Jytte, født d. 5.2.-1954, Ole, født d. 23.-4.-1958
og Lone, født d. 24.-3.-1963.
A.O. overtog gården i 1949 fra
sin far Martinus Olsen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 10,4 ha.
Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1951, svinestald
fra 1900, lade fra 1954 og maskinhus fra 1965. Besætningen er på 22 ungdyr af racen
SDM. Der er 1 traktor og 2 plansiloer. Maskinstation bruges til høst.
HJEDSBÆKVEJ 99, "HØJGAARD",
9530 STØVRING, tlf. 98-371312.
CHRISTIAN PEDERSEN, land
mand, født d. 21.-4.-1929, søn af
Marie og Peder Pedersen, gift d.
29.-3.-1958 med Birthe Kaasgaard,
født d. 27.-1.-1940, datter af
Karen og Kresten Kaasgaard.
Parret har børnene: Mona, født
d. 8.-11.-1957, Mogens, født d.
27.- 6.-1962 og Anni, født d.
20.-6.- 1966.
C.P. overtog gården d. 26.-2.-1959 fra Ejner Thomsen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 15 ha. Der er lejet 4 ha. til grusgrav.
Stuehuset er opført i 1932, restaureret og udvidet i 1973. Gården blev efter en brand
i 1932 ombygget med kvægstald siden udvidet flere gange og lade, desuden er der ma
skinhus med roerum fra 1964. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer,
der sælges 50 smågrise og 100 slagtesvin årligt, desuden er der 7 ammekøer, 7 ungdyr
og 4 slagtekalve af racen Charolais. Der er 1 traktor.

HJEDSBÆKVEJ 104, SØRUP, 9530 STØVRING, tlf. 98-373761.
JENS KNUDSEN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 4.-7.-1959, søn af Lista og Kresten
Knudsen Christensen, gift d. 9.-7.-1983 med Gitte Hedegaard Andersen, dagplejer,
født d. 11.-2.-1963, datter af Jenny og Arne Bøgh Andersen. Parret har børnene:
Sanne, født d. 28.-7.-1984, Lasse, født d. 26.-9.-1986 og Janni, født d. 14.-2.-1989.
J.K.C. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 15.-3.1984 fra Svend Øland Nielsen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 47 ha.
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ført i 1900, restaureret og til
bygget i 1975. Avlsbygningerne
består af slagtesvinestald fra
1980 tilbygget i 1989, svinestald
fra 1965 tilbygget i 1984, garage
fra 1900, lade fra 1968, maskin
hus fra 1980 og 2 gylletanke.
Gården drives med en svinepro
duktion på 140 årssøer, der pro
duceres ca. 2.900 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsaf
grøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og halmfyr. Man har 1 elev som medhjælp.

HJEDSBÆKVEJ 120, HJEDS
ØSTERMARK, 9541 SULDRUP,
tlf. 98- 378139.
KAREN ANDERSEN, gårdejer,
født d. 30.-11.-1943, datter af
Signe og Lars Buus Thomsen,
gift d. 7.-6.-1968 med Ejvind
Andersen, født d. 15.-12.-1930,
søn af Kristine og Alfred Ander
sen. Parret har børnene: Bodil,
født d. 28.-2.-1968 og Ulla, født
d. 9.-12.-1971. E.A. døde i 1989.
Han overtog gården i 1966 fra sin far Alfred Andersen. E.A. var 4. generation på
gården, som blev overtaget af hustruen efter hans død.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 9,4 ha., der er 1,1 ha. mose. Der
er lejet 8,8 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1960 og 1971,
svinestald tilbygget i 1980, lade fra 1980, maskinhus fra 1983, udendørs køresilo og 2
gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer, 75 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 10 årssøer, der produceres ca. 200
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 5 traktorer og
kombifyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til høst. Man
har samdrift med Hjedsbækvej 422 på 14 ha., det er Karen Andersens hjem.

HJEDSBÆKVEJ 121, HJEDSBÆK
MARK, 9541 SULDRUP, tlf. 98378217.
HENRY ØSTER, født d. 8.-2.-1917,
søn af Ane Kirstine og Anders
Peter Øster, gift d. 18.-11.-1944
med Krista Mouritsen, født d.
19.-9.-1920, datter af Marta Bo
lette og Niels Martinus Mourit
sen. Parret har børnene: Thorkild,
født d. 5.-7.-1947 og Hanne, født
d. 28.-12.-1951.
H.Ø. overtog gården d. 18.-6.-1951 fra Kristian Sørensen.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 13,2 ha.
Stuehuset er ombygget i 1962. Avlsbygningerne består af kvægstald med lade fra 1954
og maskinhus. Besætningen er på 4 årssøer, der produceres ca. 90 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor, og maskinstation
bruges til høst og gødningsudkørsel.
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HJEDSBÆKVEJ 136, HJEDSBÆK,
9541 SULDRUP, tlf. 98-378269.
KARL OLSEN, gårdejer, født d.
20.-12.-1935, søn af Thora og
Martinus Olsen, gift d. 28.-11.1959 med Elna Klemmensen, født
d. 16.-11.-1941, datter af Elly og
Jens Klemmensen. Parret har bør
nene: Martin, født d. 21.-2.-1960,
Villy, født d. 26.-12.-1962, Jonna
Elly, født d. 4.-6.-1965 og Anet
te, født d. 13.-7.-1969.
K.O. har været medlem af det Kommunale Brandvæsen siden 1970. Han overtog går
den d. 1.-5.-1970 fra Henning Qust Jensen. Gården er ustykket fra "Bustedgaard" i
1923. Ejendomsskyld 950.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1927, restaureret og tilbygget i 1978. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1939 udvidet i 1956, lade fra 1939, garage og maskinhus fra 1982. Går
den drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 20 ungdyr og 11 slagtekalve af ra
cen SDM. Der er 2 traktorer, tårnsilo og kombifyr. Maskinstation bruges til gødnings
udkørsel og høst.
HJEDSBÆKVEJ 403, "SØNDERLUND", 9541 SULDRUP, tlf. 98378136.
JENS BUUS PEDERSEN, gårdejer,
født d. 14.-12.-1964, søn af Gre
te og Poul Pedersen, bor sam
men med Anni Pedersen, EDB-konsulent, født d. 20.-6.-1966, dat
ter af Birthe og Christian Pe
dersen.
J.B.P er uddannet akademi in
geniør. Han overtog gården i
sommeren 1991 fra sin mor Grete Pedersen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1935 og restaureret i 1964. Avlsbygningerne består af
kvægstald, værksted, lade og maskinhus alle restaureret i 1964 samt gylletank. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 2
traktorer, 4 kornsiloer samt gennemløbstørreri med varm og kold luft. Maskinstation
bruges til høst.
HJEDSBÆKVEJ 412, "VEJRHØJGAARD", RODSTED, 9541 SUL
DRUP, tlf. 98-378788.
HANS NØRHAVE, landmand,
født d. 21.-2.-1931, søn af Ane
og Kresten Pedersen Nørhave,
gift d. 30.-7.-1960 med Lilly Bir
git Olesen, læplantningsarbejder,
født d. 23.-5.-1939, datter af
Elfrida og Harry Ingeman Olesen.
Parret har børnene: Kim, født d.
11.-6.-1965 og Allan, født d. 22.12.-1969. H.N. overtog gården d. 1.-4.-1960 fra sin far Kresten Pedersen Nørhave. Der
har været drevet maskinstation fra ejendommen fra 1966-1989.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 19,8 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1885 og restaureret flere gange senest i 1979. Avlsbygningerne
består af kvægstald og lade fra 1954, maskinhal fra 1976 og garage i tidligere tørvehus.
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HJEDSBÆKVEJ 433, "GRANHØJGAARD", SØNDERUP, 9541 SULDRUP, tlf. 98-653075.
KURT og MARTIN JENSEN, gård
ejere. M.J. er født d. 19.-3.-1922,
søn af Kristine og Laurbjerg Jen
sen, gift d. 19.-8.-1950 med Elly
Kragelund, født d. 7.-12.-1929,
datter af Karen og Kristian Kra
gelund. Parret har børnene: Kurt,
født d. 22.-5.-1952, Birthe Solve
ig, født d. 29.-6.-1954, Margit
Linda, født d. 1.-1.-1956 og Karin, født d. 23.-8.-1958.
M.J. overtog gården d. 1.-11.-1950 fra sin far Laurbjerg Jensen, som byggede den i
1907, da den blev udstykket fra "Vestergaard" i Braulstrup. Sønnen Kurt blev medejer
d. 1.-7.-1978.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 46,5 ha., heraf tilkøbt 24,2 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestalde begge fra 1965, spaltestald og foderhus fra 1981, svinestald fra 1978, lade
fra 1907, maskinhuse fra 1976 og 1987 samt gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 45 årskøer, 75 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden produ
ceres der 1.700 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, plan- og portionstørreri med
varm og kold luft samt kombifyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HJEDSBÆKVEJ 440, SØNDERUP, 9541 SULDRUP, tlf. 98-653027.
ORLA JENSEN, gårdejer, født d. 2.-9.-1943, søn af Ella og Hagbard Jensen, gift d.
20.-5.-1971 med Bodil Pedersen, teknisk assistent, født d. 22.-10.-1951, datter af Inga
og Frode Pedersen. Parret har børnene: Flemming, født d. 6.-4.-1972, Vibeke, født d.
24.-9.-1976 og Brian, født d. 27.-7.-1980.
O.J. har været på Lyngby Landbrugsskole og er medlem af skolebestyrelsen i Suldrup.
Han overtog gården d. 1.-7.-1973 fra Hagbard Jensen, gården har været i slægtens eje
i over 200 år.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 72 ha., heraf tilkøbt 18 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald
og foderhus fra 1980, 2 ungdyrstalde fra 1964, 2 slagtesvinestalde fra 1968 1 ombyg
get i 1977, lade fra 1928, maskinhus og gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 85 årskøer og 100 ungdyr af racen SDM, desuden produceres der 1.000 slagte
svin årligt. Der er 2 traktorer, kornsilo med varm og kold lufts tørreri samt EDBstyret fodringsanlæg. På gården er ansat 1 fodermester, og maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
HJEDSBÆKVEJ 506, "SØNDERGAARD", SØNDERUP, 9541 SUL
DRUP, tlf. 98-653204.
KJELD ANDERSEN, gårdejer,
født d. 26.-2.-1950, søn af Mati
ne og Kristian Ingemann Ander
sen, gift d. 9.-9.-1972 med Jytte
Kjærgaard Pedersen, hjemmehjæl
per, født d. 2.-12.-1952, datter
af Elsa og Thorkild Pedersen.
Parret har børnene: Tonny, født
d. 28.-8.- 1973, Thomas, født d.
23.-7.-1977 og Jakob, født
2.-3.-1985.
K.A. overtog gården d. 1.-7.-1979 fra Børge Wulf Nielsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 37,8 ha., heraf tilkøbt 24 ha. Der er lejet 7,2 ha.
Stuehuset er opført i 1862 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald med lade fra 1962, garage delvis foderhus fra 1862 og gylletank. Gården
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SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
H3EDSVE3 3, H3EDS, 9541 SULDRUP, tlf. 98-387259.
3ENS TOVGAARD, gårdejer, født d. 7.-5.-1956, søn af 3enny og Magnus Tovgaard,
gift i 1989 med Edith Agerbo, ingeniør, født d. 12.-8.-1960, datter af Mary og Harald
Agerbo.
3.T. har været på Den Økologiske 3ordbrugsskole i Åbybro 2 gange. Han overtog går
den d. 22.-8.-1989 fra Ejnar Pedersen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 37 ha., heraf 5,5 ha. mose og eng.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1955, hestestald og garage samt lade fra 1900 og maskinhus fra 1980.
Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer, 14 ungdyr og 17 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

H3EDSVE3 11, H3EDS, 9541 SULDRUP.
3ENS RAFFAELSEN, gårdejer omtales under Kirketerpvej 26.
3.R. overtog gården d. 1.-5.-1990 fra Egon Godiksen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 4 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og restaureret flere gange, det er udlejet. Avlsbygningerne
består af kvægstald restaureret i 1979, lade fra 1877 og maskinhus fra 1982. Man har
samdrift med Kirketerpvej 26.
H3EDSVE3 20, "SØNDERGAARD",
H3EDS, 9541 SULDRUP, tlf. 98387104.
PER SØGAARD, gårdejer, født
d. 6.-8.-1942, søn af Anna og
Anders Søgaard.
P.S. overtog gården d. 1.-10.-1977
fra sin far Anders Søgaard, går
den har været i familiens eje
siden ca. år 1600.
Areal 40 ha., heraf 10 ha. eng til
græsning.
Stuehuset er opført i 1883 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1970 og 1975, gammelt stuehus bruges til garage og lagerrum, lade fra 1905
restaureret i 1970 og maskinhus fra 1965. Gården drives med en kvægproduktion på 43
årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer og plantørreri
med kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

H3ORTHOLMVE3 20, BRUNHOLM,
9541 SULDRUP, tlf. 98-378762.
SUSANNE RYTTER ANDERSEN
og 30RN OTTE. 3.O. er gårdejer,
født d. 12.-5.-1953, søn af Else
og Børge Otte, gift d. 11.-7.-1987
med S.R.A., født d. 22.-7.-1958,
datter af Gertrud og Verner Ryt
ter Andersen. Parret har børne
ne: Terese, født d. 24.-1.-1987
og Troels, født d. 10.-6.-1989.
3.0, er uddannet agronom på
Landbohøjskolen. Han købte halvpart i gården d. 1.-7.- 1979 fra sin far Børge Otte,
den 1.-1.-1988 købte S.R.A. den anden halvpart.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet 15 ha.
fra "Albæk Hovedgaard".
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Stuehuset er opført i 1925 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1925 og 1963, kviestald fra 1970 og lader fra 1925 og 1976, udendørs køresilo
og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 36 ungdyr og 10
slagtekalve af racen SDM, der er 1 årsso og 4 moderfår. Der er 3 traktorer, plansilo,
tårnsilo og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
HJORTHOLMVEJ 21, "BRUN
HOLM", BRUNHOLM, 9541 SUL
DRUP, tlf. 98-378187.
IB KALSTRUP KLITGAARD,
gårdejer, født d. 8.-5.-1935, søn
af Marie og Marinus Klitgaard
Poulsen, gift d. 24.-8.-1958 med
Grethe Westergaard Pedersen,
født d. 2.-7.-1936, datter af Sine
og Peter Westergaard Pedersen.
Parret har børnene: Susanne,
født d. 16.-2.-1959, Tommy, født
d. 10.-2.-1961, Uffe, født d. 25.-5.-1965 og Vagn, født d. 24.-5.-1966.
I.K.K. har været på Lundbæk Landbrugsskole og er i repræsentantskabet for H.E.F.
Han overtog gården d. 2.-8.-1972 fra Viggo Sørensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 35 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald, lade
og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 15 årskøer, 18 ungdyr og 9
slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 14 årssøer, og der produceres ca.
300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
HJORTHOLMVEJ 24, BRUNHOLM,
9541 SULDRUP, tlf. 98-378262.
MARIUS JOHANNES KREBS AN
DERSEN, gårdejer, født d. 10.11.-1943, søn af Marie og Chri
stian Marius Andersen, gift d.
12.-8.-1972 med Birthe Skinnerup,
hjemmehjælper, født d. 23.-1.1951, datter af Helga og Jens
Ankjær Skinnerup. Parret har
børnene: Jan, født d. 23.-4.-1973,
Finn, født d. 28.-11.-1975, Ulla,
født d. 19.-8.-1980 og Søren, født d. 10.-1.-1982.
M.J.K.A. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1972
fra Ejner Georg Sørensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 23,1 ha., heraf 0,5 ha. mose. Der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestalde begge fra 1890 samt lade fra 1910. Gården drives med en kvæg
produktion på 23 årskøer, 15 ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM. Planteprduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 4 traktorer. Maskinstation bruges til høst.

HJORTHOLMVEJ 30, "HVINGEL HØJGAARD", ALBÆK, 9541 SULDRUP, tlf. 98378750.
BØRGE CHRISTENSEN TVED, gårdejer, født d. 4.-10.-1959, søn af Etly og Christian
Tved, gift d. 13.-8.-1988 med Mona Thomsen, født d. 29.-8.-1959, datter af Gudrun og
Robert Thomsen. Parret har børnene: Uffe, født d. 29.-8.-1985 og Anne Katrine, født
d. 22.-4.-1987.
B.C.T. har været på Lundbæk og Asmildkloster landbrugsskoler. Han overtog gården d.
5.-6.-1984 fra Preben Jensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 30 ha., heraf 5,5 ha. skov. Der er forpagtet 15 ha.
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stalde fra 1964 og 1979, svinestald fra 1964, lade med maskinhus fra 1979 og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn og ærter. Der er 3 trakto
rer, og man har en skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

HJORTHOLMVEJ 37, ALBÆK, 9541 SULDRUP.
FINN FRANDSEN, landmand, født d. 26.-4.-1956, søn af Agnes og Richard Frandsen,
bor sammen med Jane Pedersen, montrice, født d. 7.-11.-1958, datter af Ingrid og
Arne Christensen. Parret har børnene: Trine, født d. 10.-5.-1980 og Mette, født d.
27.-8.-1981.
F.F. er maskinarbejder. Han overtog gården d. 1.-9.-1990 fra Laurits Nielsen.
Areal 0,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1900, svinestald og maskinhus fra 1956 samt lade udvidet i 1956. Der
er 1 traktor.
HJORTHOLMVEJ 41, "ALBÆK HOVEDGAARD", ALBÆK, 9541 SULDRUP, tlf. 98378313.
POUL LEO WIINBLAD-SØRENSEN, direktør, født d. 5.-10.-1919, søn af Harald Winblad Sørensen, gift d. 18.-6.-1943 med Bodil Langbæk Pedersen, født d. 21.-10.-1919,
datter af Niels Julius Pedersen. Parret har børnene: Claus, født d. 29.-1.-1944, Bjarne,
født d. 29.-2.-1948 og Sussanne, født d. 21.-8.-1951.
P.L.W.S. overtog gården i 1971 fra K. W. Orland.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 46,8 ha., der er 27,5 ha. skov. Der er udlejet 12 ha.
Stuehuset er restaureret i 1972/73. Avlsbygningerne består af 2 hestestalde og 1 lade.
P.L.W.S. ejer og driver også "Carl Christensen <5c Co." i Ålborg.

HJORTHOLMVEJ 44, ALBÆK,
9541 SULDRUP, tlf. 98-378108.
MOGENS NIELSEN, gårdejer,
født d. 11.-5.-1953, søn af Esther
Hyttel og Kaj Mogens Nielsen,
gift d. 5.-10.-1985 med Annette
Nørkær Pedersen, provisor, født
d. 19.-10.-1955, datter af Birgit
Nørkær og Poul Pedersen. Parret
har børnene: Stig, født d. 26.-9.1983, Tove, født d. 9.-2.-1986 og
Asger, født d. 14.-9.-1987.
M.N. er uddannet gartner. Han overtog gården d. 1.-9.-985 fra Margrete Nielsen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1927 og lade fra 1935. Gården er omlagt til økologisk brug, salgsafgrøden er
korn, desuden udlejer man græsarealer. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
HJORTHOLMVEJ 45, "ALBÆK
NØRGAARD", ALBÆK, 9541
SULDRUP, tlf. 98-378047.
SØREN PETER NIELSEN, gård
ejer, født d. 23.-10.-1929, søn af
Katrine og Otto Nielsen, gift d.
12.-11.-1955 med Else Jensen,
født d. 31.-8.-1932, datter af
Maren og Jens Christian Jensen.
Parret har børnene: Finn, født d.
13.-2.-1957, Carsten, født d. 8.12.-1958, Margit, født d. 29.-7.-
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S.P.N. overtog gården d. 1.-7.-1966 fra sin far Otto Nielsen. Gården blev udstykket
fra "Albæk Hovedgaard" i 1927.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 20,2 ha., der er frasolgt 2,2 ha. Der er lejet 14 ha. til
afgræsning.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1927 ombygget i 1975 og tilbygget i 1977, lade fra 1927 ombygget i 1979, foderog maskinhus fra 1981 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 27 års
køer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af blandet race. Der er 2 traktorer og anparter i
vindmølle. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HJORTHOLMVEJ 52, GRAVLEV
MARK, 9530 STØVRING, tlf. 98371153.
BØRGE JENSEN, landmand, født
d. 23.-8.-1933, søn af Erna Marie
og Andreas Jensen, gift d. 27.7.-1963 med Inger Elisabeth Jen
sen, syerske, født d. 19.-6.-1939,
datter af Johanne og Peter Jen
sen. Parret har børnene: Michael,
født d. 20.-3.-1964, Margit, født
d. 9.-10.-1966 og Marianne, født
d. 16.-12.-1972.
B.J. overtog gården d. 1.-5.-1967 fra sin far Andreas Jensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 24,8 ha., heraf tilkøbt 4,7 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1950 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1972, svinestald fra 1910 ændret i 1950, lade fra 1910, maskinhus fra 1978 og gyl
letank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 240 stk. årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetær
sker, varm og kold lufts tørreri og fast brændselsfyr. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

HJORTHOLMVEJ 53, "HJORT
HOLM", FLØE, 9530 STØVRING,
tlf. 98-371339.
JOHAN KLEIS MOURITSEN,
gårdejer, født d. 31.-1.-1931, søn
af Margrete og Kristen Mourit
sen, gift d. 6.-9.-1958 med He
len Jensen, født d. 21.-7.-1935,
datter af Inga Anna og Harald
Jensen. Parret har børnene: Ben
te, født d. 2.-6.-1956, Bjarne,
født d. 30.-6.-1959, Tove, født
d. 18.-11.-1962 og Hanne, født d. 1.-4.-1967.
J.K.M. overtog gården d. 1.-10.-1958 fra sin far Kristen Mouritsen, som købte den i
1949. Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 55 ha., heraf 2,2 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af fare- og
goldso- samt fravænningsstalde alle fra 1979, svinestalde fra 1967, 1973 og 1979, lade
fra 1975, maskinhus fra 1980, gastæt silo og gylletank. Gården drives med en svine
produktion på 70 årssøer, og der produceres ca. 1.300 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummiged' og halm
fyr. Maskinstation bruges til bigballer og raps.
HJORTHOLMVEJ 54, "SKINNERUPLUND", GRAVLEV MARK, 9530 STØVRING, tlf.
98-371837.
HOLGER JENSEN, landmand, født d. 1.-1.-1924, søn af Jensine Kristine og Jens
Christian Jensen, gift d. 18.-11.-1951 med Esther Jensen, født d. 27.-1.-1930, datter
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sen. Parret har børnene: Erna,
født d. 26.-8.-1953 og Britta,
født d. 9.-3.-1955.
Holger Jensen overtog gården d.
1.-11.-1956 fra Aksel Nielsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
23,1 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1938, re
staureret og tilbygget i 1969.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald udvidet i 1960, svinestald
tilbygget kvægstalden i 1972, maskinhus fra 1978 og lade. Besætningen er på 33 ung
dyr af blandet race, desuden er der 8 årssøer, og der produceres 150 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, halvpart i meje
tærsker, plantørreri med varm og kold luft, der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset, og der er anpart i vindmølle. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

HJORTHOLMVEJ 57, "AALESTRUPGAARD", FLØE, 9530 STØVRING, tlf. 98-371752.
JENS AAGE NIELSEN, salgskonsulent, født d. 1.-3.-1953, søn af Inger og Niels Chri
stian Nielsen, gift d. 30.-7.-1977 med Anne Pedersen, kommuneassistent, født d. 12.9.-1954, datter af Leis og Lars Pedersen. Parret har børnene: Pia, født d. 6.-10.-1978
og Lise, født d. 7.-9.-1983.
J.AA.N. overtog gården d. 1.-1.-1983 fra Anna Kristensen.
Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1918 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald
og hestestald. Besætningen er på 6 ammekøer og 6 ungdyr af racen Simmentaler, des
uden er der 7 avlsheste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 1 traktor. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

HJORTHOLMVEJ 58, GRAVLEV
MARK, 9530 STØVRING, tlf. 98372734.
PETER TREND CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 3.-6.-1967, søn
af Aase og Søren Christensen,
bor sammen med Kirsten Kram
me Overgaard, født d. 9.-9.-1971,
datter af Anne Marie og Kristi
an Overgaard.
P.T.C. arbejder som mekaniker.
Han overtog gården d. 1.-4.-1990
fra Harald Christensen.
Grundskyld 156.700. Areal 15,7 ha., der er frasolgt 1,7 ha.
Stuehuset er restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og maskin
hus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, rasp og ær
ter. Der er 1 traktor og plantørreri med kold luft. Maskinstation bruges til høst.
HJORTHOLMVEJ 59, "ANHØJ", FLØE, 9530 STØVRING, tlf. 98-373589.
PREBEN MEILHOLM, frugtavler, født d. 16.-10.-1947, søn af Gerda og Niels Meilholm. P.M. overtog gården d. 1.-9.-1981 fra Gertrud Poulsen.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 17,1 ha., heraf tilkøbt 3,8 ha., der er 14 ha. med
frugttræer.
Stuehuset er opført i 1959. Avlsbygningerne består af 2 lagerbygninger fra 1957 og
1968 og lade fra 1989 til emballage. Gården drives som frugtplantage med æbler og
jordbær til selvpluk. Der er 5 traktorer samt alle nødvendige maskiner til frugtplanta
ge, der er brændefyr til stuehuset. Man bruger den nødvendige arbejdskraft i sæsonen
ialt ca. 25 personer.
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HJORTHOLMVEJ 61, "VIRKE
LYST", FLØE, 9530 STØVRING,
tlf. 98-371251.
ERIK BUUS JENSEN, gårdejer,
født d. 2.-3.-1923, søn af Mar
tine og Ejner Winther Jensen,
gift d. 3.-8.-1949 med Anna Lise
Thomsen, født d. 13.-2.-1925, dat
ter af Petrine og Thomas Christi
an Thomsen. Parret har børnene:
Lars, født d. 21.-9.-1949, Per,
født d. 23.-8.-1951, Tinne, født
d. 2.-1.-1953, Inger, født d. 5.-3.-1954 og Else, født d. 23.-2.-1956.
E.B.J. overtog gården i 1949 fra Otto Hansen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 16,1 ha.
Stuehuset er opført i 1971. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1961 og 1 fra
1972 senere moderniseret, svinestald fra 1972, lade fra 1961 og maskinhus fra 1967.
Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres ca. 150 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer og plan
silo med kold luft. Maskinstation bruges til høst.
HJORTHOLMVEJ 63, "HØJBO", SØRUP, 9530 STØVRING, tlf. 98-373565.
PETER MORTENSEN, landmand, født d. 9.-10.-1949, søn af Anna og Ole Mortensen,
gift d. 22.-7.-1983 med Grethe Clausen, sygeplejerske, født d. 17.-8.-1955, datter af
Clara og Anders Clausen. Parret har børnene: Søren, født d. 31.-5.-1979 og Kristian,
født d. 23.-2.-1983.
P.M. er jord- og betonarbejder. Han overtog gården d. 1.-4.-1987 fra Karl Emil Mik
kelsen. Ejendomsskyld 590.000. Areal 15,9 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1934 samt 2 maskinhuse. Besætningen er på 2 ammekøer og 6
ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor
og halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
HJORTHOLMVEJ 67, "LYNGHØJGAARD", SØRUP, 9530 STØVRING, tlf. 98-371386.
KRESTEN HALD KRISTENSEN, gårdejer, født d. 3.-3.-1955, søn af Magda og Kristian
Hald Jensen, gift d. 22.-7.-1978 med Vita Jensen, kontorassistent, født d. 1.-4.-1956,
datter af Hilda og Kristian Jensen. Parret har børnene: Tonny, født d. 25.-9.-1981 og
Ronni, født d. 30.-10.-1985.
K.H.K. er arbejdsmand og har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-7.-1981 fra Verner Steen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 30 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret fra 1981 - 1984. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1930, svinestald fra 1962, garage fra 1954, lade fra 1930 og maskinhus
fra 1984. Besætningen er på 4 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og
ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og fast brændselsfyr. Man anvender ingen
fremmed arbejdskraft.
HJORTHOLMVEJ 69, SØRUP,
9530 STØVRING, tlf. 98-371207.
BØRGE NISS, husmand, født d.
10.-4.-1925, søn af Johanne og
Jens Christian Niss, gift d. 27.10.-1958 med Ebba Laustsen,
født d. 24.-5.-1932, datter af
Thora og Ankjær Laustsen. Par
ret har børnene: Ejnar, født d.
19.-10.- 1959 og Lilian, født d.
7.-6.- 1963.
B.N. er uddannet kontrolassistent
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byggede selv gården i 1955, da den blev udstykket fra Sørup.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 11,3 ha.
Stuehuset er opført i 1955 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1955, garage fra 1983, lade fra 1967 og maskinhuse fra 1959 og 1972. Går
den drives med en svineproduktion på 12 årssøer, og der produceres ca. 100 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer og plansilo med
kold luft. Maskinstation bruges til høst.
HJORTHOLMVEJ 73, "NYHAAB",
SØRUP, 9530 STØVRING, tlf.
98- 371279.
HEINE AUGUST OLSEN, gård
ejer, født d. 20.-3.-1931, søn af
Anna Marie og Jens Peter Olsen,
gift i 1990 med Bodil Marie Jen
sen, født d. 12.-3.-1931, datter
af Helga og Søren Pedersen. Par
ret har børnene: Erik, født d.
13.-3.-1958 og Dorte, født d.
28.-3.-1961.
H.A.O. overtog gården d. 1.-3.-1955, da den blev udstykket fra "Vittrup", den blev op
ført som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 10,3 ha. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1955 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1955, svinestald fra 1970, lader fra 1955 og 1975 samt maskinhus fra 1958. Besæt
ningen er på 15 ammekøer, 4 ungdyr og 6 slagtekalve samt 1 avlstyr af blandet race.
Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til høst. H.A.O. ejer og driver også
Nibevej 21.
HJORTHOLMVEJ 78, FLØE,
9530 STØVRING.
HENRY KJELDSEN, omtales un
der Præstevej 67.
H.K. overtog gården d. 1.-10.1958 fra Thomas Andersen.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 11
ha., der er frasolgt 6 ha. til vej,
og der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1916 og re
staureret flere gange, det er
udlejet til sønnen Jens. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 1898, svinestald fra 1963, lade fra 1925 og hønsehus.
Man har samdrift med Præstevej 67.

HOBROVEJ 186, "MOSEGAARD", GRAVLEV MARK, 9520 SKØRPING, tlf. 98-375321.
JACOB JACOBSEN, gårdejer, født d. 25.-11.-1945, søn af Marie og Sigurd Jacobsen,
gift d. 10.-8.-1968 med Lilli Nielsen, født d. 4.-7.-1946, datter af Johanne og Aksel
Nielsen. Parret har børnene: Bjarne, født d. 30.-8.-1968 og Palle, født d. 29.-7.-1972.
J.J. overtog gården d. 11.-2.-1989 fra sin mor Marie Jacobsen, nuværende ejer er 4.
generation.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 28,4 ha. Der er lejet 2,2 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og restaureret flere gange, desuden er der stuehus fra
1926, som blev bygget som aftægtshus, det er udlejet. Avlsbygningerne består af kvæg
stald med foderhus fra 1990, ungdyr- og svinestald samt lade alle fra 1864, maskinhus
fra 1988 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 31 årskøer og 53 ung
dyr af racen SDM, der produceres ca. 210 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker og plantørreri med kold luft.
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HORNUMGÅRDVEJ 2, "HORNUMGAARD", TRANTEN, 9530 STØVRING, tlf. 98385747.
SØREN QUIST-JENSEN, gårdejer, født d. 12.-9.-1958, søn af Ninna og Jørgen Quist.
S.Q.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården i 1985 fra Hans
Jørgen Spånnet Hansen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 30 ha., heraf 2 ha. eng og mose. S.Q.J. har lejet
"Store Abildgaard", Abildgårdvej 12, den er på 140 ha., desuden er jorden fra Julstrup
Præstegård lejet med 27 ha., og der er yderligere lejet 52 ha.
Stuehuset er opført i 1944 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1986, hestestald med værksted og lade begge fra 1927 samt gylletank. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 2.700 stk. årligt, desuden er der 25 ammekøer
og 20 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ær
ter og frø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og plantørreri med varm og kold luft.
Maskinstation bruges til gylleudkørsel.
HORNUM SØVEJ 8, TRANTEN,
9530 STØVRING, tlf. 98-385163.
OVE THOMSEN, husmand, født
d. 20.-7.-1928, søn af Petrine og
Thomas Thomsen, gift i 1955
med Elly Winther, født d. 2.-4.1930, datter af Marie og Otto
Winther. Parret har børnene: Ar
ne, født d. 14.-9.-1958 og Jette,
født d. 3.-9.-1965.
O.T. har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården
i 1971 fra sin svigerfar Otto Winther.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 16,6 ha., heraf 1,5 ha. bakker og lignende.
Stuehuset er opført i 1952 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1973, svinestald fra 1908 indrettet i det gamle stuehus, lade fra 1975 og maskin
hus fra 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 17 årskøer, 20 ungdyr og 10
slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 5 årssøer, og der produceres ca. 80
slagtesvin årligt, desuden er der 40 ægliggende høns. Der er 2 traktorer og plansilo.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HORSMARKVEJ 15, GULDBÆK,
9230 SVENSTRUP, tlf. 98-385030.
KNUD BUUS PEDERSEN, gård
ejer, født d. 12.-3.-1926, søn af
Ansgar Buus Pedersen, gift i
1957 med Methea Buus, født i
1934, datter af Søren Buus. Par
ret har børnene: Ingeborg, født i
1958, Gerda, født i 1960 og Else
Marie, født i 1962.
K.B.P. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-6.-1957 fra sin far Ansgar Buus Pedersen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 29,4 ha., heraf tilkøbt 9,9 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne brændte d. 24.-11.1981, de er genopført med farestald og lade fra 1982, desuden er der goldsostald fra
1970 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der sælges ca.
1.400 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 1 traktor
og plantørreri med kold luft. Maskinstation bruges til gødningsudkørsel og høst.

HOVHEDEVEJ 7, "SKOVLY", HÆSUM BY, 9530 STØVRING, tlf. 98-385151.
LIS BIRGIT ASGER HANSEN, konsulent, født d. 10.-3.-1938, datter af Erna Marie
Ebbesen og Asger Marius Jensen, gift d. 26.-3.-1964 med Jens Aage Hansen, profes-
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Margrethe Pedersen og Svend
Iver Hansen. Parret har børnene:
Thomas, født d. 6.-11.-1967 og
Troels, født d. 11.-4.-1970.
Lis B. A. Hansen er cand.hort.
Hun overtog gården d. 15.-7.-1980
fra Martha Qwist Nielsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal
10,4 ha.
Stuehuset er restaureret i 197374. Avlsbygningerne består af
svinestald indrettet til får og maskinhus. Besætningen er på 15 moderfår. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HVINGELHATVEJ 7, "KÆRSGAARD", ERSTED, 9520 SKØR
PING.
ARNE BREUM, gårdejer, født d.
28.-11.-1930, søn af Lars Breum,
gift d. 18.-5.-1959 med Gunhild
Korsbæk, født d. 5.-4.-1932, dat
ter af Lars Korsbæk. Parret har
børnene: Lars, født d. 19.-9.-1961
og Poul, født d. 7.-3.-1966.
A.B. er specialarbejder på AKAFA og har været på Malling
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1963 fra Niels Pedersen.
Ejendomsskyld 1.020.000. Areal 17,5 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er frasolgt 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1972-1979. Gården brændte i 1959, avlsbygningerne blev genop
ført i 1959 med kvægstald, svinestald og maskinhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 170 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der
er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
HVINGELHATVEJ 20, ERSTED
HEDE, 9520 SKØRPING, tlf. 98375038.
ANDREAS PETERSEN, pelsavler,
født d. 13.-4.-1928, søn af Mary
Marie og Peter Kristian Peter
sen, gift i 1958 med Inger Bach
Christensen, født d. 14.-2.-1938,
datter af Ane Katrine Margrethe
og Jens Bach Christensen. Parret
har børnene: Lene, født d. 6.-6.1959, Helle, født d. 18.-4.-1962
og Anette, født d. 16.-7.-1968. A.P. overtog gården i 1956 fra sin far Peter Kristian
Petersen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 5 ha., heraf 0,3 ha. skov. Der er lejet 2,2 ha.
Stuehuset er opført i 1959. Avlsbygningerne består af kyllinghus fra 1953 indrettet til
Chincillaer, hønsehus fra 1955 står tomt, lade fra 1976 og maskinhus fra 1958. Gården
drives som Chincillafarm med en bestand på 80 avlsdyr. Planteproduktionens salgsaf
grøde er korn. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til høst.

HYLDALVEJ 15, HYLDAL, 9541 SULDRUP, tlf. 98-378058.
EGON ASP, gårdejer, født d. 31.-12.-1928, søn af Johanne og Theodor Asp, gift i 1951
med Inger Marie Sørensen, født d. 2.-7.-1930, datter af Katrine og Alfred Sørensen.
Parret har børnene: Erik, født i 1953, Tage, født i 1954, Vagn, født i 1956 og Jens,
født i 1960.
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Theodor Asp. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 24,8 ha., heraf 2 ha. eng. Der er lejet
8,3 ha. Stuehuset er opført i 1885 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1947 omforandret flere gange, svinestald fra 1965 omforandret flere
gange, lade fra 1900, maskinhus fra 1976 og gylletank. Besætningen er på 25 moder
får. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker og halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
HYLDALVEJ 19, HYLDAL, 9541
SULDRUP, 98-378194.
KRISTIAN KRISTENSEN, gård
ejer, født d. 10.-1.-1926, søn af
Inge og Anders Kristensen, gift
d. 13.-11.-1954 med Elly Kristen
sen, født d. 5.-1.-1933, datter af
Marie og Magnus Kristensen. Par
ret har sønnen Frank, født d.
13.-8.-1957.
K.K. overtog gården i 1966 fra
Robert Poulsen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 13,1 ha., heraf 4 ha. eng og bakker.
Stuehuset er opført omkr. 1925 og delvis restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1952 ombygget til svinestald, svinestald med garage og 1 lade begge fra
1952 samt maskinhus. Gården drives med en svinerproduktion på 8 årssøer, der produ
ceres ca. 100 slagtesvin årligt. Der er traktor og brændefyr. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.

HÆSUMVEJ 89, "NY SØGAARD",
9530 STØVRING, tlf. 98-371848.
GRETHE THOMSEN, gårdejer,
født d. 5.-10.-1917, datter af
Katrine og Jens Kristian Jensen
Koch, gift d. 12.-11.-1940 med
Christian Østergaard Thomsen.
Parret har børnene: Inge, født i
1944, Kristian, født i 1948, Erik,
født i 1949, Jette, født i 1953
og Kurt, født i 1957.
G.T. overtog gården d. 18.-12.1946 fra Valdemar Jensen. Ejendomsskyld 640.000. Areal 13 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade begge fra 1932. Der er 1 halmfyr på gården.
HÆSUMVEJ 91, "LILLE SØ
GAARD", 9530 STØVRING, tlf.
98-371954 og 98-371848.
ERIK ØSTERGAARD THOMSEN,
gårdejer, født i 1949, søn af
Grethe og Kristian Thomsen.
E.Ø.T. er lastbilchauffør. Han
overtog gården d. 1.-3.-1985 fra
Poul Wulf.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 16
ha. Der er lejet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og
restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald, hønsehus, lade samt bygning
med garage og værksted alle fra 1931. Gården drives udelukkende med planteprodukti
on bestående af korn, raps og ærter. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri
med varm og kold luft samt halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
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RING, tlf. 98-385210.
LARS BUUS LARSEN, gårdejer,
født d. 22.-7.-1925, søn af Juline
Matine og Niels Christian Lar
sen, gift d. 10.-9.-1955 med Ma
ren Pedersen, født d. 26.-7.-1928,
datter af Karen og Michael Pe
dersen. Parret har datteren Gur
li, født d. 31.-5.-1959.
L.B.L. er postbud. Han overtog
gården d. 1.-6.-1955 fra sin far Niels Christian Larsen, nuværende ejer er 3. genera
tion. Ejendomsskyld 680.000. Areal 17,4 ha., heraf 2,5 ha. mose. Der er bortforpagtet
4,5 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af he
stestald og garage fra 1924 og lade fra 1882. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker. Man an
vender ingen fremmed arbejdskraft.

HÆSUMVEJ 108, "HØJVANG",
HÆSUM, 9530 STØVRING, tlf.
98-385063.
KRISTEN RYE ANDERSEN, gård
ejer, født d. 30.-1.-1919, søn af
Kristine og Anders Nielsen An
dersen, gift d. 13.-12.-1942 med
Nanna Abildgaard, født d. 17.-11.1921, datter af Marie og Arnold
Abildgaard. Parret har børnene:
Anders, født d. 22.-9.-1944, Elin,
født d. 3.-5.-1947 og Jens, født
d. 31.-10.-1952.
K.R.A. har været på Tune Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1961 fra sin far Anders Nielsen Andersen,
nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 60 ha. Der er lejet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret fra 1965-1970. Desuden er der 1 stuehus op
ført i 1961, det er udlejet. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912 ombygget i
1969, ungdyrstald fra 1973, svinestald fra 1912 udvidet i 1961, svinestald fra 1930,
lade med korntørreri, lader fra 1912 og 1860, maskinhus fra 1977 og foderhus fra
1969. Besætningen er på 10 kreaturer, som købes om foråret og sælges om efteråret.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer og 1
mejetærsker. På gården er ansat medhjælp ca. 4 mdr. årligt.
HØGHOLTVEJ 5, "STRANDSIGGAARD", LILLE SØNDERUP,
9541 SULDRUP, tlf. 98-653012.
GERT ALLAN HANSEN, gård
ejer, født d. 25.-5.-1967, søn af
Ketty og Sigurd Hansen, gift d.
4.-3.-1989 med Elise Conny Jen
sen, født d. 23.-11.-1965, datter
af Elly og Knud Erik Jensen. Par
ret har sønnen Poul Jørgen, født
d. 4.-9.-1989.
G.A.H. overtog gården d. 30.-11.1986 fra sin fra Sigurd Hansen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 16,4 ha. Der er lejet 3,6 ha
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stalde fra 1924 og 1974, ungdyrstald fra 1950 restaureret i 1988, lade fra 1924
restaureret i 1950, maskinhuse fra 1973 og 1988 samt udendørs køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 26 årskøer, 34 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM,
desuden er der 2 årssøer, og der produceres 30 slagtesvin årligt, endvidere er der 15
høns. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 3 tårnsiloer samt portionstørreri med varm
og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HØGHOLTVEJ 11, "HØGHOLT", LILLE SØNDERUP, 9541 SULDRUP, tlf. 98-653057.
KARSTEN LUNDHØJ HANSEN, gårdejer, født d. 21.-4.-1941, søn af Dagny og Villy
Hansen, gift d. 19.-2.-1966 med Lis Nielsen, født d. 22.-6.-1942, datter af Helga og
Søren Nielsen. Parret har børnene: Jeanette, født d. 4.-6.-1966, Michael, født d. 15.2.-1969 og Jimmy, født d. 25.-7.-1973.
K.L.H. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 9.-8.-1966 fra
Anders Kroer.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 22,2 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1890, restaureret og tilbygget i 1978. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1949, kviehus og malkerum samt maskin- og foderhuse alle fra
1976, lade fra 1934, roetopsilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
28 årskøer, 42 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, kornsilo,
plantørreri med kold luft og halmfyr. Maskinstation bruges til gylleudkørsel og høst.

HØGHOLTVEJ 22, LILLE SØNDERUP, 9541 SULDRUP, tlf. 98-653058.
KRISTIAN ENGGAARD, gårdejer, født d. 18.-11.-1915, søn af Frederikke og Hans Enggaard, gift i 1946 med Else Rasmussen, født d. 28.-2.-1919, datter af Inger og Martin
Rasmussen. Parret har børnene: Kirsten, født d. 20.-3.-1950, Hans Kristian, født d.
27.-8.-1954 og Jens, født d. 30.-7.-1957.
K.E. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1946 fra Kri
stian Larsen.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 21 ha., heraf 5,5 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1925, hestestald med garage, lade, 2 maskinhuse sammenbygget med laden.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 17 årskøer, 38 ungdyr
og 12 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 14 årssøer, og der produ
ceres ca. 200 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, portions
tørreri med varm og kold luft samt brændefyr. Sønnen Jens er medhjælper, og maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
HØJBOVEJ 5, "ØSTERGAARD",
BYRSTED, 9240 NIBE, tlf. 98387337.
POUL JAGD, gårdejer, født d.
5.-8.-1949, søn af Rosa og Henry
Jagd, gift i 1975 med Pia DamKrogh, klinikassistent, født d.
21.- 8.-1953, datter af Lis og
Torben Dam-Krogh. Parret har
sønnen Jens, født d. 21.-6.-1980.
P.J. er tandlæge. Han overtog
gården d. 1.-1.-1984 fra Stinne
Marie Simonsen. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 57,4 ha., heraf 2,5 ha. skov og 6 ha.
eng og mose.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restuareret flere gange. Avlsbygningerne består af
løsdriftstald sammenbygget med maskinhus fra 1975, svinestald fra 1935 og lade fra
1850. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af græsfrø, korn,
raps og ærter. Der er 2 traktorer samt 3 plantørrerier med varm og kold luft. Maskin
station bruges til høst.
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BYRSTED, 9240 NIBE, tlf. 98387023.
MARIUS NØRGAARD, gårdejer,
født d. 24.-8.-1916, søn af Mette
og Chresten Nørgaard, gift d.
10.-7.-1959 med Esther Thøgersen, hjemmesygeplejerske, født
d. 15.-1.-1930, datter af Elisa
beth og Kristian Thøgersen.
M.N. overtog gården i 1958 fra
sin fra Chresten Nørgaard.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 25 ha., heraf 0,5 ha. skov. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvæg- og hestestalde samt lade alle fra 1912 og garage fra 1952. Der er 1 traktor.
INGERDALSVEJ 8, "DYSAGERGAARD", SØRUP, 9530 STØV
RING, tlf. 98-371143.
ERIK PINSTRUP, gårdejer, født
d. 22.-10.-1935, søn af Kirstine
og Peter Pinstrup, gift d. 23.11.-1963 med Bente Jensen, født
d. 3.-5.-1943, datter af Asta og
Jens Mikkelsen Jensen. Parret
har børnene: Anette, født d. 6.10.-1964, Henrik, født d. 26.-6.1967 og Birgit, født 29.-7.-1973.
E.P. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Wenbo Slagterier
ne og Slagteriernes Arbejdsgiverforening. Han overtog gården i 1963 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 67 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1910 og senere tilbygget samt restaureret. Avlsbygningerne be
står af kvægstald fra 1910 ombygget til svinestald i 1988, svinestald fra 1986, lade
fra 1890 ændret i 1990, maskinhus fra 1982, foderhus fra 1974 og gylletank. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 2.100 stk. årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri med varm og
kold luft samt halmfyr til stuehus og stald. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
INGERDALSVEJ 17, "HØJVANG",
SØRUP VEST, 9530 STØVRING,
tlf. 98-371989.
JENS SØRENSEN, gårdejer, født
d. 18.-2.-1924, søn af Johanne og
Anders Sørensen, gift d. 1.-12.1952 med Anna Lang, født d. 7.2.-1934, datter af Magda og Chri
stian Lang. Parret har børnene:
Aage, født d. 13.-11.-1952, Bent,
født d. 17.-5.-1954, Susanne, født
d. 15.-12.-1957, Sonja, født d.
24.-9.-1960, Birthe, født d. 9.-8.-1964 og Mai-Brit, født d. 22.-5.-1974.
J.S. overtog gården d. 1.-7.-1965 fra Anna Kjær.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 12,6 ha.
Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1938 og 1977,
staklade fra 1952, hønsehus fra 1929, lade fra 1929 tilbygget i 1939 og maskinhus fra
1938. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der sælges ca. 600 smågrise årligt. Der er 2 traktorer, 2 plansiloer samt portionstørreri med varm og kold
luft. Maskinstation bruges til høst.
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ISAKSVEJ 6, TRANTEN, 9530
STØVRING, tlf. 98-385186.
LARS BUUS LARSEN, landmand,
født d. 1.-10.-1918, søn af Anna
og Hans Peter Larsen, gift d.
25.-10.-1942 med Mary Kristine
Simonsen, født d. 1.-3.-1922, dat
ter af Dagmar Simonsen. Parret
har børnene: Ole, født d. 9.-6.1948 og Anne, født d. 4.-4.-1959.
L.B.L. overtog gården d. 1.-10.1942 fra Isak Borup, nuværende
ejer er 3. generation. Ejendomsskyld 520.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1840 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1951, der er tilbygget lade. Gården drives med en slagtesvineproduktion
på 200 stk. årligt, desuden er der 50 høns og 2 ænder. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn og raps. Der er 1 traktor og brændefyr. Maskinstation bruges til høst.
ISAKSVEJ 26, TRANTEN, 9530
STØVRING, tlf. 98-385467.
POUL LARSEN, gårdejer, født
d. 27.-4.-1940, søn af Pouline og
Anders Larsen, gift i 1962 med
Kirsten Krogshave, født d. 17.5.-1943, datter af Lis og Anders
Peter Krogshave. Parret har bør
nene: Peer, født d. 28.-7.-1962,
Jan, født d. 22.-11.-1967 og Ole,
født d. 8.-10.-1970.
P.L. overtog gården i 1973 fra
Søren Lund. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 73 ha., heraf tilkøbt 54 ha., der er 11 ha.
mose og eng. Der er lejet 24,8 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1978, garage samt heste- og kalvestald alle fra 1928, kviestald fra 1972 anvendes
som løsdriftstald, kyllingehus og lade fra 1972 samt gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 56 årskøer, 70 ungdyr og 80 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der 5 rideheste, som bruges til avl. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn og raps.
Der er 6 traktorer, plantørreri med kold luft og fast brændselsfyr. Maskinstation
bruges til roer og høst.
KAMMERHERRE VEJ 6, "SEKSHØJSKOV", SEKSHØJ PLANTAGE, 9530 STØVRING,
tlf. 98-378010.
JØRGEN CLEMMENSEN, skovejer, født d. 14.-4.-1948, søn af Vilhelm Clemmensen,
gift i 1981 med Yvonne Christiansen, datter af Alfred Christiansen. Parret har 3 børn.
J.C. overtog gården i 1976 fra sin far Vilhelm Clemmensen, som overtog gården i
1934, han drev skovbrug til år 1976.
Areal 158,8 ha., heraf tilkøbt 27,5 ha. Jorden er skovbrug.
Bygningerne består af 2 stuehuse, kvæg- og svinestalde, lade og maskinhus. Der er 3
traktorer samt diverse skovbrugsmaskiner. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

KAMMERHERREVEJ 15, SØRUP, 9530 STØVRING, tlf. 98-372206.
JØRGEN ANDERSEN, gårdejer, født d. 6.-4.-1949, søn af Krista og Holger Andersen,
gift d. 6.-4.-1978 med Lissy Borup Andersen, født d. 22.-8.-1950, datter af Palma og
Jens Borup Andersen. Parret har børnene: Peter, født d. 7.-4.-1983 og Lone, født d.
8.-8.-1986.
J.A. overtog gården i 1972 fra Kjær Buus.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 58,2 ha., heraf tilkøbt 39 ha. Der er lejet 16 ha.
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opført omkr. 1900, restaureret i
1971 og tilbygget i 1975. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra
1964 tilbygget i 1977, bruges nu
som svinestald, maskinhuse fra
1975 og 1985 sidstnævnte har
kornlager. Gården drives med en
svineproduktion på 80 årssøer,
der sælges ca. 1.500 smågrise år
ligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps og byg. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker samt plan- og gennemløbstørrerier med varm og kold luft.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

KAVSHØJVEJ 6, "KAVSGAARD",
TORSTED, 9541 SULDRUP, tlf.
98-653066.
HANS SVEISTRUP, gårdejer,
født d. 20.-11.-1934, søn af Ma
ry og Jens Sveistrup, gift d.
7.-4.-1966 med Maja Kristensen,
født d. 3.- 5.-1942, datter af
Agnes og Marius Kristensen.
Parret har børnene: Steen, født
d. 5.-11.-1963, Bent, født d.
4.-9.-1966, Liselotte, født d.
16.-6.-1970 og Jeanette, født d. 2.-8.-1973.
H.S. overtog gården d. 22.-12.-1963 fra Jens P. Jensen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 31,8 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret flere gange. Desuden er der 1 foder
mesterbolig, som er udlejet. Avlsbygningerne består af kvægstald med foderrum fra
1965, svinestald fra 1970, lade og maskinhus fra 1976 samt gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 37 årskøer, 70 ungdyr og 70 slagtekalve af racen SDM, des
uden er der 25 årssøer, og der produceres ca. 300 slagtesvin. Planteproduktionen
salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Sønnen Bent er medhjælp,
og man har samdrift med "Holmskovgaard", Torstedvej 30.
KAVSHØJVEJ 17, "VESTERGAARD", BRAULSTRUP, 9541 SULDRUP.
BENT K. MATHIASEN, gårdejer omtales under Braulstrupvej 9.
B.K.M. overtog gården i 1980 fra Børge Vestergaard.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 60 ha., heraf 4 ha. eng til græsning og 2,5 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1860 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
2 svinestalde fra 1986 og 1 lade fra 1954. Der er plantørreri med varm og kold luft.
Man har samdrift med Braulstrupvej 9.

KIRKETERPVEJ 19, "BREDSIGGAARD", LILLE HJEDS, 9541 SULDRUP, tlf. 98387125.
NIELS CHRISTIAN THOMSEN, landmand, født d. 6.-3.-1948, søn af Katrine og Peter
Thomsen.
N.C.T. overtog gården i 1977 fra sin far Peter Thomsen. Gården blev udstykket i
1931. Areal 27 ha., heraf 2,8 ha. skov og 5,5 ha. bakker. Der er udlejet 5 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald og lade fra 1931 samt hestestald fra 1932.
Besætningen er på 2 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der
er 1 traktor og kulfyr. Maskinstation bruges til høst.
KIRKETERPVEJ 26, HJEDS, 9541 SULDRUP, tlf. 98-387184.
JENS RAFFAELSEN, gårdejer, født d. 11.-10.-1941, søn af Andrea Marie og Chresten
Ingemann Raffaelsen, bor sammen med Anna Sofie Laursen, født d. 13.-8.-1932, datter
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Ivan, født d. 1.-2.-1970, A.S.L. har sønnen Birger, født d. 9.-8.-1951.
J.R. overtog gården i 1975 fra Ruddi Andersen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført i 1867 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1962, ungdyrstald fra 1935, lade fra 1867 og maskinhus fra 1978. Går
den drives med en kvægproduktion på 47 årskøer og 75 ungdyr af racen SDM. Der er 3
traktorer, plantørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til
høst, og man har samdrift med Hjedsvej 11.
KIRKETERPVEJ 39, HJEDS, 9541 SULDRUP.
NIELS JENSEN, gårdejer omtales under Skolevej 5.
N.J. overtog gården i 1978 fra sin far Ejnar Jensen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 12 ha.
Stuehuset er opført i 1951, det er udlejet. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra 1937 samt maskinhus fra 1953. Der er 4 tårnsiloer og
portionstørreri med varm og kold luft. Man har samdrift med Skolevej 5.
KIRKETERPVEJ 42, HJEDS, 9541 SULDRUP, tlf. 98-387293.
POUL ERIK MØLGAARD, gårdejer, født d. 19.-9.-1937, søn af Kristine og Niels Mølgaard. P.E.M. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra
Evald Havemose.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er lejet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1936 udvidet i 1974, garage og værksted samt malkerum alle fra 1931, undyrstald
og foderhus fra 1978, lade fra 1986, maskinhus fra 1976 og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 44 årskøer, 58 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. Der
er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, 5 kornsiloer samt portionstørreri med varm og
kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KIRKETERPVEJ 46, KIRKETERP,
9541 SULDRUP, tlf. 98-387335.
POULINE MARK, husmand, født
d. 26.-5.-1915, datter af Peter
Knudsen. P.M. har børnene: Ma
rie, født d. 16.-2.-1936 og Ingrid,
født d. 9.-1.-1941.
P.M. overtog gården i 1935 fra
Laurits Andersen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 7,7
ha., heraf 1,5 ha. mose.
Stuehuset er restaureret flere
gange. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1962. Besætningen er på
8 ponyer, som bruges til avl. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Maskinstation
bruges til alt markarbejdet. Barnebarnet Jens Peter Buus Larsen har lejet jorden og
bygningerne, han driver New Forest Stutteriet Kirketerp.
KIRKETERPVEJ 80, "VEGGERBY PRÆSTEGAARD", KIRKE
TERP, 9541 SULDRUP, tlf. 98387234.
KARL JAN LAUSTEN, forpagter,
født d. 18.-6.-1942, søn af Ejnar
Lausten, gift i 1963 med Lilian
Gosmer, født d. 2.-3.-1943, dat
ter af Hooger Gosmer. Parret
har børnene: Jette, født d. 30.6.-1963, Palle, født d. 11.-4.-1966
og Joan, født d. 13.-8.-1970.

K.J.L. overtog forpagtningen i 1976.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 19,5 ha., der er 11 ha. eng, mose
og bakker. Der er lejet 11 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald med køreloft til halm
og foder fra 1965, ældre lade og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
44 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af racen DRK, desuden er der 10 ammekøer,
5 ungdyr og 5 slagtekalve af blandet race. Endvidere er der hesteavl, bestanden er på
15 hopper af renracet Oldenborger, og der er 4 moderfår. Der er 3 traktorer. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
KIRKETERPVEJ 95, "TVÆRKÆRGAARD", VEGGERBY, 9240 NIBE, tlf. 98-387270.
PEDER NIELSEN PEDERSEN, gårdejer, født d. 24.-9.-1940, søn af Johanne og Anders
Pedersen, gift d. 16.-5.-1970 med Lilli Hassing Poulsen, bankassistent, født d.
16.-5.-1937, datter af Agnes og Julius Hassing Poulsen. Parret har børnene: Anders,
født d. 5.-12.-1971 og Henrik, født d. 27.-3.-1974.
P.N.P. kører tankbil for M.D. Food. Han overtog gården d. 1.-12.-1978 fra Knud Skovsgaard. Ejendomsskyld 930.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført i 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964, lade fra
1964 tilbygget i 1982 og maskinhus fra 1984. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 6 tårnsiloer
og portionstørreri med varm luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
KIRKETERPVEJ 98, "BÆKGAARDEN", VEGGERBY, 9240 NIBE,
tlf. 98-387140.
SUSANNE og BENDT FLYGER,
gårdejere. B.F. er født d. 27.10.-1960, søn af Ester Kristine
og Jens Christian Flyger, gift d.
15.-9.-1990 med Susanne Bredberg
Petersen, født d. 25.-1.-1963, dat
ter af Marna Karentine og Flem
ming Petersen. Parret har børne
ne: Jeanette, født d. 25.-6.-1987

og Frederikke, født d. 30.-8.-1989.
Begge ægtefæller har været på Malling Landbrugsskole 2 gange. De overtog gården i
1985 fra Per Buus Jensen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 38 ha., heraf 3,8 ha. skov og 1,7 ha. eng. Der er lejet
81,5 ha. Stuehuset er opført i 1949. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1949, løsdriftstald fra 1979, kalvestald, lade og gylletank. Gården drives med en kvægprodukti
on på 65 årskøer og 75 ungdyr af blandet race, desuden er der 30 moderfår.
Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og ærter. Der er 3 traktorer og 1
træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KNOLDEVEJ 5, KNOLDE, 9541
SULDRUP, tlf. 98-653013.
POUL FÆRK, gårdejer, født d.
27.-3.-1935, søn af Margrete og
Aage Færk, gift d. 18.-11.-1959
med Vera Kragelund, født d. 3.5.-1937, datter af Helga og Mar
tinus Kragelund. Parret har bør
nene: Solvej, født d. 23.-2.-1961,
Else, født d. 5.-11.-1963 og Jør
gen, født d. 19.-4.-1965.
P.F. har været på Malling Land
brugsskole. Han overtog gården d.
udstykket fra "Knoldegaard" i 1933.
Areal 32,8 ha., heraf tilkøbt 21 ha. Der er lejet 2,5 ha.
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Stuehuset er opført i 1933 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1933 udvidet i 1978, kviehus og kalvestald fra 1978, garage og værksted fra 1954,
maskinhus fra 1982, foderhus fra 1974, 3 indendørs køresiloer og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af racen
SDM. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plantørreri med varm og kold luft
samt genvindingsvarmeanlæg fra køletanken. På gården er ansat 1 halvtidsmedhjælper,
og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KRIDTBAKKEN 4, OPLEV, 9520 SKØRPING, tlf. 98-375118.
TORSTEN og VILLY KNUDSEN, gårdejere. V.K. er født i 1912. T.K. er født i 1952,
bor sammen med Gurli Pedersen, sygehjælper, født i 1945.
T.K. har været på Asmildkloster Landbrugskole. Faderen V.K. overtog gården i 1947
fra Ene vold Andersen, T.K. købte halvpart i 1975, han er 4. generation på gården.
Areal 30,3 ha., heraf tilkøbt 7,2 ha.
Stuehuset er opført i 1954 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af 2
svinestalde fra 1962, lade fra 1922, maskinhus og gylletank. Gården drives med en svi
neproduktion på 75 årssøer, der produceres ca. 1.200 slagtesvin årligt. Der er 1 trak
tor, plantørreri med kold luft og fast brændselsfyr. Maskinstation bruges til høst.
LANGELINIE 3, "GRAVLEV HEDEGAARD", GRAVLEV MARK,
9530 STØVRING, tlf. 98-375201.
ROBERT KJÆR, gårdejer, født
d. 4.-5.-1935, søn af Hariet og
Marius Kjær, gift d. 22.-11.-1963.
Parret har 3 børn.
R.K. har været på Korinth Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-2.-1970 fra Jens Østergaard.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal

36 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1975 og tilbygget i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1984, lade fra 1989, maskinhus fra 1979, foderhus fra 1982 og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 48 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer og plantørreri med kold luft. På går
den er ansat 1 halvtidsmedhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LANGELINIE 4, "HØJGAARD",
BUDER UP GRAVLEV, 9530 STØV
RING, tlf. 98-375119.
NORMANN JENSEN, gårdejer,
født d. 4.-8.-1932, søn af Katri
ne Marie og Anthon Marinus
Jensen, gift d. 12.-10.-1960 med
Ester Andersen, født d. 24.-6.-1940,
datter af Krista og Jens Kristian
Andersen. Parret har børnene:
Birte, født d. 14.-1.-1961, Dorte,
født d. 19.-1.-1962 og Leif, født
d. 7.-2.-1965. N.J. overtog gården d. 11.-11.-1960 fra Anders Sæderup.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 43,5 ha., heraf tilkøbt 24,8 ha., der er 9 ha. eng og
hede, som er fredet frijord. Der er lejet 24 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret flere gange senest i 1975. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald og lade fra 1972, svinestald fra 1900, garage fra 1976,
maskinhus fra 1986, 2 udendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 48 årskøer, 60 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, ærter og maltbyg. Der er 2 traktorer og plantørreri med
varm og kold luft. Sønnen Leif er medhjælper, og maskinstation bruges del.
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LANGELINIE 8, "LANGELINIEGÄRD", 9520 STØVRING.
JENS ERDBO NIELSEN, født d. 23.-10.-1923, søn af Kristian Nielsen, gift d.
22.-5.-1948 med Ellen Andersen, født d. 19.-10.-1925, datter af Magnus Andersen.
Parret har børnene: Britta og Asta.
J.E.N. døde d. 12.-8.-1989. Han havde været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-4.-1948 fra Alfred Kristensen.
Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha. Der er lejet 6,8 ha.
Stuehuset er restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade, maskinhus
og foderhus, desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 23
årskøer, 10 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 2 plansiloer
samt varm og kold lufts tørreri. Der benyttes husbondafløser.
LANGELINIE 17, "ALBÆK HEDEGAARD", ALBÆK, 9530 STØV
RING, tlf. 98-375182.
HENNING EBDRUP, gårdejer,
født d. 8.-8.-1928, søn af Marie
og Anders Peter Ebdrup, gift d.
4.-5.-1963 med Britta Thomsen,
født d. 18.-2.-1936, datter af
Sørine og Carlo Krabsen Thom
sen. Parret har datteren Inge-Lene, født d. 7.-9.-1975.
H.E. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1964 fra sin svigerfar Carlo Krabsen
Thomsen. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 54,5 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er fra
solgt 1 ha., og der er 1,1 ha. frijord. Der er lejet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1975, svinestald fra 1967, lader fra 1900 og 1976, maskinhus ændret i 1975
og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres ca.
300. slagtesvin årligt, desuden er der 80 stk. fedekvæg af racen Charolais, og der er 3
Belgierheste samt 5 Oldenborgere, H.E. havde Danmarks bedste Belgierhoppe i 1988.
Der er 2 traktorer, plantørreri med kold luft og halmfyr. På gården er ansat 1 fast
medhjælper.
LANGELINIE 25, "POULSTRUPGAARD", ALBÆK, 9530 STØV
RING, tlf. 98-375181.
NIELS LINNEMANN NIELSEN,
gårdejer, født d. 20.-5.-1927, søn
af Katrine og Jens Nielsen
Smed, gift d. 11.-7.-1950 med
Anne-Lise Jørgensen, født d.
27.-11.-1927, datter af Ellen og
Christian Jørgensen. Parret har
børnene: Else, født d. 1.-2.-1951,
Jens, født d. 10.-6.-1955, Birgit,
født d. 12.-8.-1956, Jørgen, født d. 20.-9.-1958 og Morten, født d. 28.-11.-1964.
N.L.N. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra Kresten
Pedersen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 41,4 ha. Jorden er udlejet til sønnen Jørgen.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1929 senere ændret indvendig, hestestald fra 1909, lade fra 1911 og maskinhus fra
1973. Der er 1 traktor og halmfyr.
LL. SØNDERUPVEJ 4, LILLE SØNDERUP, 9541 SULDRUP, tlf. 98-653076.
KRESTEN KROER, landmand, født d. 12.-10.-1935, søn af Anne Marie og Søren Kroer.
K.K. overtog gården i 1977 fra sin mor Anne Marie Kroer.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 11 ha.

LI. Sønderupvej 4's stuehus er
opført i 1858 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1951, hønsehus
fra 1939, lade fra 1930, maskin
hus fra 1984 og foderhus fra
1976. Gården drives med en
kvægproduktion på 18 årskøer, 12
ungdyr og 5 slagtekalve af racen
SDM, svineproduktionen er på 7
årssøer, der sælges ca. 80 smågrise og 80 slagtesvin årligt.
Der er 1 traktor og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

LL. SØNDERUPVEJ 5, "NIELSMINDE", LILLE SØNDERUP,
9541 SULDRUP, tlf. 98-653069.
SØREN SKAARUP HANSEN,
gårdejer, født d. 31.-1.-1921, søn
af Kirsten Marie og Niels Chri
stian Hansen, gift d. 5.-2.-1950
med Ida Kjær, født d. 5.-2.-1928,
datter af Elisabeth og Niels
Kjær. Parret har børnene: Erling,
født d. 22.-1.-1952, Lissy, født
d. 25.- 4.-1954, Frank, født d.
12.-9.-1958 og Lone, født d. 11.-12.-1964.
S.S.H. overtog gården i 1950 fra sin far Niels Christian Hansen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 18,9 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1961. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1948, garage og
svinestald fra 1926, lade fra 1928 og maskinhus fra 1972. Gården drives med en svi
neproduktion på 9 årssøer, der produceres ca. 150 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, tårnsilo og portionstørreri med varm
luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

LILLE ØSTRUPVEJ 3, "ØSTRUPGAARDEN", ØSTRUP, 9541 SUL
DRUP, tlf. 98-378769.
BENNY ANDERSEN, gårdejer,
født d. 6.-8.-1955, søn af Krista
og Per Andersen, gift i 1983 med
Aase Kjemtrup Henriksen, født
d. 8.-2.-1957, datter af Lis og
Karl Henriksen. Parret har bør
nene: Mette, født i 1979, Rikke,
født i 1984, Steffan, født i 1989
og Gitte, født i 1990.
B.A. overtog gården d. 21.-11.-1984 fra Tin Kristiansen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 55 ha.
Stuehuset er opført i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1974 udvidet i
1981, ungdyrstald og foderhus fra 1981, maskinhus fra omkr. 1930 og gylletank. Går
den drives med en kvægproduktion på 80 årskøer, 70 ungdyr og 50 slagtekalve af ra
cen SDM. Der er 3 traktorer, plansilo og gennemløbstørreri med kold luft. På gården
er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LYNGSØVEJ 4, "KÆRVANG", KIRKETERP, 9240 NIBE, tlf. 98-387163.
HANS SIGSGAARD, landmand, født d. 25.-8.-1922, søn af Charlotte og N. H. Sigsgaard, gift d. 9.-5.-1947 med Helga Kristensen, født d. 24.-11.-1922, datter af Anine
og Alfred Sindal Kristensen. Parret har børnene: Martin, født d. 30.-8.-1948, Hans
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født d. 15.-9.-1955 og Inge-Merete, født d. 13.-10.-1966.
Hans Sigsgaard arbejder som hus
bondafløser. Han overtog gården
d. 1.-4.-1947 fra sin svigermor
Anine Kristensen. Gården er byg
get i 1925, da den blev udstykket
fra Veggerby Præstegaard.
Ejendomsskyld 690.000. Areal
13,8 ha., heraf tilkøbt 3,8 ha.,
der er 0,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1925 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1925 udvidet i 1962 og lade fra 1925. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til høst.
LYNGSØVEJ 8, "KIRKEHOLM",
KIRKETERP, 9240 NIBE, tlf. 98387248.
EGON JACOBSEN, gårdejer,
født d. 22.-3.-1939, søn af Mar
tha og Poul Jacobsen, gift d.
9.-7.-1988 med Birthe Muhlig,
født d. 14.- 1.-1941, datter af
Karen og Holm Muhlig.
E.J. overtog gården i 1969 fra
sin far Poul Jacobsen.
Ejendomsskyld 930.000. Areal
27,5 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., der er 2 ha. mose. Der er forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af svi
nestald fra 1924 tilbygget i 1967, garage fra 1957, lade fra 1924 og maskinhus fra
1972. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, der produceres ca. 300
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft.
LYNGSØVEJ 26, "LYNGSØGAARD", LYNGSØ, 9240 NIBE.
NIELS BINDER UP, gårdejer omtales under Torndalsvej 17.
N.B. overtog gården d. 1.-10.-1979 fra Valdemar Hansen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 45,2 ha. Der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1882 og restaureret flere gange, det beboes i dag af medhjælpe
re. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1940, svinestald fra 1966 og lade fra
1882. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.000 stk. årligt. Der er 1 våd
fodringsanlæg. N.B. ejer og driver også "Thorndal", Torndalsvej 17.
LYNGSØVEJ 37, "HØJRISGAARD", LYNGSØ, 9240 NIBE, tlf. 98-666329.
KRESTEN NIELSEN, gårdejer, født d. 31.-12.-1927, søn af Inger og Niels Nielsen.
K.N. overtog gården i 1958 fra sin far Niels Nielsen, nuværende ejer er 5. generation
på gården.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 21 ha., heraf 3,8 ha. fredet krat.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade fra omkr. 1800 sidstnævnte siden tilbygget, desuden er der malke
rum og maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn
og raps. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til høst.

LYNGSØVEJ 40, "LYNGSØ SØNDERGAARD", LYNGSØ, 9240 NIBE, tlf. 98-666029.
BØRGE HENNINGSEN, gårdejer, født d. 18.-1.-1933, søn af Marie og Henning Henningsen, gift i 1957 med Maren Skovsted, født d. 23.-12.-1932, datter af Johanne og
Svend Skovsted. Parret har børnene: Poul, født d. 8.-4.-1960, Birgith, født d. 25.-10.-
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Børge Henningsen har været på
St. Restrup Husmandsskole. Han
overtog gården i 1957 fra Valde
mar Andersen.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal
66 ha., heraf tilkøbt 41,3 ha.,
der er 5,5 ha. skov og mose. Der
er lejet 30,3 ha.
Stuehuset er opført i 1967. Avls
bygningerne består af kvægstalde
fra 1965 og 1990, svinestald fra 1962 bruges som kalvestald, værksted og varmeanlæg
fra 1982, lade fra 1977, maskinhus fra 1964 udvidet i 1974, foderhus fra 1969, inden
dørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer, 100
ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker fælles med naboer, portionstørreri
med varm luft og halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og sønnen Poul
arbejder med.
LYNGSØVEJ 46, LYNGSØ, 9240
NIBE, tlf. 98-666338.
JOHANNES KLITGAARD, gård
ejer, født d. 15.-6.-1931, søn af
Ida Marie og Søren Klitgaard,
gift d. 15.-12.-1957 med Lissy
Nygaard Christensen, født d. 7.8.-1940, datter af Laura og Hans
Christensen. Parret har børnene:
Hanne, født d. 23.-5.-1958, Hans
Jørn, født d. 9.-9.-1959, Jan,
født d. 1.-3.-1962, Søren Ole,
født d. 30.-12.-1965 og Helle, født d. 28.-4.-1968.
J.K. overtog gården d. 1.-11.-1957 fra Jens Peter Christensen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 22 ha., heraf 2,2 ha. lyng og træer, som er fredet.
Stuehuset er opført i 1967 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1930, værksted samt roe- og malkerum indrettet i tidligere stuehus fra 1930, kal
vestald fra 1952, garage fra 1965, foderhus med plansilo og maskinhus fra 1974 samt
tilbygget i 1985, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduk
tion på 22 årskøer og 30ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer, halmfyr og solfan
ger i forbindelse med halmfyret. J.K. er med i Veggerby Fællesmekanisering.
LYNGSØVEJ 51, "VESTERVANG",
MARIENDALS MARK, 9240 NI
BE, tlf. 98-666033.
HOLGER VALSTED, gårdejer,
født d. 6.-3.-1930, søn af Anna
og Thomas Valsted, gift d. 23.11.-1956 med Bodil Agesen, hjem
mehjælper, født d. 31.-3.-1937,
datter af Laura og Henry Age
sen. Parret har børnene: Tove,
født d. 19.-3.-1958, Lene, født d.
26.- 11.-1959, Lisbeth, født d.

18.-11.-1962 og Thomas, født d. 22.-6.-1969.
H.V. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1956
fra Ejlif Kristensen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 22,2 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 2 ha. marginaljord.
Jorden er borforpagtet.
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kvægstald fra 1925 ombygget i 1966, garage og værksted fra 1975, lade fra 1925 og
maskinhus fra 1970. Der er 2 traktorer, plantørreri med kold luft og halmfyr.

NIBEVEJ 12, MASTRUP, 9530
STØVRING, tlf. 98-371713.
ERLING HUSUM LARSEN, arbejds
mand, født d. 1.-8.-1926, søn af
Niels Husum Larsen, gift i 1957
med Maria Andreasen, født d.
25.-7.-1926, datter af Niels An
dreasen. Parret har børnene: Ritta, Lis, Minna, Bjarne, Jytte,
Bente, Niels Peter, Frank og Hen
rik.
E.H.L. overtog gården i 1957 fra
Christian Nielsen. Ejendomsskyld 340.000. Areal 1,5 ha.
Bygningerne består af stuehus og garage.
NIBEVEJ 19,MASTRUP, 9530
STØVRING, tlf. 98-371531.
JØRGEN OLSEN, gårdejer, født
d. 26.-9.-1934, søn af Karen og
Aksel Olsen, gift d. 24.-11.-1961
med Helga Sørensen, født d. 4.8.-1941, datter af Anna og Thinus Sørensen. Parret har børne
ne: Torben, født d. 7.-9.-1962,
Kirsten, født d. 25.-3.-1965, Pre
ben, født d. 19.-5.-1966 og Mari
anne, født d. 9.-5.-1979.
J.O. har været på Fyns Stifts Husmandsskole. Han overtog gården d. 18.-2.-1961 fra
Frode Kristensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 13,9 ha., heraf 2,8 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført i 1969. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1976, svinestald
fra 1962 tilbyggget 1969, hestestald fra 1983, lader fra 1973 og 1974 samt 2 gylle
tanke. Gården drives med en SPF-svineproduktion på 130 årssøer, der sælges ca. 2.800
smågrise årligt, desuden er der en avlsbesætning på 13 Fjordheste og 2 hingste. Der er
1 traktor og plansilo. Maskinstation bruges til høst.

NIBEVEJ 21, MASTRUP, 9530 STØVRING.
HEINE AUGUST OLSEN, gårdejer omtales under Hjortholmvej 73.
H.A.O. overtog gården i 1965 fra sin far Jens Peter Olsen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 11,3 ha., heraf 2,2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1982, det er udlejet. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1928, lader fra 1928 og 1940 samt maskinhus fra 1935. Man
har samdrift med Hjortholmvej 73.
NIBEVEJ 23, MASTRUP, 9530
STØVRING, tlf. 98-371165.
JØRGEN WINTHER, gårdejer,
født d. 13.-5.-1919, søn af Marie
og Poul Winther Jensen, gift d.
11.-10.-1942 med Agnete Buus
Pedersen, født d. 12.-5.-1921,
datter af Matine og Kresten Pe
dersen. Parret har børnene: Bo
dil, født d. 15.-11.-1944, Karen,
født d. 11.-2.-1948, Ole, født d.
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J.W. overtog gården d. 12.-9.-1942 fra Ingeman Mølgaard.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 13,6 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade fra 1936 samt maskinhus fra 1958. Besætningen er på 5 ammekøer med
opdræt af racen Simmentaler, desuden er der 10 avlsheste af racen Dansk Varmblod.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og plansilo samt anparter i
Støvring Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til gødningsudkørsel og høst.

NIBEVEJ 30, "BUDSTEDGAARDEN", SØRUP, 9530 STØVRING, tlf. 98-372501.
AAGE BUDSTED ELKJÆR, gårdejer, født d. 16.-11.-1951, søn af Louise og Anders
Budsted Elkjær, gift d. 14.-7.-1970 med Gitte Christensen, kontorassistent, født d.
8.-11.-1956, datter af Alice og Erik Christensen. Parret har sønnen Anders, født d.
18.-7.-1990.
A.B.E. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1979
fra sin far Anders Budsted Elkjær, nuværende ejer er 7. generation.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 35 ha., heraf 10 ha. eng. Der er forpagtet 30,3 ha.
Stuehuset er opført i 1865 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1975, lade fra 1865, maskinhus fra 1973, foderhus fra 1983, 3 indendørs køresiloer
og 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer, 90 ungdyr og 35
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps og ærter.
Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og halmfyr. På gården er ansat 1 fast med
hjælper. Man har samdrift med Præstevej 78.
NIBEVEJ 35, "BUDSTEDMINDE",
SØRUP, 9530 STØVRING, tlf.
98- 371237.
CHRISTIAN BUDSTED, gårdejer,
født d. 25.-12.-1926, søn af Han
sine og Alfred Elkjær, gift d. 5.6.-1949 med Agnes Margrethe Ni
elsen, født d. 29.-10.-1925, dat
ter af Dusine og Niels Peter Ni
elsen. Parret har datteren Nor
ma, født d. 23.-1.-1945.
C.B. har været på Nordsjællands
Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Avlsforeningen Den Jydske Hest og dommer
formand ved Jydske Ungskuer. Han overtog gården d. 5.-9.-1949, da den blev udstyk
ket fra "Budsted Gaard".
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 28,7 ha. Der er forpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1949 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af lade samt
kvæg- og svinestalde alle fra 1949 sidstnævnte tilbygget i 1972 og maskinhus fra 1955.
Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer og 35 ungdyr af racen SDM, des
uden produceres der ca. 30 slagtesvin årligt, der er 2 heste af Jydsk race. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, plansilo samt gen
nemløbstørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til høst.
NIBEVEJ 37, "BUDSTED NY
GAARD", SØRUP, 9530 STØV
RING, tlf. 98-373428.
KNUD JØRGEN CHRISTENSEN,
gårdejer,, født d. 8.-4.-1941, søn
af Anna og Jens Christensen,
gift d. 8.-2.-1964 med Norma El
kjær, født d. 23.-1.-1945, datter
af Agnes og Christian Budsted
Elkjær. Parret har børnene: Jør
gen, født d. 1.-5.-1966 og Kari
na, født d. 29.-7.-1974.
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K.J.C. er chauffør for M.D. Food og har været på Malling Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-11.-1963 fra N.E.'s bedstefar Alfred Elkjær. Gården er udstykket fra
"Budstedgaarden" i 1927.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 21 ha. Oorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret fra 1974-76. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1927. Besætningen er på 2 årssøer, der indkøbes smågrise, og
der produceres 150 slagtesvin årligt, desuden er der 4 heste af Jydsk race, som bruges
til avl, 2 heste blev kåret ved Hoppekåringen i 1990.
NIBEVEJ 39, SØRUP, 9530 STØV
RING, tlf. 98-373226.
LAURITS DYHR, landmand, født
d. 16.-8.-1917, søn af Johanne og
Jens Peter Dyhr, gift d. 9.-5.1946 med Anna Pouline Marie
Jensen, født d. 23.-10.-1919, dat
ter af Katrine og Johan Jensen.
Parret har børnene: Karen, født
d. 15.-9.-1946, Ellen, født d. 20.5.-1949, Egon, født d. 19.-3.-1953
og Lene, født d. 17.-1.-1961.
L.D. overtog gården d. 1.-9.-1965 fra Svend Jensen.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 16,8 ha. Der er bortforpagtet 13,8 ha.
Stuehuset er opført i 1956. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald samt lade
alle fra 1905 og maskinhus fra 1971. Besætningen er på 1 årsso, der produceres 10
slagtesvin årligt, og der er 100 høns. Der er 1 traktor og plantørreri med kold luft.
Maskinstation bruges til høst.

NIBEVEJ 75, "STOKKILDEGAARD", SØRUP, 9530 STØVRING,
tlf. 98-371147.
TAGE LYNGBERG ANDERSEN,
gårdejer, født d. 17.-12.-1921,
søn af Karen og Peder J. Ander
sen, gift d. 10.-12.-1949 med
Ane Kirstine Andersen, født d.
23.-4.-1928, datter af Agnes og
Anthon Andersen. Parret har bør
nene: Karen, født d. 23.-9.-1951
og Jørgen, født d. 17.-8.-1954.
T.L.A. overtog gården i 1951 fra sin far Peder J. Andersen, nuværende ejer er 4. ge
neration. Ejendomsskyld 990.000. Areal 32,5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1885 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald, lade, maskinhus samt garage og værksted alle fra 1884 og svinestald fra
1931. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri med varm og kold luft samt fast
brændselsfyr. Maskinparken er udlejet.
NIBEVEJ 102, SØRUP, 9530
STØVRING.
SØREN KRISTIAN NIELSEN, om
tales under Sørupgårdsvej 5.
S.K.N. overtog gården i 1983 fra
Ejnar Bisgaard Christensen.
Ejendomsskyld 870.000. Areal
24,1 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900
og restaureret flere gange, det
beboes af børnene Jens og Ane.
Avlsbygningerne består af svine-

-381stald med lade på loftet fra 1963 og maskinhus. Gården drives med en svineproduktion
på 30 årssøer, der indkøbes smågrise, og der produceres ialt 1.400 slagtesvin årligt.
Der er plantørreri med varm og kold luft, der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset. Man har samdrift med "Sørupgaard", Sørupgårdsvej 5.

NIBEVEJ 114, SØRUP, 9530
STØVRING, tlf. 98-371223.
KAJ LARSEN, landmand, født d.
24.-2.-1927, søn af Marie og Lars
Christian Larsen, gift d. 14.-11.1953 med Krista Bording, født d.
5.-8.-1929, datter af Martine og
Anders Bording. Parret har børne
ne: Birgit, født d. 17.-2.-1956,
Bent, født d. 19.-11.-1959, Leo,
født d. 2.-7.-1963 og Lene, født
d. 21.-6.-1966.
K.L. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1953 fra
Carl Christensen "Smed".
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1919 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1964 tilbygget med foderrum i 1970, svinestald ændret fra kvægstald i 1964, lade
fra 1959 og maskinhus fra 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer,
25 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 17 årssøer, der produceres
350 smågrise årligt, der er 1 treårs plag. Der er 2 traktorer. Man har 1 skoledreng til
hjælp.

NIBEVEJ 115, "HEDEVANG", SØRUP, 9530 STØVRING, tlf. 98-371328.
ELAN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 27.-9.-1943, søn af Kristine og Ejner Christen
sen, gift d. 6.-7.-1968 med Inger Rasmussen, født d. 4.-6.-1943, datter af Elna og
Hans Rasmussen. Parret har børnene: Marianne, født d. 8.-6.-1970 og John, født d.
31.- 10.-1972. E.C. overtog gården d. 11.-6.-1971 fra Thorvald Christensen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er forpagtet 18 ha.
Gården brændte i 1938 og blev genopført i 1939 med stuehus, som er restaureret i
1971/72. Avlsbygningerne består af kvæg- og kviestalde, lade, maskin- og foderhuse
samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 50 ungdyr og 25
slagtekalve af racen SDM, desuden er der minkfarm med en bestand på 150 tæver, og
der er 7 travheste. Der er 3 traktorer, tårnsilo, kold lufts tørreri og halmfyr. Man
anvender ingen fremmed arbejdskraft.
NIBEVEJ 117A, 9530 STØVRING, tlf. 98-371816.
KARL JOHAN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 14.-4.-1938, søn af Tora M.K. og An
ton Christensen, gift d. 18.-1.-1969 med Ellen Kirsten Jensen, født d. 18.-1.-1948,
datter af Lilly og Martinus Jensen. Parret har børnene: Find, født d. 4.-5.-1970 og
Keld, født d. 1.-10.-1971.
K.J.C. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1969 fra sin mor
Tora Christensen.
Areal 24,8 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 1 ha. mose og sandgrave. Der er lejet 13,8
ha. Stuehuset er opført i 1967. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1965 ændret i
1982, kalvehus fra 1970, lade fra 1951, maskinhus fra 1968, foderhus fra 1979 og gyl
letank. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 35 ungdyr og 20 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, portionstørreri med varm og kold luft samt fast
brændselsfyr. Maskinstation bruges til græsensilering.
NIBEVEJ 124, ESTRUP MARK, 9530 STØVRING, tlf. 98-385421.
ELLA QVIST MØRK, født d. 10.-5.-1925, datter af Oline og Laurits Qvist Madsen, gift
i 1944 med Eigil Mørk, født d. 30.-5.-1918, søn af Marie og Kristian Mørk. Parret har
børnene: Margrethe, født d. 1.-9.-1945 og Marie, født d. 22.-3.-1949. E.M. døde d.
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E.Q.M. overtog gården i 1970 fra sin far Laurits Madsen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 1 ha.
Stuehuset er opført i 1958 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1918 og lade fra 1951.

NIBEVE3 127, "ESTRUP OVERGAARD", ESTRUP, 9530 STØV
RING, tlf. 98-385097.
EGON SØRENSEN, gårdejer, født
d. 6.-4.-1942, søn af Gerda og
Kristian Sørensen, gift d. 3.-12.1966 med Else Christensen, født
d. 5.-10.-1942, datter af Agnes
og Søren Christensen. Parret har
børnene: Inger-Marie, født d. 7.12.-1967, Birgit, født d. 15.-1.1972 og Dorte, født d. 3.-3.-1975.
E.S. overtog gården d. 1.-1.-1973 fra sin far Kristian Sørensen. Gården blev udstykket
fra "Den Gamle Gaard i Estrup" i 1928.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 29 ha., der er 2 ha. græsningseng.
Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1985. Gården brændte delvist i 1983, og
blev genopført med kvægstald og lade, desuden er der kviestald fra 1979, kalvestald
fra 1960, maskinhuse fra 1972 og 1989, udendørs køresilo og 2 gylletanke. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 72 årskøer, 100 ungdyr og 30 slagtekalve af racerne
SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og frøgræs. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og 2 plantørrerier med kold luft. På
gården er ansat 1 fast medhjælper.
NIBEVE3 133, TRANTEN, 9530
STØVRING, tlf. 98-385101.
3ENS NIELSEN, gårdejer, født d.
22.-8.-1914, søn af Marie og Ni
els Nielsen, gift d. 8.-11.-1942
med Marie Michelsen, født d.
29.-5.- 1921, datter af 3ohanne
og Alfred Michelsen. Parret har
børnene: 3ohanne Marie, født d.
23.- 1.-1943, Leif, født d.
9.-5.-1954 og Lis, født d.
16.-1.-1961.
3.N. overtog gården d. 23.-10.1942 fra Aage Buus. Ejendomsskyld 770.000. Areal 12,2 ha. 3orden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1958. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og foderhus alle
fra 1974 samt maskinhus fra 1955. Der er 1 traktor og plansilo.
NIBEVE3 138, "SOLVANG", TRANTEN, 9530 STØVRING, tlf. 98-385426.
FRODE KVIST, gårdejer, født d. 1.-9.-1919, søn af Else Marie og Søren Kvist, gift d.
9.-3.-1948 med Gudrun Winther, født d. 19.-6.-1923, datter af Anina og Ole Kærsgaard
Winther. Parret har børnene Ove, født d. 7.-9.-1948, Søren Ole, født d. 11.-3.-1951,
3onna Marie, født d. 15.-1.-1955 og Lene, født d. 19.-12.-1959.
F.K. har været på Bælum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra Aksel Niel
sen. Ejendomsskyld 480.000. Areal 1 ha., der er frasolgt 36,4 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, lade og maskinhus alle fra 1930, hestestald og garage fra 1941. Der er 1
halmfyr.
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ØSTER HORNUM, 9530 STØVRING,
tlf. 98-385041.
GREGERS GREGERSEN, gårdejer,
født d. 17.-12.-1942, søn af Lau
ra og Jens Kristian Gregersen,
gift d. 17.-4.-1965 med Lis Gade,
designer, født d. 2.-6.-1944, dat
ter af Anna og Aksel Gade Komdrup. Parret har børnene: Gitte,
født d. 2.-8.-1966 og Mette, født
d. 9.-5.-1973.
L.G. driver Sigsgaards Design i Øster Hornum. G.G. har været på Vejlby Landbrugs
skole, han er i repræsentantskabet for Ålborg Amts Landboforening og arbejder med
samfundskontakt. Han overtog gården d. 1.-6.-1967 fra sin far Jens Kristian Greger
sen. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret senest i 1979. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1916 ændret senest i 1975, kviestald fra 1975, svinestald fra 1970,
garage fra 1916, lade fra 1918 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en kvægpro
duktion på 36 årskøer, 30 ungdyr og 34 slagtekalve af racen RDM, der produceres ca.
750 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 4 traktorer,
tårnsilo samt gennemløbstørreri med varm og kold luft. På gården er ansat 1 fast
medhjælper.
NIBEVEJ 146, ØSTER HORNUM,
9530 STØVRING, tlf. 98-385135.
KARL ERIK LARSEN, gårdejer,
født d. 12.-6.-1936, søn af Anna
og Karsten Larsen.
K.E.L. overtog første halvdel af
gården i 1976 og anden halvdel i
1977 fra sin far Karsten Larsen,
nuværende ejer er 3. generation
på gården, som blev udstykket
fra "Højagergaard" i 1934.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 14
ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er lejet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1934. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1934 og
maskinhus fra 1955. Gården drives med en kvægproduktion på 12 årskøer og 10 ungdyr
af racen SDM, svineproduktionen er på 20 årssøer, der produceres ca. 50 slagtesvin
årligt og en del smågrise. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
NIBEVEJ 213, "FRENDRUPGAARD", MOLBJERG, 9240 NI
BE, tlf. 98- 385624.
OVE KÆRGAARD KVIST, gård
ejer, født d. 7.-9.-1948, søn af
Gudrun og Frode Laursen Kvist,
gift d. 11.-9.-1971 med Jytte
Kristiansen, sygehjælper, født d.
23.-2.-1953, datter af Elly og
Teddy Kristiansen. Parret har
børnene: Heidi, født d. 22.-1.-1971,
Anja, født d. 17.-1.-1974 og Pe-

ter, født d. 17.-5.-1977.
O.K.K. har været på Korinth og Lundbæk landbrugsskoler, og han er i repræsentant
skabet for M.D. Food. Han overtog gården i 1978 fra Niels Frendrup.
Ejendomsskyld 3.300.000. Areal 91,5 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 15 ha. skov. Der
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Stuehuset er opført i 1901 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
løsdriftstald fra 1978, kalvestald fra 1901 tidligere svinestald, kviestald fra 1901
udvidet i 1985, foderlade fra 1990, foderlade fra 1978 ændret til ungdyrstald i 1990,
maskinhus fra 1987, 1 indendørs - og 3 udendørs køresiloer, 2 fodersiloer og 2
gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 140 årskøer samt opdræt af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn, raps og ærter. Der er 5
traktorer og halmfyr. På gården er ansat 2 faste medhjælpere, og maskinstation
bruges til høst.

NIBEVEJ 215, "FRENDRUP VE
STERGAARD", FRENDRUP, 9240
NIBE, tlf. 98-385037.
KIRSTINE FRENDRUP, gårdejer,
født d. 9.-2.-1917, datter af Dor
thea og Lars Mølgaard, gift i
1945 med Gehard Frendrup, født
d. 25.-2.-1913, søn af Maren og
Albert Frendrup.
K.F. overtog gården d. l.-ll.1950 fra sin far Lars Mølgaard,
nuværende ejer er 3. generation
på gården, som blev bygget af bedstefaderen i 1874 på en udstykning fra "Frendrupgaarden". Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 49,6 ha.
Stuehuset er opført i 1874 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1957, hestestald fra 1926, lade fra 1874, maskinhus fra 1952 og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 21 årskøer samt opdræt af racen SDM,
der produceres ca. 125 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
raps og ærter. Der er 2 traktorer og 6 tårnsiloer. På gården er ansat 1 fast medhjæl
per, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NIBEVEJ 221, "HAVERSLEVGÅRD", 9240 NIBE.
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
hustru, 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.B. er i skolebestyrelsen for Vokslev Skole.
S.B.A. er medlem af Menighedsrådet, i maskinudvalget i Ålborg Amts Landboforening
og er kasserer i svinekontrolforening i Nibe. Han overtog gården i 1982 fra Niels
Buus. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 65 ha., heraf 7 ha. fredet skov.
Gårdens udbygninger, bestående af kvæg- og svinestald, er opført i 1965. Der er korn
silo og korntørreri med varm og kold luft. Gården drives sammen med Hobrovej 99,
Nibe Kommune, hvor familien er bosat.

NIBEVEJ 228, MOLBJERG, 9240
NIBE, tlf. 98-385134.
STIG MOSEGAARD, landmand,
født d. 5.-12.-1927, søn af Anna
og Kirstein Mosegaard, gift d.
18.-7.-1964 med Dagmar Bjørn,
født d. 24.-10.-1928, datter af
Andrea og Niels Bjørn. Parret
har børnene: Jørn, født d. 5.-1.1966 og Ib, født d. 28.-10.-1967.
S.M. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog
gården i 1959 fra sin mor Anna Mosegaard, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev udstykket fra "Haverslevgaard" i 1902.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 19,3 ha. Der er udlejet 19 ha.
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stald fra 1902 ændret til svinestald i 1975, svinestald fra 1963 og lade fra 1969. Be
sætningen er på 8 ungdyr af blandet race, og der er 3 heste: 1 Fuldblods, 1 pony og 1
krydsning. Der er 1 traktor og halmfyr.
NIHØJEVEJ 26, HØDAL, 9530
STØVRING, tlf. 98-385593.
ANTON JENSEN, landmand, født
d. 24.-5.-1945, søn af Emmy og
Gunnar Jensen, gift d. 6.-11.1965 med Grethe Buus Christen
sen, kontorassistent, født d. 22.5.-1946, datter af Rosa og Ema
nuel Christensen. Parret har bør
nene: Helle, født d. 9.-8.-1966 og
Jan, født d. 7.-2.-1971.
A.J. er landpostbud. Han overtog
gården d. 1.-5.-1977 fra sin svigerfar Emanuel Christensen, nuværende ejer er 3. ge
neration. Ejendomsskyld 700.000. Areal 15,7 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1901 tilbygget i 1945, garage fra 1953, hønsehus fra 1950 bruges til
fårehus, halmlade fra 1982, lade fra 1901 og maskinhus fra 1986. Besætningen er på
12 får og 2 ungkreaturer. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn.
Der er 1 traktor, plantørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation
bruges til gødningsudkørsel og høst.

NIHØJEVEJ 34, "NIHØJSGAARD",
NIHØJE, 9530 STØVRING, tlf.
98-385148.
OLAV NIELSEN, gårdejer, født
d. 21.-2.-1963, søn af Birthe og
Niels Christian Anders Nielsen,
gift d. 4.-6.-1988 med Ingelise
Sørensen, butiksassistent, født d.
8.-9.-1965, datter af Grethe og
Orla Sørensen. Parret har børne
ne: Rasmus, født d. 16.-4.-1988
og Line, født d. 4.-11.-1990.
O.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 1.-5.-1989
fra sin far Niels Christian Anders Nielsen, nuværende ejer er 3. generation på gården,
som blev udstykket i år 1900 fra "Frendrupgaard".
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 57,4 ha., heraf 1,7 ha. skov og hede, desuden er der
11 ha. fredet jord, som kun må anvendes til afgræsning. Der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald
og foderhus fra 1987, svinestald fra 1951, lade fra 1948 tilbygget i 1987, maskinhus
fra 1965, indendørs køresilo, gastæt silo og 2 gylletanke. Gården drives med en kvæg
produktion på 52 årskøer, 50 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, der indkøbes
smågrise til en produktion på 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og staldvarme anvendes
til opvarmning af stuehuset. Faderen hjælper til på gården.
NYGÅRDSVEJ 3, "TORSTED NYGAARD", TORSTED, 9541 SULDRUP, tlf. 98-653291.
SØREN SVENDSEN, gårdejer, født d. 18.-10.-1950, søn af Helene og Ib Svendsen, gift
d. 20.-3.-1982 med Helle Bach, sygeplejerske, født d. 11.-4.-1957, datter af Ulla og
Niels Bach. Parret har børnene: Mats, født d. 8.-2.-1983, Sanne, født d. 30.-10.-1984,
Mathias, født d. 30.-11.-1990 og et plejebarnet Martin Jensen, født d. 13.-6.-1974.
S.S. overtog gården d. 8.-1.-1980 fra Ulrik Clemmensen, gården blev udstykket fra
"Torstedlund" omkr. 1840.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 42 ha., der er 20 ha. græsningseng.
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opført i 1843 og delvis restau
reret. Avlsbygningerne består af
5 svinestalde, den sidste er byg
get i 1977 og bruges som hesteog kvægstald, desuden er der la
de og gylletank under stalden.
Besætningen er på 12 ammekøer,
desuden er der 50 heste af racen
Dansk Varmblod, som bruges til
avl og ridning. Der er 1 traktor
og tårnsilo. Man anvender ingen

fremmed arbejdskraft.

PORTHUSVEJ 5, 9530 STØVRING, tlf. 98-371267.
JØRGEN ANDERSEN, lufthavnsarbejder, født d. 30.-4.-1935, søn af Sigrid og Andreas
Andersen, gift d. 23.-4.-1962 med Oda Nielsen, født d. 8.-9.-1943, datter af Anna og
Ajner Nielsen. Parret har børnene: Torben, født d. 21.-9.-1962, Bo, født d. 13.-4.1965, Ib, født d. 27.-4.-1967 og Elisabeth, født d. 31.-10.-1963.
J.A. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1962 fra Peter
Buus Pedersen. Gården blev udstykket fra "Buderupholm Hovedgaard" i 1936.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 12,7 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 2,2 ha. eng.
Stuehuset er restaureret i 1976/77. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald,
lade og maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps
og byg. Der er 2 traktorer, 3 tårnsiloer samt varm og kold lufts tørreri. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft.
PRÆSTEVEJ 11, "ØRNSGAARD", ÅRESTRUP, 9520 SKØRPING, tlf. 98-375035.
ARNE MELGAARD, gårdejer, født d. 4.-8.-1938, søn af Marie og Thorvald Melgaard,
gift d. 29.-10.-1965 med Kirsten Nørgaard, håndarbejdslærer, født d. 6.-5.-1942, datter
af Henny og Kristian Nørgaard. Parret har børnene: Tine, født d. 19.-6.-1965, Jens,
født d. 5.-6.-1966 og Lars, født d. 16.-5.-1972.
A.M. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1970 fra sin
far Thorvald Melgaard. Gården er nævnt første gang i 1487, i 1801 blev den udflyttet
til Mark Nord for "Ørns Blokker", og samtidig blev den frikøbt for fæste.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 7,2 ha., der er 0,5 ha. skov. Der
er forpagtet 2,8 ha.
Stuehuset er opført i 1902 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1936, kviestald fra 1976, svinestald fra 1964, lade fra 1968 samt garage og
værksted fra 1962. Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer, 20 ungdyr og
15 slagtekalve af blandet race. Der er 2 traktorer samt portionstørreri med varm og
kold luft. Maskinstation bruges til høst og roer.
PRÆSTEVEJ 13, "TVEDE HØJGAARD", ÅRESTRUP, 9520
SKØRPING, tlf. 98-375005.
TAGE og ERNST NØRGAARD,
gårdejere. T.N. er født i 1948 og
E.N. er født i 1945, sønner af
Henny og Kristian Nørgaard.
E.N. er i bestyrelsen for Hus
mandsforeningen. Brødrene og
overtog gården i 1976 fra deres
far Kristian Nørgaard, som byg
gede den i 1908.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 30 ha. Der er lejet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1962 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1954, svinestalde fra 1976 og 1979, hestestald fra 1908, garage og maskinhus fra
1970, lade fra 1956, gastæt silo og 2 gylletanke. Gården drives som alsidigt landbrug
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årskøer, 40 ungdyr og 15 slagte
kalve af blandet race, svinepro
duktionen er på 56 årssøer, der
produceres ca. 1.000 slagtesvin
årligt, der er 3 avlsheste af ra
cen Varmblod. Der er 3 trakto
rer, 1 markvandingsanlæg og
staldvarme anvendes til opvarm
ning af stuehuset. Maskinstation
bruges til græsensilering og høst.
Brødrene ejer og driver desuden
Præstevej 27, som er på 8,5 ha.

PRÆSTEVEJ 23, ÅRESTRUP, 9520 SKØRPING, tlf. 98-375040.
EGON KRAGELUND, gårdejer, født d. 28.-2.-1953, søn af Jenny og Marius Kragelund,
gift d. 5.-6.-1976 med Margit Theilgaard, bankassistent, født d. 14.-2.-1954, datter af
Marie og Frederik Theilgaard. Parret har børnene: Martin, født d. 30.-7.-1978, Henrik,
født d. 12.-6.-1981 og Thomas, født d. 29.-5.-1985.
E.K. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-8.-1985 fra sin
svigerfar Frederik Theilgaard, nuværende ejer er 3. generation. Areal 32 ha., heraf 1,6
ha. skov. Stuehuset er opført i 1939. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og
maskinhus fra 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 16 årskøer, 10 ungdyr
og 8 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 6 årssøer, og der produceres
ca. 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo, gennemløbstørreri med varm og kold luft
samt halmfyr. Maskinstation bruges til ensilering.

PRÆSTEVEJ 32, ERSTED, 9520
SKØRPING, tlf. 98-375032.
ERIK BREUM PEDERSEN, land
mand, født d. 3.-4.-1933, søn af
Karen Marie og Anker Pedersen,
gift d. 4.-5.-1958 med Ellen Chri
stensen, født d. 21.-3.-1934, dat
ter af Dagmar og Alfred Chri
stensen.
E.B.P. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-4.-1958 fra Magnus
Kristensen. Ejendomsskyld 900.000. Areal 9 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1923, svinestald fra 1972, lade fra 1947 og maskinhus fra 1976. Gården
drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der sælges 250 smågrise og 375 slagte
svin årligt. Der er 2 traktorer, plantørreri med kold luft, staldvarme anvendes til
opvarmning af stuehuset og der er andele i Torsted Møllelaug. Maskinstation bruges til
høst og sprøjtning.
PRÆSTEVEJ 34, ERSTED, 9520
SKØRPING, tlf. 98-375029.
ANDES LARSEN, husmand, født
d. 13.-9.-1925, søn af Kristine og
Jørgen Larsen, gift d. 10.-3.-1949
med Mary Asp, født d. 21.-3.-1925,
datter af Johanne og Johannes
Asp. Parret har børnene: Preben,
født d. 25.-8.-1952 og Sonja, født
d. 2.-4.-1959.
A.L. overtog gården d. 15.-1.-

-3881955 fra Anders Nørholm.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført i 1922 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1922 udvidet i 1959, lade fra 1922 og maskinhus fra 1965. Der er 1
traktor samt plantørreri med varm og kold luft.

PRÆSTEVEJ 42, TRØJBORG,
9520 SKØRPING, tlf. 98-375274.
AAGE HAAR UP, gårdejer, født
d. 31.-7.-1947, søn af Erna og
Peter Jensen, gift d. 30.-10.-1971
med Vera Johansen, født d. 20.12.-1951, datter af Tove og Aage
Johansen. Parret har børnene:
Valther, født d. 3.-5.-1971, Anet
te, født d. 21.-4.-1975 og Richard,
født d. 13.-3.-1987.
Aa.H. har været på Malling
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1972 fra Peter Søresen.
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 53,6 ha., heraf tilkøbt 30,7 ha., der er 2 ha. skov, 2
ha. mose og 7 ha. bakker, som anvendes til afgræsning. Der er lejet 11,5 ha. i Lade
lund. Stuehuset er opført i 1900 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
farestald fra 1979, løbestald fra 1983, hestestald fra 1900 ændret til goldsostald
senest i 1990, svinestald fra 1938 ændret og ombygget i 1973, slagtesvinestalde fra
1974 og 1989, fravænningsstald fra 1976 delvis indrettet til klimstald i 1988 og resten
indrettet til ungdyrstald i 1990, lader fra 1938 og 1983, den ældste er ombygget i
1990, maskinhus og værksted fra 1968 samt 2 gylletanke. Gården drives med en svine
produktion på 210 årssøer, der produceres ca. 4.000 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens algsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan- samt gennemløbs
tørreri begge med varm og kold luft, og staldvarme anvendes til opvarmning af stue
huset. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til rapsen.
PRÆSTEVEJ 47, "OPLEV NØR
GAARD", OPLEV MARK, 9530
STØVRING, tlf. 98-375128.
FREDERIK MÅRTENS, gårdejer,
født d. 23.-9.-1924, søn af Mette
Marie og Johan Gotlib Mårtens,
gift i 1963 med Ritta Marie Ni
elsen, født d. 24.-11.-1939, dat
ter af Lise og Albert Nielsen.
Parret har børnene: Jørn, født i
1959, Jens, født i 1966 og Hen
ning, født i 1970.
F.M. overtog gården d. 1.-3.-1962 fra Hans Winther.
Areal 20 ha. Stuehuset er opført i 1908 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1969, lade fra 1908 og maskinhus fra 1980. Gården drives med
en kvægproduktion på 18 årskøer, 16 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, der ind
købes smågrise, og der produceres 115 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer samt
plantørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
PRÆSTEVEJ 48, "KJELDSMINDE", OPLEV MARK, 9530 STØVRING, tlf. 98-375180.
SVEND NIELSEN KRISTENSEN, gårdejer, født d. 19.-3.-1921, søn af Karoline og Kri
stian Nielsen Kristensen, gift d. 10.-1.-1948 med Helga Christensen, født d. 29.-10.1923, datter af Maren Kristine og Niels Peter Christensen. Parret har sønnen Jørgen,
født d. 13.-9.-1949.
S.N.K. overtog gården d. 1.-11.-1947 fra Thorvald Nielsen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 20,4 ha., der er frasolgt 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
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udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor, 1 me
jetærsker og plantørreri med kold luft. Maskinstation bruges til raps.

PRÆSTEVEJ 67, "PEDERSMINDE",
FLØE, 9530 STØVRING, tlf. 98375253.
HENRY KJELDSEN, gårdejer,
født d. 15.-6.-1932, søn af Marti
ne og Niels Peter Kjeldsen, gift
d. 15.- 11.-1958 med Gerda Bonderup, født d. 17.-8.-1935, datter
af Meta og Ejnar Bonderup. Par
ret har børnene: Jens, født d.
23.- 4.-1961 og Anette, født d.
5.- 8.-1965.
H.K. har været på Tune Landbrugsskole, han er medlem af Byrådet og næstformand
for Kredsen for M.D. Food og i kredsledelsen for D.L.G. Han overtog gården d. 1.-8.1970 fra sin svigerfar Ejnar Bonderup. Gården er udstykket fra "Gravlev Nørgaard".
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 19 ha. Der er lejet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1971, svinestald fra 1900 ombygget i 1928 og renoveret indvendig i 1972, den
bruges i dag til svin og kvier, der er hestestald med garage samt lade begge fra 1928.
Gården drives med en kvægproduktion på 29 årskøer, 32 ungdyr og 11 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der 10 årssøer, og der produceres 200 slagtesvin årligt. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og portionstørreri med kold luft. Maskinstation
bruges til ensilering og roer. På gården er der ansat 1 fast medhjælper, og man har
samdrift med Hjortholmvej 78.
PRÆSTEVEJ 68, "BORUP NØR
GAARD", BORUP, 9530 STØV
RING, tlf. 98-375227.
EJNAR OLSEN, gårdejer, født d.
15.-5.-1939, søn af Karen og
Aksel Olsen, gift d. 15.-5.-1985
med Ane-Line Jensen, født d.
13.-4.-1953, datter af Nanna og
Thomas Jensen. Parret har børne
ne: Kirstine, født d. 23.-3.-1975
og Janus, født d. 9.-3.-1984.
E.O. har været på Vejlby Land
brugsskole og er uddannet landbrugstekniker indenfor husdyrbrug. Han overtog gården i
1973 fra sin far Aksel Olsen, som byggede ejendommen i 1931 på en udstykning fra
"Borup Gaard".
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 25,3 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1931 bruges i dag som svinestald, svinestalde fra 1968 og 1980, lade med
maskinhus fra 1980 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 125 års
søer, der produceres ca. 2.800 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og ærter. Der er 1 traktor, 3 kornsiloer, gennemløbstørreri med varm og kold
luft, staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til høst.

PRÆSTEVEJ 75, "JUELSTRUP SØNDERGAARD", JUELSTRUP, 9530 STØVRING, tlf.
98-371341.
JENS ANDREAS JENSEN, gårdejer, født d. 24.-3.-1932, søn af Marie og Søren Jensen,
gift i 1959 med Gerda Guldborg, født d. 29.-7.-1935, datter af Karen og Johannes
Guldborg. Parret har børnene: Søren, født d. 22.-1.-1960, Henning, født d. 12.-6.-1961,
Palle, født d. 31.-1.-1964, Henrik, født d. 3.-11.-1965, Uffe, født d. 3.-6.-1969 og
Malene, født d. 8.-7.-1975.

-390J.A.J. overtog gården d. 1.-10.-1959 fra sin far Søren Jensen, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1939, svinestald fra 1966 bruges til kvier og kalve, hestestald fra 1948
bruges også til garage, lade fra 1900 og maskinhus fra 1974. Gården drives med en
kvægproduktion på 40 årskøer, 45 ungdyr og 25 slagtekalve af racen RDM, desuden er
der 7 heste af racen Dansk Varmblod, de bruges til avl. Planteproduktionens salgsaf
grøde er ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt gennemløbstørreri
med varm og kold luft. Maskinstation bruges til roer og græs. På gården er ansat 1
fast medhjælper.

PRÆSTEVEJ 78, JUELSTRUP, 9530 STØVRING.
AAGE BUDSTED ELKJÆR, gårdejer omtales under Nibevej 30.
AA.B.E. overtog gården i 1989 fra Henry Poulsen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 17 ha.
Stuehuset er opført i 1951. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1951 og lade fra
1958. Der er plansilo med gennemløbstørreri med varm og kold luft. Man har samdrift
med Nibevej 30.
RISGÅRDVEJ 4, BYRSTED VE
STERMARK, 9240 NIBE, tlf.
98-387310.
JOHN LAURITSEN, gårdejer,
født d. 7.-6.-1957, søn af Else og
Poul Lauritsen, gift d. 4.-6.-1989
med Karin Jensen, postfunktionær,
født d. 3.-10.-1964, datter af
Tove og Aage Jensen. Parret har
datteren Tina, født d. 21.-2.-1989.
J.L. er montør ved Securitas.
Han overtog gården i 1986 fra
Kristian Olsen. Ejendomsskyld 460.000. Areal 5,4 ha. Der er udlejet 2,8 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1909 ombygget i 1989, garage fra 1987 og lade med stald fra 1962.
Besætningen er på 2 ammekøer, 1 ungdyr og 2 slagtekalve af racen Hereford, desuden
er der 4 moderfår. Der er 2 traktorer.

RISGÅRDVEJ 7, BYRSTED, 9240
NIBE, tlf. 98-387046.
PEDER MARK, landmand, født
d. 27.-5.-1913, søn af Jens Mark,
gift i 1941 med Asta Kristensen,
datter af Niels Peter Kvist Kri
stensen. Parret har børnene:
Jens, født i 1943 og Ruth, født
d. i 1947.
P.M. overtog gården i 1946 fra
sin far Jens Mark, nuværende
ejer er 4. generation.
Areal 10,4 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1958 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald, hestestald, lade og maskinhus. Der er 1 traktor.
RISGÅRDVEJ 8, "GRAVHØJGAARD", BYRSTED, 9240 NIBE, tlf. 98-387040.
KAJ SIMONI JENSEN, gårdejer, født d. 19.-11.-1933, søn af Magda og Martin Jensen.
K.S.J. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården i 1973 fra sin far
Martin Jensen.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 15 ha., heraf 1 ha. mose og eng. Der er lejet 8 ha.
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"Gravhøjgaard"s stuehus er opført
i 1941 og restaureret flere gan
ge. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1925, svinestalde
fra 1935 og 1974 samt lade fra
1935. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående
af korn, raps og ærter. Der er 1
traktor, 1 mejetærsker samt
plantørreri med varm og kold
luft. Man anvender ingen frem
med arbejdskraft.
RISGÅRDVEJ 11, "RISGAARD",
BYRSTED VESTERMARK, 9240
NIBE, tlf. 98-387252.
GUNNAR NIELSEN, gårdejer,
født d. 19.-1.-1943, søn af Her
dis og Niels Thomsen Nielsen,
gift d. 10.-4.-1965 med Tove
Aaskov Rasmussen, født d. 23.3.-1942, datter af Marie Rasmus
sen. Parret har børnene: Linda,
født d. 26.-9.-1965 og Susanne,
født d. 2.-7.-1967.
G.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1977 fra O.
K. Nielsen.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 58,5 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af løsdriftstald fra 1974, en del tomme ældre bygninger, lade og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 55 årskøer, 66 ungdyr og 24 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og maltbyg. Der er 3 traktorer, 1 mark
vandingsanlæg samt plantørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

RISGÅRDVEJ 19, "NY HOLMGAARD", BYRSTED, 9240 NIBE,
tlf. 98-387044.
NIELS HOLMGAARD ANDERSEN,
gårdejer, født d. 18.-8.-1938, søn
af Dagmar og Chresten Ander
sen, gift i 1964 med Karen Sund,
født d. 29.-4.-1941, datter af
Anne og Ejlif Sund. Parret har
børnene; Kim, født d. 11.-9.-1967
og Jan, født d. 22.-2.-1970.
N.H.A. har været på Malling
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1963 fra sin far Chresten Andersen.
Areal 18 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1925 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1925 og restaureret i 1966, lade fra 1925 og maskinhus fra 1976.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og græs. Der er 2
traktorer, og man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
RODSTEDVEJ 13, "RISHØJ", RODSTED, 9541 SULDRUP, tlf. 98-378164.
OLUF BEDSTED, gårdejer, født i 1934, søn af Marie og Jens Bedsted, gift i 1967 med
Else Nørager, dagplejemor, født i 1943, datter af Mathilde og Peder Nørager. Parret
har børnene: Gitte, født i 1969, Helle, født i 1971, Per, født i 1973 og Søren, født i
1979.
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1.-12.-1966 fra sin far Jens Bed
sted, nuværende ejer er 3. gene
ration.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 29
ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 1
ha. mose.
Stuehuset er opført omkr. 1898
og restaureret flere gange. Avls
bygningerne består af kvægstald
fra 1898 udvidet og ombygget i
1972, kvægstald fra 1964, lade
fra 1898, maskinhus fra 1987, foderhus fra 1972 og garage. Gården drives med en
kvægproduktion på 26 årskøer, 30 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM. Der er 3
traktorer og plansilo. Maskinstation bruges til høst.

RYKKUMVEJ 27, TØTTRUP, 9541 SULDRUP, tlf. 98-653044.
POUL LYNGGAARD PEDERSEN, gårdejer, født d. 27.-3.-1943, søn af Marie og Jo
hannes Lynggaard Pedersen, gift d. 16.-7.-1966 med Esther Christensen, født d. 5.9.-1945, datter af Rigmor og Harald Christensen. Parret har børnene: Svend, født d.
17.-12.-1966, Anders, født d. 29.-6.-1969 og Dorte, født d. 1.-6.-1977.
P.L.P. har været på Ribe Kærgaard Landbrugsskole og er formand for Menighedsrådet
i Sønderup Sogn. Han overtog gården d. 1.-9.-1972 fra sin svigerfar Harald Christen
sen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev bygget i 1900 på en udstyk
ning fra "Bakkegaarden".
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1959, ungdyrstald med foderrum fra 1976, hestestad fra 1939, lade fra 1900
anvendes til kvier og kalve, maskinhus fra 1989, 1 indendørs - og 2 undendørs køresiloer samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer med op
dræt af racen SDM. Der er 3 traktorer, plantørreri med kold luft, staldvarme anven
des til opvarmning af stuehuset. Man har 1 skoledreng til hjælp, og maskinstation bru
ges til en del af markarbejdet. P.L.P. driver også Astrupvej 27 i Års Kommune, der er
42 ha. jord.
SKOLEVEJ 4, LILLE HJEDS,
9541 SULDRUP, tlf. 98-387169.
ERNST OLUF JENSEN, landmand,
født d. 6.-2.-1934, søn af Helga
og Peder Marinus Jensen, gift d.
13.-4.-1958 med Bodil Søndergaard, født d. 6.-5.-1939, datter
af Ane Marie og Harald Søndergaard. Parret har børnene: Bjar
ne, født d. 6.-3.-1959, Lene,
født d. 13.-9.-1961 og Jan, født
d. 18.-12.-1963.
E.O.J. er uddannet mejerist. Han overtog gården d. 1.-1.-1971 fra sin far Peder
Marinus Jensen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 10,7 ha., heraf 1 ha. tørvemose.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald, lade og hestestald alle fra 1928 sidstnævnte er ændret i 1948. Gården
drives med en kvægproduktion på 15 årskøer og 7 ungdyr af racen SDM. Der er 3 trak
torer, og maskinstation bruges til høst.

SKOLEVEJ 5, LILLE HJEDS, 9541 SULDRUP.
NIELS JENSEN, gårdejer, født d. 13.-9.-1930, søn af Kirstine og Ejnar Jensen, gift i
1958 med Annelise Christensen, født d. 14.-7.-1931, datter af Ella og Henning Chri
stensen. Parret har børnene: Birgitte, født d. 14.-5.-1963 og Annette, født d. 13.-3.-
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den i 1958 fra Jens Rask.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 10
ha., heraf 1 ha. eng og kær.
Stuehuset er opført i 1927 og re
staureret flere gange. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra
1979, kvægstald fra 1927 bruges
også til svin, hestestald fra 1942,
lader fra 1927 og 1985, maskin
hus fra 1960, udendørs køresilo
og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 28 årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Der er 2
traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Man har samdrift med
Kirketerpvej 39.

SNORUPGÅRDSVEJ 20, "MØLHØJGÅRD", MØLHØJE, 9240 NIBE.
NIELS KRISTIAN HANSEN, landmand, født d. 6.-5.-1896, søn af Matine og Niels Kri
stian Hansen, gift d. 12.-7.-1952 med Krestine Andersen, født d. 28.-11.-1905, datter
af Kamilla og Jens Poulsen Jensen.
N.K.H. overtog gården i 1942 fra sin Niels Kristian Hansen, nuværende ejer er 4. gene
ration på gården, som stammer fra 1700-tallet. Ejendomsskyld 880.000. Areal 27,5 ha.
Stuehuset er delvis restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald, svine
stald, lade og maskinhus. Der er 1 traktor.
SNORUPGÅRDSVEJ 28, "GRØNBJERGGAARD", VEGGERBY HE
DE, 9240 NIBE, tlf. 98-387056.
HENRY DENCKER NIELSEN,
gårdejer, født d. 24.-3.-1923, søn
af Marie og Dencker Nielsen,
gift i 1945 med Marie Nielsen,
født d. 10.-5.-1925, datter af
Kristine og Jakob Nielsen. Par
ret har børnene: Elna Kristine,
født d. 18.-6.-1945, Karen Ma
rie, født d. 31.-5.-1953, Bjarne,
født d. 21.-10.-1956 og Inger, født d. 20.-8.-1959.
H.D.N. overtog gården i 1953 fra Egon Høgenhau.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 25,1 ha., heraf 1 ha. mose og eng. Der er lejet 41,3 ha.
Stuehuset er opført i 1939, restaureret og tilbygget i 1979. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1956, ungdyrstald med spalter fra 1976, garage og værksted fra 1970,
lade fra 1972, maskinhus fra 1981, hønsehus, udendørs køresilo og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 60 ungdyr og 40 slagtekalve af racen
SDM. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri, portionstørreri med varm og kold
luft samt kombifyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

SNORUPGÅRDSVEJ 32, "MOSEVANG", VEGGERBY, 9240 NIBE, tlf. 98-387137.
ERIK NØRNBERG, gårdejer, født d. 12.-4.-1958, søn af Mary og Niels Peter Nørnberg, gift d. 12.-9.-1987 med Birgit Rasmussen, født d. 30.-11.-1954, datter af Karla
og Knud Rasmussen. Parret har børnene: Anja, født d. 18.-6.-1988 og Belina, født d.
29.-10.-1990.
E.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 1.-1.-1990
fra sin far Niels Peter Nørnberg.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 14,5 ha., der er lejet 9,5 ha.
Stuehuset er opført i 1939, restaureret og tilbygget i 1988. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1939 tilbygget i 1966, garage fra 1954, lade fra 1939 og maskinhus fra
1990. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 30 ungdyr og 23 slagtekal
ve af racen Jersey. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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SNORUPGÅRDSVEJ 40, "KOLD
HØJ", VEGGERBY HEDE, 9240
NIBE, tlf. 98-357216.
HENRIK BRINK THOMSEN, gård
ejer, født d. 21.-3.-1959, søn af
Kirsten og Viggo Vandkær Thom
sen, gift d. 14.-9.-1985 med Sol
veig Michelsen, syerske, født d.
16.-2.-1960, datter af Ingelise og
dens Michelsen. Parret har børne
ne: Mette, født d. 3.-2.-1984, Mi
chael, født d. 27.-5.-1986 og Jonas, født d. 27.-12.-1989.
H.B.T. har været på Sydsjællands, Korinth og Lundbæk landbrugsskoler. Han overtog
gården d. 1.-12.-1985 fra Leif Nielsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 23 ha. Der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1887 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald ombygget i 1974/75, ungdyrstald fra 1975, svinestald fra 1973 ændret til
kalvehus i 1990, garage indrettet som værksted, maskinhus fra 1973, 2 foderhuse fra
1975 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 60 ungdyr og
30 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

SNORUPGÅRDSVEJ 43, "LÆRKEDAL", VEGGERBY HEDE, 9240
NIBE, tlf. 98-357071.
JENS NIELSEN, gårdejer, født d.
19.-2.-1929, søn af Anna og Otto
Nielsen, gift d. 26.-5.-1956 med
Marie Nielsen, hjemmehjælper,
født d. 26.-5.-1934, datter af
Astrid og Niels Nielsen. Parret
har børnene: Hanne, født d. 2.5.-1958 og Bente, født d. 7.-10.1962.
J.N. har været rottefænger i 5 år og er byrådsmedlem. Han overtog gården d. 1.4.-1956 fra Svend Aage Larsen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 5 ha. eng. Der er
bortforpagtet 5 ha.
Stuehuset er restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og maskin
hus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker samt plantørreri med varm og kold luft. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft.
STORHØJVEJ 34, "SKALSMINDE", HÆSUM, 9530 STØVRING, tlf. 98-385248.
MARTHA QVIST NIELSEN, gårdejer, datter af Agnes og Alfred Qvist, gift d. 16.-8.1969 med Kurt Nielsen, søn af Ragnhild og Aksel Nielsen. Parret har børnene: Rolf,
Rune og Julie.
M.Q.N. overtog gården d. 1.-8.-1980 fra Ole Buus Larsen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er restaureret fra 1980-89. Avlsbygningerne består af 5 svinestald, lade og
foderhus. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der sælges ca. 1.500
smågrise og 800 slagtesvin årligt. Desuden er der en minkproduktion på 330 tæver.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. På gården er ansat 1 deltids
medhjælper.
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tlf. 98-385038.
JENS HASBØG NIELSEN, gård
ejer, født d. 19.-8.-1951, søn af
Johanne Jensine og Georg Thor
kild Nielsen, gift med Anna An
dersen, sygehjælper, født d. 31.7.-1953, datter af Krista og Jens
Andersen. Parret har børnene: Si
mon, født d. 30.-7.-1979, Martin,
født d. 24.-5.-1982 og Tina, født
d. 9.-12.-1986. J.H.N. er uddannet EDB-tekniker. Han købte første halvdel af gården
d. 1.-1.-1977 og anden halvdel d. 1.-1.-1978 fra sin far Gerog Thorkild Nielsen, nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 27 ha., der er 2 ha. mose. Der er
forpagtet 55 ha.
Stuehuset er opført i 1901 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1912 bruges som opbevaringsrum, lukkede pelshaller 2 fra 1987 og 1 fra
1988, lade fra 1901 og maskinhus fra 1980. Gården drives som rævefarm med bestand
på 200 avlstæver af sølvræve. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ær
ter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri samt portionstørreri med varm og
kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

STUBBERUPVEJ 10, "TORSBJERGGAARD", ÅRESTRUP, 9520
SKØRPING, tlf. 98- 375058.
PETER NOR UP, gårdejer, født
d. 5.-8.-1925, søn af Olga og
Anders Norup, gift d. 8.-4.-1953
med Karen Norden, født d. 8.4.-1929, datter af Marie og Jens
Norden. Parret har børnene: Ben
te, født d. 31.-12.-1953, Lis,
født d. 2.-3.-1956, Ulla, født d.
25.-6.-1958, Anders, født d. 31.7.-1962 og Jens, født d. 5.-12.-1969.
P.N. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-3.-1953 fra
Anthon Elkjær.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 21,6 ha., heraf 4 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1923 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade begget fra 1923 og udvidet i 1960, maskinhus med garage fra 1970
og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 28 ungdyr og 4
slagtekalve af racen SDM, desuden er der 4 årssøer, der indkøbes smågrise, og der pro
duceres 125 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, portions
tørreri med varm og kold luft samt kombifyr. Maskinstation bruges til såning af roer.
STUBBERUPVEJ 26, "KAARDAM",
ÅRESTRUP, 9520 SKØRPING,
tlf. 98-375185.
ELLY POULSEN, landmand, født
d. 7.-12.-1923, datter af Dagny
og Thinus Pedersen, gift i 1949
med Thorvald Poulsen, født d.
15.-1.-1918, søn af Kirstine og
Marinus Poulsen. Parret har bør
nene: Johan, født d. 29.-1.-1944,
Ingerlise, født d. 20.-11.-1949,
Niels Jørgen, født d. 21.-6.-1951,
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Anne Mette, født d. 28.-10.-1955, Else Marie, født d. 17.-11.-1958 og Jenny Magrethe,
født d. 28.-12.-1965. T.P. døde d. 7.-5.-1980.
Parret overtog gården i 1948 fra Marinus Poulsen.
Areal 6,6 ha., der er frasolgt 2,2 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
svinestald med lade fra 1911, svinestald fra 1972 samt maskinhuse fra 1911 og 1981.
Gården drives med en svineproduktion på 3 årssøer, der produceres 40 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker samt
plansilo med varm og kold lufts tørring. Maskinstation bruges en del.
STUBBERUPVEJ 32, ÅRESTRUP, 9520 SKØRPING, tlf. 98-375270.
SIGURD JEPSEN, landmand, født d. 12.-11.-1932, søn af Agnes og Simon Jepsen, gift
d. 30.-3.-1960 med Edel Larsen, født d. 26.-2.-1938, datter af Magda og Laurits
Larsen. Parret har børnene: Flemmning, født d. 22.-8.-1962 og Henrik, født d. 21.-11.1965. S.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole og St. Restrup Husmandsskole. Han
overtog gården i 1957 fra Ejnar Hansen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 8 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade begge fra 1904 samt svinestalde fra 1962 og 1978. Gården drives
med en svineproduktion på 35 årssøer, der produceres ca. 600 slagtesvin årligt. Der er
2 traktorer, halvpart i mejetærsker samt plantørreri med varm og kold luft. Maskin
station bruges til den del af markarbejdet.
STUBBERUPVEJ 38, ÅRESTRUP,
9520 SKØRPING, tlf. 98-375007.
SØREN ANDERSEN, landmand,
født d. 22.-10.-1945, søn af Frida
og Kristian Andersen.
S.A. har været på Bælum Land
brugsskole. Han overtog gården i
1979 fra sin far Kristian Ander
sen, som byggede den i 1933.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 13
ha. Der er lejet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1933 og
restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1933, ma
skinhus fra 1963 og garage. Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer, 10
ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 9 årssøer, der pro
duceres 170 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor og kornmagasin. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

STUBBERUPVEJ 48, "ESPELUND",
ESPELUND, 9520 SKØRPING,
tlf. 98-375293.
JØRN KROGHOLM PEDERSEN,
gårdejer, født d. 27.-2.-1945, søn
af Krista og Niels Jensen Peder
sen, gift d. 29.-10.-1966 med Annalise Poulsen, født d. 27.-8.1948, datter af Metha og Alfred
Poulsen. Parret har børnene: Kar
sten, født d. 18.-4.-1967, Mette,
født d. 19.-3.-1971, Mads, født
d. 4.-9.-1974 og Lene, født d. 19.-12.-1976.
J.K.P. er formand for Menighedsrådet i Årestrup Sogn. Han overtog gården d. 1.-4.1974 fra Erik Moos, gården kan føres tilbage til 1749, den har hørt under "Nørrelund".
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 44,3 ha., heraf tilkøbt 24,8 ha., der er 1,1 ha. skov.
Der er lejet 7,2 ha.
Stuehuset er opført i 1900, restaureret i 1974 og tilbygget i 1985. Avlsbygningerne
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rum fra 1978, 3 udendørs køresiloer og 2 gylletanke. Gården drives med en kvægpro
duktion på 90 årskøer, 35 ungdyr og 60 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 gummiged og 1 automatisk kraft
fodringsanlæg. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

SØRUPGÅRDSVEJ 4, "OTTESMINDE", SØRUP, 9530 STØVRING,
tlf. 98-371157.
SØREN OTTE, gårdejer, født d.
23.-11.-1937, søn af Elna og Jens
Otte.
S.O. overtog gården i 1969 fra
sin far Jens Otte, nuværende
ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
30,6 ha. D,er er lejet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1945 og
restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade alle
fra 1945, kvæstald fra 1972, maskinhus fra 1982, foderhus fra 1979 og gylletank. Går
den drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 42 ungdyr og 40 slagtekalve af ra
cen SDM, desuden er der 100 chincillaer. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
majs og jordbær. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plantørreri
med varm og kold luft, staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstati
on bruges til en del af markarbejdet.
SØRUPGÅRDSVEJ 5, "SØRUPGAARD", SØRUP, 9530 STØV
RING, tlf. 98-371145.
SØREN KRISTIAN NIELSEN,
gårdejer, født d. 31.-5.-1926, søn
af Asta og Jens Nielsen, gift i
1959 med Aase Nørgaard Chri
stensen, født d. 18.-6.-1931, dat
ter af Anna og Frederik Oluf
Christensen. Parret har børnene:
Oluf, født d. 12.-3.-1960, Jens,
født d. 25.-6.-1962, Ane, født d.
23.-3.-1968 og Mads, født 14.-3.-1973.
S.K.N. overtog gården i 1959 fra Peder Mikkelsen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 48,9 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er lejet 13,2 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1960, kalvestald fra 1927 anvendes til svin, svinestald fra 1910 anvendes til
værksted, kviestald og foderrum fra 1973, lade fra 1890, maskinhus fra 1978 og gylle
tank. Besætningen er på 30 ammekøer, 10 ungdyr og 30 slagtekalve af racerne Hereford og Simmentaler, desuden er der 60 får og lam. Planteproduktionens salgsafgrøde
er raps. Der er 8 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummiged, 1 rendegraver, plantørreri
med varm og kold luft og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. På gården
er ansat 1 fast medhjælper. Man har samdrift med Nibevej 102.

SØRUPGÅRDSVEJ 8, "SOLBAKKEN", SØRUP, 9530 STØVRING, tlf. 98-371336.
BENT GRØN SØRENSEN, gårdejer, født d. 25.-3.-1944, søn af Johanne og Niels Sø
rensen, gift d. 24.-11.-1968 med Lisbeth Mortensen, kontorassistent, født d.
23.-5.-1946, datter af Kamilla og Niels Mortensen. Parret har børnene: Carsten, født
d. 6.-6.-1971 og Morten, født d. 4.-4.-1973.
B.G.S. er i repræsentantskabet for M. D. Food. Han overtog gården d. 1.-11.-1968 fra
Henry Andersen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er lejet 16 ha.
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Stuehuset er opført i 1930 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1930 restaureret i 1964 og tilbygget i 1973, kviestald fra 1979, lade fra
1930, foderhus med maskinhus fra 1983 og gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 36 årskøer, 40 ungdyr og 22 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, plantørreri med kold luft og staldvarme an
vendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SØRUPGÅRDSVEJ 12, 9530 STØVRING, tlf. 98-371418.
HJALMAR DITLEV PEDERSEN, født d. 20.-2.-1941, søn af Agnethe og Christian Dit
lev Pedersen, gift d. 21.-5.-1977 med Kaja Hess-Pedersen, kontorassistent, født d.
13.-1.-1955, datter af Ebba og Jørgen Hess. Parret har børnene: Brian, født d. 18.8.-1980 og Tina, født d. 8.-2.-1986.
H.D.P. arbejdet hos Zink/Lysbro Godthaab og har været på Korinth Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 1.-10.-1965 fra sin far Christian Ditlev Pedersen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1928, restaureret og tilbygget i 1979. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1959 tilbygget i 1968, lade fra 1928 tilbygget i 1954 og maskinhus fra
1964. Der er 1 traktor og halmfyr.
TOR NDALS VEJ 17, "THORNDAL",
ÅSTRUP, 9240 NIBE, tlf. 98387204.
NIELS BINDER UP, gårdejer, født
d. 1.-10.-1939, søn af Nicoline og
Christian Binderup, gift d. 24.3.-1967 med Elin Kærsgaard,
født d. 10.-4.-1946, datter af
Esther og Aage Kærsgaard. Par
ret har børnene: Inge, født d.
26.-5.-1968, Hanne, født d. 21.4.-1971, Lars, født d. 18.-3.-1975
og Jytte, født d. 29.-8.-1980.
N.B. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-8.-1971 fra sin
far Christian Binderup. Gården har været i slægtens eje siden før 1800, den er udstyk
ket fra "Pandum Hovedgaard" og har tidligere ligget ved Sønderup Å.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 140 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er frasolgt 5 ha., og
der er 15 ha. eng, 15 ha. plantage samt 40 ha. hede.
Stuehuset er opført i 1873 og restaureret i 1962. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1965, ungdyrstald fra 1976, lade fra 1972, maskinhus fra 1985 og gylletank. Går
den drives med en kvægproduktion på 80 årskøer, 80 ungdyr og 40 slagtekalve del
SDM og del blandet race. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med
varm og kold luft, staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. På gården er an
sat 2 faste medhjælpere, og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
N.B. ejer og driver også "Lyngsøgaard", Lyngsøvej 26.

TORSTEDVEJ 23, "OTTEGAARD", GL. TORSTED, 9541 SULDRUP.
KRESTEN JAKOBSEN, gårdejer omtales under "Vestergaard", Gammelholmvej 36.
K.J. overtog gården i 1978 fra Karl Andersen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 37 ha., heraf 5 ha. eng til græsning.
Stuehuset er opført i 1850 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
siagtesvine- og sostalde begge fra 1965, svinestald fra 1970 bruges til kvier og svin
samt lade med kornmagasin fra 1850. Der er korntørreri. Man har samdrift med "Ve
stergaard", Gammelholmvej 36.
TORSTEDVEJ 30, "HOLMSKOVGAARD", TORSTED, 9541 SULDRUP.
HANS SVEISTRUP, gårdejer omtales under "Kausgaard", Kavshøjvej 6.
H.S. overtog gården d. 20.-11.-1985 fra Jens Jakobsen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 49,5 ha.
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ført i 1850 og restaureret i 1986,
det beboes af sønnen Bent. Avls
bygningerne består af kvæg- og
svinestalde begge fra 1941 og
lade fra 1942. Der er 6 tårnsi
loer samt varm og kold lufts
tørrreri. Man har samdrift med
"Kausgaard", Kavshøjvej 6.

TRÆNGSTRUPVEJ 46, SØNDE
RUP, 9541 SULDRUP, tlf. 98653073.
FLEMMING THOMSEN, gårdejer,
født d. 28.-5.-1953, søn af Erna
og Hugo Thomsen, gift i 1983
med Irene S. Nielsen, født d.
26.-9.-1957, datter af Grethe og
Agner Nielsen. Parret har bør
nene: Helle, født d. 21.-5.-1976,
Allan, født d. 15.-8.-1979 og Bri
an, født d. 12.-6.-1989.
F.T. har været på Lægård og Lundbæk landbrugsskoler. Han overtog gården d. 31.-12.1985 fra Tage Lassen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 38,6 ha. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1959 ombygget i 1975, kalve- og hestestald fra 1900, hønsehus fra 1904 se
nere tilbygget, lade fra 1904 tilbygget med roerum i 1975, maskinhus fra 1989 og gyl
letank. Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 hest, 16 moderfår og 25 høns. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, tårnsilo, portionstørreri med varm og
kold luft og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til
høst.
TRÆNGSTRUPVEJ 47, "KÆR
VANG", SØNDERUP, 9541 SUL
DRUP, tlf. 98-653286.
TORBEN H. JENSEN, gårdejer,
født d. 17.-12.-1953, søn af Elna
og Niels Juel Jensen.
T.H.J. har været på Lundbæk
Landbrugsskole 2 gange og er i
bestyrelsen for Ålborg Amts
Landboforening. Han overtog
gården i 1979 fra Jens Oluf Jensen-Sønderup.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 1,5 ha. mose. Der
er lejet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1979, lade med
kalvestald fra 1977, maskinhus fra 1990 og 2 gylletanke. Gården drives med en kvæg
produktion på 98 årskøer, 120 ungdyr og 55 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker. Ma
skinstation bruges til græsensilering.
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JØRGEN FÆRK, gårdejer, født d. 19.-4.-1965, søn af Poul Faerk.
J.F. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1986 fra
Peter K. Jensen, gården har været slægtsgård, men været ude af slægtens eje i 12 1/2
år. Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 20,7 ha. Der er lejet 9,4 ha.
Gården brændte i 1959, den består i dag af 1 stuehus, kvægstald, lade, maskin- og
foderhuse samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 50
ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 45 ammekøer, 50 ungdyr og 25
slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer. På gården er ansat 1 halvtids med
hjælper.
TRÆNGSTRUPVEJ 70, REBSTRUP, 9541 SULDRUP, tlf. 98-653101.
ANDERS og JENS LASSEN, gårdejere. J.L. er søn af Anders Lassen.
A.L. overtog gården i 1958 fra Aage Poulsen, J.L. købte halvpart i 1987, far og søn
driver Rebstrup Maskinstation.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 7,7 ha. Der er lejet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1964, lade med fyrrum fra 1963 samt maskinhuse fra 1981 og 1989.
Besætningen er på 18 ammekøer, 8 ungdyr og 10 slagtekalve, det er krydsninger mel
lem Limousine og SDM. Der er de nødvendige maskiner til drift af maskinstation,
desuden er der kornsilo og halmfyr.
TRÆNGSTRUPVEJ 77, REBSTRUP,
9541 SULDRUP, tlf. 98-653063.
HAAKON BØRRESEN, gårdejer,
født d. 11.-5.-1937, søn af Gun
hild og Magnus Børresen.
H.B. har været på Malling Land
brugsskole. Han overtog gården i
1986 fra Svend Børresen, nuvæ
rende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
24,8 ha., heraf 8 ha. med bakker
og vådområder.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1956, svine- og hestestald samt lade alle fra 1930. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 2 traktorer, kornsilo
med kold og varm lufts tørreri samt halmfyr.

TRÆNGSTRUPVEJ 81, "NYGAARD", REBSTRUP, 9541 SULDRUP, tlf. 98-653161.
FRODE PETERSEN, gårdejer, født d. 7.-11.-1931, søn af Irma og Johannes Petersen,
gift d. 1.-5.-1954 med Mette Marie Madsen, født d. 11.-3.-1930, datter af Olga og
Poul Madsen. Parret har børnene: Benny Birger, født d. 13.-7.-1954, John, født d.
20.-7.-1959, Vagn, født d. 23.-10.-1961 og Allan, født d. 18.-6.-1969.
F.P. overtog gården d. 1.-10.-1971 fra Theodor Børresen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade fra 1938, gagage og foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på
22 årskøer og 9 ungdyr af racen SDM. Der er 1 traktor, 1 mejetæsker, trådsilo til
korn samt kombifyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
TRÆNGSTRUPVEJ 85, REBSTRUP, 9541 SULDRUP, tlf. 98-653287.
GUNNER RAMSGAARD, gårdejer, født d. 7.-7.-1939, søn af Clara og Jens Mourits
Ramsgaard, gift d. 17.-9.-1966 med Ellen Wittrup Christensen, født d. 2.-10.-1942,
datter af Signe og Harry Christensen. Parret har børnene: Anne Mette, født d. 7.-8.1967, Marianne, født d. 11.-11.-1968 og Jørgen, født d. 26.-1.-1971.
G.R. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1983 fra Niels Jør
gensen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 26 ha., der er 11 ha. eng.
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ført i 1920 og restaureret flere
gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1920 restaureret i
1983/84, lade fra 1920 og maskin
hus fra 1990. Gården drives med
en kvægproduktion på 42 årskøer
og 45 ungdyr af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er
hvede og ærter. Der er 3 trakto
rer, tårnsilo samt portionstørreri
med varm og kold luft. Maskin-

station bruges til græsensilering og høst.

TRÆNGSTRUPVEJ 96,
"TRÆNGSTRUPGAARD",
TRÆNGSTRUP, 9541 SULDRUP, tlf. 98-653173.
NIELS BERTELSEN, gård
ejer, født d. 16.-12.-1945,
søn af Margrethe og Kre
sten Bertelsen, gift d.
31.-7.-1971 med Anny Philipsen, hjemmehjælper,
født d. 13.-12.-1945, dat
ter af Johanne og Niels
Møller Philipsen. Parret
har børnene: Lars, født d.
25.-9.-1969, Jens, født d. 4.-7.-1973 og Anne, født d. 16.-4.-1977.
N.B. har været på Asmildkloster Landbrugsskole og er kredsledelsen for D.L.G. Han
overtog gården i 1975 fra sin far Kresten Bertelsen, nuværende ejer er 12. generation.
Areal 115 ha., heraf tilkøbt 68 ha., der er 6 ha. skov og vedvarende græs.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1976, kviestald fra 1952, hestestald bruges til garage og maskinhus, kal
vestald fra 1933, lade fra 1958, maskinhus, 1 indendørs - og 2 udendørs køresiloer
samt 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 90 årskøer og 120 ungdyr
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, portionstørreri med varm og
kold luft, staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset, og der er anparter i vindmøllelaug. På gården er ansat 1 fodermester, og maskinstation bruges til halmpresning
samt såning af roer.

TØTTRUPVEJ 22, "TØTTRUP VESTERGAARD", TØTTRUP, 9541
SULDRUP, tlf. 98-653130.
STEN og EGON HOLLAND RAS
MUSSEN, landmænd. E.H.R. er
født d. 6.-12.-1920, søn af Sofus
Rasmussen, gift d. 12.-5.-1960
med Greta Hansen, født d. 28.4.-1936, datter af Karl Hansen.
Parret har børnene: Sten, født d.
4.-6.-1962, Bo, født d. 16.-11.1963, Inge, født d. 25.-5.-1966
og Allan, født d. 22.-8.-1968.
E.H.R. overtog gården d. 1.-9.-1972 fra Christian Christensen. Gården blev udstykket
fra Rebstrup Mølle i 1894, den var dengang på 9,4 ha. Sønnen Sten har købt anpart i
gården, han har været på Ladelund og Lundbæk landbrugsskoler.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 34,1 ha., heraf tilkøbt 10,4 ha. Der er lejet 8,3 ha.
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lade, maskinhus, foderhus, 2 indendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 45 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, tårnsilo samt varm og kold lufts
tørreri. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

TØTTRUPVEJ 28, MUNKHOLM,
9541 SULDRUP, tlf. 98-653168.
ANKER PEDERSEN, gårdejer,
født d. 18.-5.-1929, søn af Viola
og Elmar Pedersen, gift i 1949
med Marie Elvira Buus Madsen,
født d. 27.-6.-1927, datter af Ottomine og Søren Buus Madsen.
Parret har børnene: Birthe, født
d. 15.-2.-1948, Leo, født d. 25.6.-1951, Annette, født d. 4.-9.1952, Elmar, født d. 23.-3.-1965
og John, født d. 7.-5.-1967. A.P. overtog gården i 1950 fra Thorvald Blindbæk.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 15,5 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er lejet 9,4 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1964, spaltestald med maskinhus fra 1972, svinestald fra 1929 og lade fra
1900. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der produceres ca. 350
slagtesvin årligt, der er 6 ammekøer, 6 ungdyr og 18 slagtekalve af blandet race.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 4 tårnsiloer samt varm
og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TØTTRUPVEJ 30, "JÆTTEGÅR
DEN", REBSTRUP, 9541 SUL
DRUP, tlf. 98-653223.
JARNE NIELSEN, ingeniør, født
d. 5.-6.-1942, søn af Svend Åge
Nielsen, gift d. 3.-4.-1977 med
Anna Haugård, lærer, født d. 9.4.-1945, datter af Peter Haugård.
Parret har børnene: Knud, født
d. 30.-9.-1965, Anders, født d.
20.-3.-1973 og Rasmus, født d.
29.-12.-1975.
J.N. er fritidslandmand. Han overtog gården i april 1975. Gården kan føres tilbage til
ca. 1870.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 6,6 ha.
Stuehuset er restaureret i 1980. Avlsbygningerne nedbrændte i 1965 og blev genopbyg
get med kvægstald, svinestald og lade. Besætningen er på 2 dværggeder. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor.
ULVKÆR VEJ 1, "ENGGAARD", ÅRESTRUP, 9520 SKØRPING, tlf. 98-375034.
HOLGER BØRRESEN, gårdejer, født d. 7.-2.-1927, søn af Dagmar og Søren Børresen,
gift d. 22.-1.-1950 med Ingerlise Ræbild Pedersen, født d. 14.-2.-1930, datter af Sine
og Søren Ræbild Pedersen. Parret har børnene: Birthe, født d. 4.-5.-1950 og Søren,
født d. 22.-9.-1952.
H.B. var borgmester i Støvring Kommune. Han overtog gården i 1955 fra sin svigerfar
Søren Ræbild Pedersen, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald, hestestald og lade
alle fra 1950 samt maskinhus fra 1975. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm
og kold luft samt halmfyr kombineret med oliefyr. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.
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ULVKÆRVEJ 7, ÅRESTRUP,
9520 SKØRPING, tlf. 98-375215.
ORLA CHRISTIAN JENSEN, gård
ejer, født d. 12.-9.-1940, søn af
Margrethe og Ejnar Jensen, gift i
1963 med Hanne Jensen, født d.
27.-5.-1942, datter af Amalie og
Alfred Jensen. Parret har børne
ne: Kim, født d. 10.-4.-1970 og
Karin, født d. 7.-7.-1974.
O.C.J. arbejder i grusgrav. Han
overtog gården i 1968 fra Alfred

Nielsen. Ejendomsskyld 660.000. Areal 9,9 ha.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af 2 svinestalde fra 1914 begge
ændret i 1968, lade fra 1914 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 250 stk. årligt. Der er 1 traktor, plansilo samt portionstørreri med varm
og kold luft. Maskinstation bruges til gødningsudkørsel og høst.

ULVKÆR VEJ 12, "BØGELY", 9520 SKØRPING, tlf. 98-375320.
VAGN LAURSEN, gårdejer, født d. 4.-5.-1950, gift i 1979 med Else Marie Poulsen,
savværksarbejder, født d. 17.-11.-1958, datter af Elly og Thorvald Poulsen. Parret har
børnene: Rikke, født d. 30.-11.-1976 og Rasmus, født d. 22.-11.-1980.
V.L. er postbud, han har været på Lægård Landbrugsskole og er formand for skole
bestyrelsen i Årestrup Skole. Han overtog gården d. 1.-9.-1980 fra Frode Nørgaard.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 19,3 ha., heraf 1,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1942. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra
1942 samt garage fra 1956. Gården drives med en svineproduktion på 13 årssøer, der
produceres ca. 100 slagtesvin årligt, desuden er der 3 Jydske heste. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm og
kold lufts tørreri samt brændefyr. Maskinstation bruges til rapsen.

ULVKÆRVEJ 16, "ULVKJÆR",
ULVKÆR, 9520, tlf. 98-375051.
INGRID NIELSEN, gårdejer, født
d. 25.-4.-1926, datter af Bentine
og Kristian Madsen, gift d. 25.10.-1980 med Sigurd Nielsen,
født d. 17.-9.-1928, søn af Marie
og Marinus Nielsen.
S.N. har været på Lundbæk Land
brugsskole. I.N. overtog gården i
1977 fra sin far Kristian Mad
sen, nuværende ejer er 4. gene
ration på gården, som blev udflyttet fra Årestrup i 1852 af I.N.'s oldefar.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 13 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1890 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1936, hestestald fra 1935 bruges til garage og værksted, lade fra 1925
og maskinhus fra 1987. Besætningen er på 5 ammekøer, 2 ungdyr og 2 slagtekalve af
racen RDM, desuden er der 1 hest af racen Haflinger. Planteproduktionens salgsaf
grøde er korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og halmfyr. Man anvender ingen frem
med arbejdskraft.
ULVKÆRVEJ 21, TORSTED, 9541 SULDRUP, tlf. 98-653137.
CHRISTIAN SØRENSEN, gårdejer, født d. 2.-6.-1923, søn af Dorthea og Søren P.
Sørensen.
C.S. overtog gården i 1977 fra sin mor Dorthea Sørensen, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 16 ha.
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Ulvkærvej 21's stuehus er opført
i 1941. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade begge fra
1936, samt garage og fyrrum fra
1963. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående
af korn. Der er 1 traktor og
plansilo. Maskinstation bruges til
markarbejdet.

VEGGERBYVEJ ao, "SØKILDEGAARD", GL. SULDRUP, 9541
SULDRUP, tlf. 98-378149.
SØREN JOHNSEN SØRENSEN,
gårdejer, født d. 26.-10.-1915,
søn af Kirsten og Michael Søren
sen, gift d. 20.-11.-1948 med
Anna Mosbæk Christensen, født
d. 3.-9.-1919, datter af Meta og
Jens Mosbæk Christensen. Parret
har børnene: Hanne, født d. 7.11.-1941, Jens, født d. 26.-11.1949 og Kirsten, født d. 3.-9.-1956.
S.J.S. overtog gården d. 26.-10.-1948 fra sin svigerfar Jens Mosbæk Christensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført i 1904-1906 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1956 bruges til svin, hestestald bruges som garage og lade fra 1965.
Gården drives med en svineproduktion på 6 årssøer, der produceres ca. 120 slagtesvin
årligt, desuden er der 2 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn.
Der er 1 traktor og plantørreri med kold luft. Maskinstation bruges til høst.
VEGGERBYVEJ 46, "GRANITGAARDEN", GL. SULDRUP,
9541 SULDRUP, tlf. 98-378700.
TAGE BJØRN JOHANSEN, gård
ejer, født d. 27.-4.-1939, søn af
Dagny Pedersen, gift d. 23.-1.1960 med Anna Grethe Thomsen,
født d. 6.-7.-1937, datter af Pe
tra og Marius Thomsen. Parret
har børnene: Hanne Estrid, født
d. 22.-11.-1960 og Lili Ann, født
d. 22.-4.-1963.
T.B.J. overtog gården d. 28.-5.-1984 fra Evald Abildgaard Hansen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 29,8 ha. Der er lejet 8 ha. til græsning.
Stuehuset er opført i 1892 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald med lade fra 1962, svinestald fra 1892 anvendes til ammekøer og maskinhus fra
1962. Besætningen er på 30 ammekøer med opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps og maltbyg. Der er 3 traktorer, og maskinstation bruges til høst.
VEGGERBYVEJ 58, HYLLESTED, 9541 SULDRUP, tlf. 98-378482.
JENS PETER MARK LARSEN, gårdejer, født d. 13.-2.-1951, søn af Johanne og Peder
Mark Larsen, gift d. 28.-6.-1975 med Karen Kjærsgaard Larsen, født d. 21.-7.-1951,
datter af Margrete og Anker Kjærsgaard Larsen. Parret har børnene: Hanne, født d.
15.-9.-1976 og Kim, født d. 17.-7.-1978.
J.P.M.L. er maskinfører ved en entreprenør. Han overtog gården d. 1.-8.-1978 fra sin
far Peder Mark Larsen.
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Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
12,2 ha., heraf 2 ha. eng og bak
ker. Der er lejet 3 ha.
Veggerbyvej 58's stuehus er op
ført i 1880 og restaureret flere
gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1961 anvendes til
heste og høns, svinestald med
lade fra 1979 og gylletank. Går
den drives med en svineprodukti
on på 90 årssøer, der sælges ca.
2.000 smågrise årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er pillegræs og korn. Der er 3 traktorer og kulfyr til både
stald og stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VEGGERBYVEJ 69, "FLADHØJGAARD", HYLLESTED, 9541
SULDRUP, tlf. 98-378636.
NIELS BØVING LUNDEN, gård
ejer, født d. 30.-11.-1953, søn af
Kristine og Ove Grønborg Lun
den, gift d. 2.-7.-1977 med Inger
Nørhave, familieplejer, født d.
3.-3.-1954, datter af Else og Ver
ner Nørhave. Parret har børne
ne: Anders Peter, født d. 3.-4.1979, Thomas, født d. 12.-10.1980, Kristine, født d. 9.-11.-1984 og Esben, født d. 23.-12.-1986.
N.B.L. har været på Ladelund og Gråsten landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.8.-1986 fra Jens Peter Christensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 14,9 ha. Der er lejet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1937 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af 2 ungsvinestalde, 1 slagtesvinestald, drægtighedstald, løbeafdeling og foderhus alle fra 1990, 4
klimastalde fra 1986, 3 svinestalde nybygget og renoveret i 1990 efter brand, maskin
hus fra 1984, 3 fodersiloer, 2 gastætte siloer og 2 gylletanke. Gården drives med en
opformeringsbesætning på 210 SPF-søer, der sælges ca. 1.500 LY-polte og 2.500 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer. På gården
er ansat 1 fast medhjælper, og man har 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges
til rapshøsten.
VEGGERBYVEJ 74, HYLLESTED,
9541 SULDRUP, tlf. 98-378188.
ANDERS KRESTEN MARK, gård
ejer, født i 1942, søn af Alma og
Karl Mark.
A.K.M. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han er i repræsentantskabtet for M. D.
Food og i bestyrelsen for Kon
trolforeningen. Han overtog går
den i 1977 fra sin far Karl Mark,
nuværende ejer er 3. generation.

Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 20,4 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvæg- og
hestestalde samt garage alle fra 1915, kvægstald fra 1976, lade fra 1920, maskinhus
fra 1990, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 28
årskøer samt opdræt, desuden er der 4 årssøer og 60 slagtesvin. Der er 2 traktorer,
plansilo samt portionstørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

-406VEGGERBYVEJ 78, HYLLESTED, 9541 SULDRUP.
HARDY PEDERSEN, landmand, født i 1932, søn af Kirstine og Alfred Pedersen.
H.P. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1963 fra Ditlev
Thomsen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 11 ha., heraf 2 ha. tørvegrav.
Stuehuset er opført i 1933. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1933 og lade fra
1947. Gården drives med en kvægproduktion på 10 årskøer og 10 ungdyr af racen
SDM. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til høst.
VEGGERBYVEJ 82, "HYLLESTEDGAARD", HYLLESTED, 9541
SULDRUP, tlf. 98-378146.
BØRGE BUUS, gårdejer, født d.
18.-1.-1931, søn af Andrea og
Jens Buus, gift d. 9.-10.-1953
med Lilly Christiansen, født d.
19.-7.-1933, datter af Elna Chri
stiansen. Parret har børnene: Jyt
te, født d. 5.-6.-1954, Helle, født
d. 19.-4.-1958 og Keld, født d.
5.-7.-1961.
B.B. overtog gården d. 1.-8.-1959 fra Ingemand Christiansen, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 6 ha. sø i tidligere
tørvegrave.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1966, svinestald fra 1900, lade fra 1968, desuden er der fodermesterhus
fra 1924, som er udlejet. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af korn og raps. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

VEGGERBYVEJ 86, HYLLESTED, 9541 SULDRUP, tlf. 98-378806.
TORBEN BLICHFELDT NIELSEN, gårdejer, født d. 30.-10.-1966, søn af Anna Lise og
Niels Jørgen Nielsen, bor sammen med Gitte Marianne Pedersen, telefonist, født d.
5.-1.-1969, datter af Inger Elisabeth og Harry Pedersen.
T.B.N. arbejder på maskinstation. Han overtog gården d. 15.-7.-1990 fra Arne Jensen.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret omkr. 1975. Avlsbygningerne består af kvæg
stald med lade fra 1975, garage fra 1933 og maskinhus. Besætningen er på 3 ammekøer, 6 ungdyr og 5 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, raps og kartofler. Der er 2 traktorer og træfyr. Maskinstation bruges til høst.
VEGGERBYVEJ 107, "KORSGAARD", LYNGSØ, 9240 NIBE, tlf. 98-378497.
LARS NIELSEN, gårdejer, født d. 26.-4.-1962, søn af Anne Mie og Erling Nielsen, gift
d. 28.-6.-1986 med Ketty Bengtsen, sygehjælper, født d. 1.-7.-1965, datter af Esther
og Marinus Bengtsen.
L.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange, han er i bestyrelsen for BislevVeggerby Husmandsforening og i Sundheds- og Efteruddannelsesudvalget i Ålborg Amts
Familiebrug. Han overtog gården d. 15.-7.-1987 fra Leo Nøhr Jespersen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 30 ha. Der er lejet 30 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1935 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1935 løbende restaureret, maskinhus fra 1935, lade fra 1977 og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 43 årskøer, 50 ungdyr og 10 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der 1 Fjordhest. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
ærter, raps, roer og græs. Der er 3 traktorer, og L.N. er medlem af Fællesmekani
seringen. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

VEGGERBYVEJ 123, "MOSEGAARDEN", VEGGERBY, 9240 NIBE, tlf. 98-387093.
SØREN og JØRGEN THOMSEN, gårdejere.

-M7J.T. overtog gården d. 15.-6.-1968 fra Niels Mikkelsen, den 23.-12.-1989 købte sønnen

Søren halvpart i gården, han har været på Lundbæk Landbrugsskole.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 97 ha., heraf tilkøbt 30,5 ha., der er 12 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1899 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald, lade og 2 maskinhuse. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og fast
brændselsfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
VEGGERBYVEJ 139, "THORSTEDVANG", VEGGERBY, 9240 NIBE,
tlf. 98-387375.
POUL HENNINGSEN, gårdejer,
født d. 8.-4.-1960, søn af Maren
og Børge Henningsen, gift d. 6.10.-1984 med Margit Hansen,
postbud, født d. 16.-2.-1961, dat
ter af Else og Bent Hansen. Par
ret har sønnen Anders, født d.
9.-8.- 1988.
P.H. har været på Gråsten og
Lundbæk landbrugsskoler, han er i bestyrelsen for Husmandsforeningen og kasserer for
Fællesmekaniseringen. Han overtog gården d. 1.-8.-1984 fra Laurits Sørensen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 25,4 ha., heraf 2 ha. skov. Der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1912 siden ændret, lade fra 1912 siden tilbygget og svinestald fra 1930. Går
den drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps, ærter og frø
græs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri med varm og kold luft samt
halmfyr.

VESTERHEDENVEJ 70, GULDBÆK, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98-385213.
SVEND KRAGELUND, gårdejer omtales under GI Viborgvej 9.
S.K. overtog gården i 1948 fra Thorvald Andersen.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 2 ha., der er frasolgt 10 ha. til byggegrunde. Jorden er
bortforpagtet til sønnen Arne.
Stuehuset er opført i 1947. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra
1947. S.K. ejer og driver også GI Viborgvej 9.
VINSTRÆDE 12, "BØGEHØJ",
TORSTEDMØLLEBY, 9541 SUL
DRUP, tlf. 98-378366.
KNUD HANSEN, gårdejer, født
d. 30.-8.-1940, søn af Kristine
og Piesner Hansen, gift d. 26.3.-1966 med Bodil Hollensen,
født d. 7.-10.-1946, datter af
Ellen og Thomas Hollensen. Par
ret har børnene: Kim, født d.
7.-10.-1968 og Dan, født d. 15.6.-1978.
K.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 8.-11.-1973 fra
Tage Thomsen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 36 ha., der er 1,5 ha. eng og
mose.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1910 bruges til svin, fare- og fravænningstalde begge fra 1976, lader fra
1910 og 1976, maskinhus fra 1984 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion
på 200 årssøer, der sælges ca. 3.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er frøgræs og raps. Der er 5 traktorer, 2 plantørrerier og brændefyr. På gården er
ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til høst.
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POUL ERIK BORUP, gårdejer, født d. 16.-12.-1946, søn af Elida og Aage Borup, gift i
1973 med Karen Margrethe Pedersen, sygehjælper, født d. 6.-6.-1945, datter af Mary
og Marinus Pedersen. Parret har børnene: Dorte, født d. 19.-2.-1977 og Søren, født d.
3.-1.-1978.
P.E.B. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1972
fra sin far Aage Borup.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 58,8 ha., heraf tilkøbt 32 ha., der er 1 ha. mose. Der
er lejet 11 ha.
Stuehuset er restaureret i 1964. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1962, kvie
stald fra 1978, lade fra 1976, maskinhus fra 1987, 2 udendørs køresiloer og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 91 ungdyr og 32 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer og halmfyr.
På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til ensilering og høst.
VOLSTRUPVEJ 51, "ENGHØJGAARD", VOLSTRUP, 9230 SVEN
STRUP, tlf. 98-385105.
AAGE QUIST-JENSEN, gårdejer,
født d. 6.-3.-1927, søn af Jenny
og Alfred Quist-Jensen, gift i
1950 med Bodil Kristensen, født
d. 29.-10.-1930, datter af Ella og
Svennevig Kristensen. Parret har
børnene: Peter, født d. 19.-8.1950, Jenny, født d. 25.-1.-1952,
Niels, født d. 17.-8.-1955, Jens,
født d. 15.-3.-1958, Tove, født d. 11.-2.-1961, Lene, født d. 1.-4.-1965 og Hanne, født
d. 11.-9.-1968.
Aa.Q.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole og er domsmand i Retten i Ålborg.
Han overtog gården d. 1.-11.-1955 fra Poul Møller.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 29,5 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1899 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1899, som har fået ny overbygning og senere tilbygget i 1966, desuden er der
svinestald og lade begge fra 1951. Gården drives med en kvægproduktion på 25 års
køer, 25 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM, der er 3 årssøer, og der produceres 50
slagtesvin, desuden er der 50 æglæggende høns. Der er 3 traktorer, 1 mejetæsker, 2
kornsiloer og portionstørreri med varm luft.

VOLSTRUPVEJ 55, "ØSTERGAARD", MOLBJERG, 9240 NI
BE, tlf. 98-385108.
POUL ERIK og KAJ LANGDAHL
NIELSEN, gårdejere. P.E.L.N. er
født d. 3.-8.-1947 og K.L.N. er
født d. 6.-7.-1942, de er sønner
af Anna og Jens Nielsen. K.L.N.
har sønnen Michael, født d. 9.9.-1967.
Begge brødre har været på Lund
bæk Landbrugsskole, K.L.N. er
kredsrepræsentant for M. D. Food og kåringsdommer for Landboforeningen. Brødrene
overtog gården 31.-1.-1984 fra deres mor Anna Nielsen, de er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., der er 1 ha. skov. Der
er lejet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og restaureret i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1930 udvidet flere gange senest i 1978, svinestald fra 1905 bruges til kalve og
grise, lade fra 1920, maskinhus fra 1960, foderhus fra 1990, gastæt silo samt 2 inden-
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og 30 slagtekalve af racen SDM, der er 5 årssøer, og der produceres 90 slagtesvin år
ligt. Kvægbesætningen er en avlsbesætning, som har været med i Landstilsynet. Plante
produktionens salgsafgrøde er raps. Der er 4 traktorer, og staldvarme anvendes til op
varmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VOLS TRUP VEJ 59, "ØSTER GAARDEN", MOLBJERG, 9240 NIBE,
tlf. 98-385094.
VOGN CRISTIAN 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 Pe
ter Buus Madsen. Parret har bør
nene: Lars, født d. 24.-12.-1950,
Henning, født d. 1.-2.-1952 og
Bent, født d. 18.-4.-1957. C.B. overtog gården i 1956 fra Marius Klitgaard.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 37 ha., heraf 13,8 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af svinestalde 2 fra 1948 og 1 fra 1977, lade fra 1948, maskinhus fra 1988 og gastæt silo. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 3
traktorer og 2 mejetærskere, som bruges til maskinstation. Man har samdrift med
Nyrupvej 32 i Ålborg Kommune.

VOLSTRUPVEJ 61, MOLBJERG,
9240 NIBE, tlf. 98-385161.
ARNE ANDERSEN, gårdejer,
født d. 5.-7.-1938, søn af Signe
Katrine og Anthon Martinus An
dersen, gift d. 30.-3.-1963 med
Jenny Kirstine Hedegaard Niel
sen, født d. 26.-12.-1944, datter
af Anna og Niels Hedegaard Ni
elsen. Parret har børnene: Gitte,
født d. 22.-2.-1963, Henrik, født
d. 20.-2.-1964, Hanne, født d.
7.-8.-1966 og Leif, født d. 14.-4.-1975.
A.A. driver Molbjerg Maskinstation. Han overtog gården i 1963 fra sin far Anthon
Martinus Andersen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 6 ha. Der er lejet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygingerne består af 3 maskinhuse fra 1964, 1971 og
1978 samt 1 lade, der bruges som kvægstald. Besætningen er på 25 ammekøer og 30
ungdyr af racen Hereford. På gården er de nødvendige maskiner til moderne maskin
station, desuden er der anparter i Øster-Hornum Vindmøllelaug og fast brændselsfyr.
VOLSTRUPVEJ 71, MOLBJERG,
9240 NIBE, tlf. 98-385348.
JENS ERIK JENSEN, landmand,
født d. 1.-1.-1950, søn af Elisa
beth og Morten Jensen, gift d.
17.-9.-1988 med Jonna Vall Jen
sen, sygehjælper, født d. 5.-4.1956, datter af Grethe og Vagner
Jensen. Parret har børnene: Jes
per, født d. 7.-10.-1979 og Stef
fen, født d. 22.-5.-1983.
J.E.J. er murerarbejdsmand. Han
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Ejendomsskyld 510.000. Areal 7,7 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af hønsehus
og kvægstald med svinestald fra 1923, lade fra 1900 samt garage. Besætningen er på 3
ammekøer og 7 ungdyr af blandet race, desuden er der 60 høns. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, plantørreri med kold luft og kombifyr. Maskin
station bruges til høst.

VOLSTRUPVEJ 72, "DYBÆKGAARD", MOLBJERG, 9240 NIBE, tlf. 98-385013.
POUL PEDERSEN, gårdejer, født d. 20.-12.-1930, søn af Johanne og Anders Pedersen,
gift d. 26.-10.-1957 med Bodil Dahl Schultz, født d. 2.-11.-1935, datter af Meta og
Laurits Schultz. Parret har børnene: Else, født d. 17.-10.-1959, Kirsten, født d.
9.-6.-1962 og Inger, født d. 16.-11.-1967.
P.P. driver en forretning af plantebeskyttelsesmidler, han har været på Ladelund
Landbrugsskole og er medlem af Byrådet. Han overtog gården i 1964 fra Anskar Peder
sen. Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 50 ha. Der er lejet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1889 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade alle fra 1962, staklade fra 1938 og maskinhus ombygget
i 1948. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af græsfrø, raps,
ærter, korn og valmuer. Der er 2 traktorer, plantørreri og gennemløbstørreri med
varm og kold luft, der er kombifyr til kul og olie. Maskinstation bruges til høst.
VOLSTRUPVEJ 76, "VESTERGAARD", MOLBJERG, 9240 NIBE, tlf. 98-385024.
LARS LYNGBY, gårdejer, søn af Kristine og Ejnar Lyngby, gift med Margit Svend
strup, datter af Anna og Anker Svendstrup. Parret har børnene: Stina, Ejnar og
Marianne.
L.L. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra sin far
Ejnar Lyngby, nuværende ejer er 3. generation.
Areal 27,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1890 og restaureret i 1968. Ejendommen brændte i 1987, og
der blev opført 4 svinestalde samt foderhus dette år, maskinhuset er fra 1975, der er
gastæt silo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 125 årssøer, der
produceres 2.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter,
hvede og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og staldvarme anvendes til opvarm
ning af stuehuset. Man har samdrift med Flintedalevej 2, Vokslev, der er 45 ha. jord.

ØSTER HORNUMVEJ 30, "KROGSGAARD", 0. HORNUM, 9530
STØVRING, tlf. 98-385018.
FREDERIK og HENRY SCHØN,
gårdejere. F.S. er født d. 30.-1.1915 og H.S. er født d. 13.-3.1922, de er sønner af Karen Ma
rie og Vilhelm Henry Schøn.
Brødrene overtog gården d. 1.-7.1960 fra deres far Vilhelm Henry
Schøn, gården er flyttet fra 0.
Hornum By i 1855, faderen købte
den i 1913.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 56 ha. Der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1919 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1964, svinestald fra 1923, hestestald og garage fra 1925, lade fra 1909,
maskinhus fra 1975 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer,
25 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, der indkøbes smågrise, og der produceres
325 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og raps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker samt korntørreri med varm og kold luft. På gården er ansat
1 husbestyrerinde.
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ØSTER HORNUMVEJ 32, "BAKGAARDEN", 0. HORNUM, 9530 STØVRING, tlf.
98-385047.
ANTHON SKYTH HENRIKSEN, gårdejer, født d. 26.-10.-1925, søn af Ane Katrine og
Jens Kristian Henriksen, gift d. 14.-5.-1955 med Gudrun Gregersen, født d. 29.-6.1932, datter af Laura og Jens Kristian Gregersen. Parret har børnenes Inga, født d.
10.-5.-1956, Jens Christian, føddt d. 22.-6.-1957 og Jørgen, født d. 12.-3.-1959.
A.S.H. overtog gården d. 3.-11.-1959 fra Hermand Lund.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 19,6 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret flere gange senest i 1974.
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1911, hestestald og garage fra 1936, lade fra
1911 senere tilbygget og maskinhus fra 1955. Gården drives med en kvægproduktion på
16 årskøer, 24 ungdyr og 4 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 6 års
søer, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt, desuden er der 40 æglæggende høns.
Der er 2 traktorer samt plantørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
ØSTER HORNUMVEJ 46, GULDBÆK, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98-385809.
HENNING JØRGENGSEN, gårdejer, født i 1942, søn af Ingeborg og Alfred Jørgensen,
gift i 1966 med Ulla Larsen, hjemmehjælper, født i 1948, datter af Dagny og Holger
Larsen. Parret har børnene: Jes, født d. 25.-3.-1969, Boe, født d. 13.-4.-1972 og
Rikke, født d. 4.-3.-1986.
H.J. overtog gården d. 1.-12.-1990 fra Jørgen Quist.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 28 ha., heraf 2 ha. mose. Der er lejet 7,2 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af 3
svinestalde fra 1967, 1972 og 1977, lade fra 1920, maskinhus fra 1977 og gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges ca. 3.000 smågrise
årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker samt plantørreri med varm og kold luft.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

ØSTER HORNUMVEJ 50, "KLØVERVANGGAARD", GULDBÆK, 9230 SVENSTRUP.
ERLING BUUS, gårdejer omtales under Guldbækvej 94.
E.B. overtog gården i 1981 fra Jørgen Lynge Hansen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 12,5 ha.
Stuehuset er restaureret i 1977, det er udlejet. Avlsbygningerne består af farestald,
goldsostald og fravænningstald alle fra 1977, mindre lade, garage og gastæt silo.
Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der produceres ca. 1.400 små
grise årligt. Man har samdrift med Guldbækvej 94.
ØSTER HORNUMVEJ 55, GULD
BÆK, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98385529.
AAGE ABILDGAARD, gårdejer,
født d. 1.-12.-1919, søn af Kri
stine og Anders Abildgaard.
AA.A. har været på St. Restrup
Husmandskole. Han overtog går
den i 1965 fra sin far Anders
Abildgaard, gården er udstykket
fra en nabogård i 1914.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 16
ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1961. Avlsbygningerne består af kvægstald,
vognport og lade alle fra 1914 samt hønsehus.
ØSTERMARKVEJ 3, "DAMGAARD", HJEDS, 9541 SULDRUP, tlf. 98-378612.
ANDERS LANGDAHL, landmand, født d. 14.-11.-1964, søn af Alice og Peter Langdahl, gift d. 14.-6.- 1986 med Hanne Christensen, kontorassistent, født d. 11.-12.1965, datter af Helga og Osvald Christensen. Parret har børnene: Marianne, født d.
17.-10.- 1988 og Jakob, født d. 8.-6.-1990.
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Anders Langdahl har været på
Kongensgård og Hammerum land
brugsskoler. Han overtog gården
d. 15.-2.-1986 fra sin far Peter
Langdahl, nuværende ejer er 4.
generation på gården, som blev
udstykket fra Hjeds i 1864, olde
faderen opdyrkede hedejorden.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
27 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1903 og
restaureret flere gange. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 1912 udvidet i 1964 og restaureret i 1988, lade fra
1912 udvidet i 1929, maskinhus fra 1988 anvendes som foderhus, der er gylletanke.
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af
racen SDM. Der er 2 traktorer, 2 korntørrerier med kold luft og staldvarme anvendes
til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ØSTERMARKVEJ 6, "HEGNSHOLT", HJEDS, 9541 SULDRUP,
tlf. 98-378141.
HENNING LANGDAHL, gårdejer,
født d. 18.-2.-1944, søn af Dag
mar og Marius Langdahl, gift d.
24.-9.-1966 med Agnethe Riis,
født d. 4.-9.-1945, datter af Ma
ren og Johannes Riis. Parret har
børnene: Birthe, født d. 22.-7.1967, Keld, født d. 22.-1.-1970
og Claus, født d. 30.-6.-1974.
H.L. har været på Haslev Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet i Veggerby Sogn og i repræsentantskabet for M. D. Food. Han overtog gården d. 1.-10.-1966
fra sin far Marius Langdahl. Gården blev udstykket fra "Damgaard" i 1931, Danmarks
eneste Langdysse findes på ejendommen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 5 ha. med eng og
bakker.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade begge fra 1931, kvægstald og foderhus begge fra 1978, maskinhus fra 1979,
udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer,
25 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer og plantørreri med kold
luft. Maskinstation bruges til høst.
ØSTERMARKVEJ 12, "SØHØJGAARD", HJEDS, 9541 SULDRUP,
tlf. 98-387062.
POUL MARTIN MORTENSEN,
gårdejer, født d. 10.-4.-1952, søn
af Sinne og Kaj Mortensen, gift
d. 27.-10.-1990 med Linda Jen
sen, fabriksarbejder, født d.
27.-12.- 1950, datter af Hilda og
Kristian Jensen. Parret har bør
nene: Bettina, født d. 3.-4.-1983
og Palle, født d. 19.-7.-1988.
P.M.M. er forretningsfører og uddannet driftsassistent. Han overtog gården i 1985 fra
Hans Frost.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 28,5 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret fra 1978-1986. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1929 moderniseret i 1978, kvægstald fra 1972 tilbygget i 1978, lade fra
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race, desuden har P.M.M. andel i minkfarm. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, raps og frøgræs. Der er 1 traktor, plantørreri samt portionstørreri med varm og
kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

ØSTERMARKVEJ 18, "GRAASTEN", HJEDS, 9541 SULDRUP,
tlf. 98-387091.
KAJ MORTENSEN, gårdejer,
født d. 7.-10.-1926, søn af Mette
og Peter Mortensen, gift d.
5.-12.- 1951 med Sinne Thomsen,
født d. 16.-4.-1930, datter af
Katrine og Poul Thomsen. Parret
har børnene: Poul Martin, født d.
10.-4.- 1952, Henny Mette, født
d. 22.- 6.-1954 og Conny, født d.
12.- 4.-1957.
K.M. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra sin sviger
far Poul Thomsen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 16,7 ha., heraf 2 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1930. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1976 og 1979,
lade fra 1930, maskinhus fra 1986 samt 3 minkhaller hvoraf de 2 ejes af sønnen Poul
Martin. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der sælges ca. 1.400
smågrise årligt. Minkproduktionen er på 50 tæver, og der er 15 sølvræve. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plantørre
ri med varm og kold luft samt halmfyr. Man driver maskinstation med mejetærsker og
presser.
ÅRESTRUPVEJ 30, "PORSGAARDEN", 9541 SULDRUP, tlf. 98378124.
OLUF HYLDGAARD, gårdejer,
født d. 19.-10.-1929, søn af Ma
rie og Jens Hyldgaard, gift d.
13.-8.-1960 med Gudrun Nørager,
hjemmehjælper, født d. 28.-10.1938, datter af Mathilde og Pe
der Nørager. Parret har børnene:
Karin, født d. 3.-6.-1961, Anni,
født d. 7.-12.-1963, Jens, født
d. 11.-6.-1966 og Joan, født d. 2.-3.-1970.
O.H. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1960 fra Aage
Sørensen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 13 ha., der er frasolgt 1,1 ha. Der er lejet 4 ha. til
græsning.
Stuehuset er opført omkr. 1922 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1922, lader fra 1922 og 1971, sidstnævnte har maskinhus. Besætningen
er på 50 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
ÅRESTRUPVEJ 46, ÅRESTRUP, 9520 SKØRPING, tlf. 98-378765.
JENS OLUF POULSEN, gårdejer, født d. 7.-3.-1956, søn af Maja og Jørgen Poulsen,
gift d. 3.-7.-1987 med Bodil Iversen, børnehavepædagog, født d. 29.-4.-1966, datter af
Ebba og Kaj Iversen. Parret har datteren Anne Louise, født d. 20.-9.-1988.
J.O.P. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-8.-1986 fra
Sigurd Nørregaard.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 29,6 ha. Der er bortforpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består farestald fra
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gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 55 årssøer, der produceres ca.
1.150 slagtesvin årligt, desuden er der 3 ammekøer og 3 ungdyr af racen Hereford.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker samt
plantørreri med varm og kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
ÅRESTRUPVEJ 51, "GRANDHØJGAARD", ÅRESTRUP, 9520 SKØRPING, tlf. 98378701.
BJARNE NYSOM FREDERIKSEN, landmand, født d. 13.-8.-1953, søn af Irene Kjær og
Ove Frederiksen, gift d. 20.-6.-1981 med Sonja Kastrup, født d. 13.-6.-1956, datter af
Asta og Svend Kastrup. Parret har børnene: Joan, født d. 3.-11.-1979, Pia, født d.
15.-8.-1984 og Brian, født d. 18.-10.-1989.
B.N.F. er formand for Husmandsforeningen i Årestrup. Han overtog gården d. 1.9.-1983 fra Elmer Christensen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 17 ha. Der er lejet 25 ha.
Stuehuset er restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge
fra 1950, ungdyrstald fra 1959 bruges også til svin, maskinhus fra 1959, hønsehus og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af blandet race, desuden er der 10 årssøer og 2 heste. Man driver handel med
husdyr. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer og 1 markvan
dingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ÅRESTRUPVEJ 61, "SKAARHØJGAARD", ÅRESTRUP MARK,
9520 SKØRPING, tlf. 98-375178.
POUL ERIK BACH KRISTENSEN,
gårdejer, født d. 28.-10.-1942,
søn af Helga og Edvard Kristen
sen, gift d. 2.-9.-1967 med He
rild Andersen, født d. 5.-11.1944, datter af Rosa og Torben
Andersen. Parret har børnenes
Annette, født d. 25.-11.-1968,
Flemming, født d. 12.-12.-1971,
Anders, født d. 20.-9.-1975 og Michael, født d. 2.-9.-1986.
P.E.B.K. har været på Dalum Landbrugsskole og er i repræsentantskabet for Ålborg
Amts Landboforening. Han overtog gården d. 15.-8.-1967 fra Mariane Ove.
Ejendomsskyld 4.000.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 6 ha. skov. Der er
lejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af malke- og
kalvestald fra 1979, kvægstald fra 1939, lader fra 1989 og 1973 sidstnævnte er udvidet
i 1979, maskinhus fra 1973 udvidet i 1983, gastæt silo, inden- og udendørs køresilo
samt 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 83 årskøer, 125 ungdyr og
40 slagtekalve af racen SDM. Der er 5 traktorer, 1 markvandingsanlæg og computer
styret kraftfodringsanlæg. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
ÅRESTRUPVEJ 65, "SVEJHØJGAARD", ÅRESTRUP MARK,
9520 SKØRPING, tlf. 98-375053.
AAGE CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 24.-12.-1926, søn af Mar
tha og Jens Peder Christensen.
AA.C. har sønnen Ole, født d.
1.-4.-1970.
AA.C. har været på Korinth
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-3.-1955 fra sin far
Jens Peder Christensen, nuværende
ejer er 3. generation. Ejendomsskyld 630.000. Areal 15 ha. Der er bortforpagtet 6 ha.
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1916, hestestald samt hønsehus og garage alle fra 1927. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af korn og ærter. Der er 1 traktor, og maskinstation
bruges til høst.

ÅRESTRUPVEJ 74, ÅRESTRUP,
9520 SKØRPING, tlf. 98-375275.
KURT JENSEN, landmand, født
d. 2.-5.-1943, søn af Anna og
Otto Jensen, gift d. 6.-12.-1964
med Else Guldhammer Olsen, kon
torassistent, født d. 18.-8.-1945,
datter af Elly og Agner Guld
hammer Olsen. Parret har børne
ne: Carsten, født d. 17.-5.-1968
og Morten, født d. 18.-11.-1974.
K.J. er blikkenslager. Han over
tog gården d. 1.-3.-1986 fra Holger Jensen.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 9 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1952 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvæg
stald med svinestald fra 1958 og lade med garage. Besætningen er på 2 heste af racen
Dansk Varmblod, de anvendes til avl. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er
1 traktor. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
ÅVEJ 5, LL. SØNDERUP, 9541
SULDRUP, tlf. 98-653196.
NIELS JØRGENSEN, landmand,
født d. 5.-11.-1952, søn af Jenny
og Wagner Jørgensen, gift d. 3.6.-1979 med Karin Nyby Ander
sen, kontorassistent, født d. 17.12.-1957, datter af Edith og Sa
muel Andersen. Parret har børne
ne: Jane, født d. 6.-11.-1980 og
Tommy, født d. 17.-10.-1983.
N.J. er rutebilschauffør og har
været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1987 fra Edith Olesen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 14,5 ha.
Stuehuset er opført i 1800 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1928, tilbygget og ændret i 1965, 2 svinestalde fra 1928, den ene er ændret i
1965, lade fra 1928 og maskinhus fra 1960. Gården drives med en svineproduktion på
11 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt, desuden er der 5 ammekøer, 2
ungdyr og 21 slagtekalve af blandet race. Man har hundekennel på ejendommen, det er
racerne Schæfer og Amerikansk Cocker Spaniel. Der er 1 traktor samt plantørreri
med varm og kold luft. Maskinstation bruges til høst.
ÅVEJ 10, "ØSTERGAARD", SØN
DERUP, 9541 SULDRUP, tlf. 98653140.
JAN SØGAARD JAKOBSEN, land
mand, født d. 11.-11.-1959, søn
af Nilda og Oskar Jakobsen, gift
d. 1.-9.-1984 med Hanne Spanggaard, sygeplejerske, født d. 9.4.-1962, datter af Ruth og Otto
Jensen. Parret har datteren Kir
stine, født d. 9.-8.-1990.
J.S.J. har været på Hammerum Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården i 1983
fra Gunnar Jakobsen.
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Ådal. Der er lejet 23 ha.
Stuehuset er opført i 1897 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af poltestald,
fravænningstald, goldsostald, farestald, svinestald, lade, maskinhus og gastæt silo.
Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges ca. 2.000 smågrise
og 1.200 slagtesvin årligt, desuden er der 10 moderfår. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps, ærter og kartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1
markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til
kartofler.
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AARS KOMMUNE

AGGERSUNDVEJ 22, SJØSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-656197.
NIELS MOSBÆK, gårdejer, født d. 21.-3.-1921, søn af Anna og Jens Mosbæk, gift d.
19.-8.-1952 med Carla Johanne Gundersen, husmor, født d. 17.-4.-1935, datter af
Karen og Søren Gundersen. Parret har børnene: Britta, født d. 1.-1.-1954, Ruth, født
d. 2.-9.-1956, Merete, født d. 20.-2.-1961, Helle, født d. 10.-1.-1965, Tina, født d.
10.-9.-1970 og Claus, født d. 2.-2.-1972.
N.M. overtog gården d. 1.-4.-1963 fra Niels Kærgaard.
Ejendomskyld 500.000. Areal 9 ha., der er frasolgt 4 ha., og der er 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1937. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald, lade og
maskinhus alle fra 1937 samt 1 svinestald fra 1965. Besætningen er på 6 ammekøer og
8 ungdyr af blandet race, desuden er der 20 slagtesvin. Planteproduktionens salgsaf
grøde er korn. Der er 2 traktorer, kornsilo, portionstørreri med kold luft samt halm
fyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

AGGERSUNDVEJ 39, "TOFTEGAARD", SJØSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-621544.
TAGE BAK, gårdejer, født d. 2.-6.-1931, søn af Cecillia og Kresten Bak, gift d. 21.4.-1973 med Jytte Pedersen, husmor, datter af Lillie og Ejner Kr. Pedersen. Parret
har børnene: Peter, født d. 21.-10.-1975 og Torben, født d. 5.-5.-1981.
T.B. er hestepasser på Aars Rideskole og har været på Haslev Højskole med landbrugs
fag. Han overtog gården d. 1.-11.-1964 fra sin far Kresten Bak, som købte den i 1927.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 35 ha., heraf 2,5 ha. eng og 2,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1867 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1929 og lade fra 1952. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af ærter, raps og korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og halmfyr. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft.
AGGERSUNDVEJ 53, "HØJGAARD", SJØSTRUP, 9600 AARS,
tlf. 98-621624.
SVEND ERIK POULSEN, gårde
jer, født d. 26.-12.-1927, søn af
Marie og Ninus Poulsen, gift d.
14.-10.-1955 med Edith Laugesen, sygehjælper, født d. 14.-10.—
1935, datter af Kristine og Lau
rits Laugesen. Parret har børne
ne: Palle, født d. 18.-4.-1958,
Pia, født d. 28.-3.-1961, Per,

født d. 2.-5.-1963 og Peter, født d. 19.-3.-1970.
S.E.P. overtog gården d. 1.-11.-1955 fra Marius J. Poulsen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 26,2 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 3,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1933, lade fra 1900 og maskinhus fra 1970. Gården drives med en svineproduktion
på 30 årssøer, der sælges ca. 700 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter og korn. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til høst.
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tlf. 98-621305.
JENS CHRISTIAN KROGH, gård
ejer, født d. 29.-11.-1946, søn af
Emma og Søren Krogh, bor sam
men med Betty Busk, kontoras
sistent, født d. 13.-8.-1947, dat
ter af Magda og Jens Busk. Par
ret har datteren Mette, født d.
22.-11.-1989.
J.C.K. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 10.-8.-1972 fra sin far Søren Krogh, nu
værende ejer er 6. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1825.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 85 ha., heraf 15 ha. skov og 6 ha. eng. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1918 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1914, lade fra 1883 og maskinhus fra 1990. Besætningen er på 10
ammekøer og 35 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps, korn og industrikartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri med
varm luft og anparter i Stensbjerg Møllelaug. Man anvender ingen fremmed arbejds
kraft.

AGGER SUND VEJ 89, "TANDRUPHUSE", TANDRUP, 9600 AARS,
tlf. 98-621601.
AAGE KJELD LARSEN, gårdejer,
født d. 26.-9.-1927, søn af Matilde og Kristian Larsen, gift d. 4.11.-1950 med Anna Kirstine Jen
sen, husmor, født d. 10.-12.-1924,
datter af Marie og Lauris Jen
sen. Parret har børnene: Jørgen,
født d. 21.-2.-1951, Jens Erik,
født d. 3.-10.-1953 og Svend,
født d. 28.-9.-1954.
A.K.L. overtog gården d. 1.-10.-1968 fra Martin Poulsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1943 og 1953,
lade fra 1953 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 24 års
køer og 40 ungdyr af blandet race. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til høst.
AGGERSUNDVEJ 94, "FREDENS
BO", TANDRUP, 9600 AARS, tlf.
98-623344.
KNUD TINGHØJ NIELSEN, gård
ejer, født d. 22.-3.-1942, søn af
Astrid og Thorvald Nielsen, gift
d. 2.-5.-1965 med Anna Grethe
Pedersen, rengøringsassistent,
født d. 23.-11.-1944, datter af
Krestense og Kristian Peder Pe
dersen. Parret har børnene: Hel
le, født d. 27.-3.-1966, Anni, født

d. 26.-7.-1968 og Bente, født d. 16.-9.-1970.
K.T.N. har været på Høng Landbrugsskole og er i repræsentantskabet for Østjyske
Slagterier. Han overtog gården d. 3.-4.-1965 fra Marinus Kristensen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 17,5 ha. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af svine-

-419stalde fra 1930, 1976 og 1980, lade og maskinhus fra 1980 samt gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 84 årssøer, der sælges ca. 1.800 smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer. Maskin
station bruges til høst.

AGGERSUNDVEJ 98, "ØSTERGAARD", ØSTER HVORVORP,
9600 AARS, tlf. 98-622023.
EJGIL NØHR, gårdejer, født d.
1.-1.-1938, søn af Anna og Anton
Nøhr, gift d. 9.-2.-1964 med Ger
da Fahlmann Larsen, husmor,
født d. 7.-1.-1940, datter af In
ger og Rudolf Fahlmann Larsen.
Parret har børnene: Mogens, født
d. 18.- 6.-1966, Erik, født d.
22.-5.-1969 og Lars, født d.
25.-8.-1976.
E.N. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for F..K. i
Ålborg og er kredsformand for Vesthimmerland Familiebrug. Han overtog gården d.
1.-2.-1964 fra 3ens Rebild Christensen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 28,7 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og restaureret flere gange senest i 1978. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1970, 1979 og 1983, lade og maskinhus fra 1970, foderhus fra
1979, 2 indendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40
årskøer og 60 ungdyr af racen R.D.M. Der er 2 traktrorer og 1 rørvandingsanlæg.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
AGGERSUNDVE3 115, "UGLEK3ÆRGAARD", SØTTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-661240.
KRISTIAN JUEL OLESEN, gårdejer, født d. 2.-10.-1938, søn af Magda og Per Juel
Olesen, gift d. 15.-7.-1961 med Sonja Nielsen, husmor, født d. 20.-6.-1943, datter af
Stense og Børge Nielsen. Parret har børnene: Lene, født d. 22.-11.-1961, Lise, født d.
22.-2.-1963 og Lone, født d. 3.-11.-1971.
K.3.O. ovetog gården d. 1.-11.-1971 fra Niels Kristensen.
Areal 34,8 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 5 ha. eng. Der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret flere gange senest i 1990. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1960 tilbygget i 1974, lade og foderhus fra 1981, maskinhus
fra 1980 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer og 75 ung
dyr af racen SDM, desuden er der hesteopdræt, bestanden er på 4 avlshopper af racen
Shetlandspony og desuden 1 vlhoppe, som er en travhest. Der er 3 traktorer og 1 van
dingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ASTRUPVE3 2, GIVER, 9600 AARS, tlf. 98-621713.
MARTIN ELBÆKGAARDE KRISTENSEN, gårdejer, født d. 14.-3.-1930, søn af Karen
og Niels E. Kristensen.
M.E.K. overtog gården d. 1.-9.-1965 fra sin far Niels Kristensen, som købte den omkr.
1925. Ejendomsskyld 380.000. Areal 11,8 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1885. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1885, lade fra
1928 og maskinhus fra 1962. Besætningen er på 3 ammekøer og 7 ungdyr af blandet
race, desuden er der er 15 moderfår med opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og korn. Der er 1 traktor og plansilo med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
ASTRUPVE3 13, GIVER, 9600 AARS, tlf. 98-6216983.
ANKER E. KRISTENSEN, pensionist, født d. 7.-2.-1920, søn af Karen og Niels Chri
stian Kristensen, bor sammen med Astrid Poulsen, husbestyrerinde, født d.
29.-1.-1923, datter af Inger og Mads Poulsen.
A.E.K. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1947 fra
Magnus Poulsen. Gården blev udstykket i 1904 fra Hedegårdene i Giver.
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Ejendomsskyld 570.000. Areal
14,8 ha. Der er bortforpagtet ca.
14 ha.
Astrupvej 13's stuehus er opført
i 1964. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald, lade og ma
skinhus. Der er 1 traktor.

ASTRUPVEJ 25, "ASTRUPGÅRDE", ASTRUP, 9541 SULDRUP,
tlf. 98-653097.
FRODE PEDERSEN, gårdejer,
født d. 27.-12.-1926, søn af D.K.
og Søren Pedersen, gift d. 30.7.-1948 med Inga Kristensen,
født d. 22.-8.-1927, datter af
Jensine og Kresten Kristensen.
Parret har børnene: Birte, født
d. 13.-10.-1948, Bodil, født d.
22.-10.-1951 og Kirsten, født d.
1.-9.-1955.
F.P. overtog gården d. 1.-4.-1954 fra sin far Søren Pedersen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 82 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 5 ha. skov.
Stuehuset er restaureret i 1968. Avlsbygningerne består af kvægstalde, svinestald,
lade, maskinhus, foderhus og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2
traktorer, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt automatisk fodringsanlæg. Man an
vender ingen fremmed arbejdskraft.

ASTUPVEJ 27, "ASTRUPGÅRDENE", ASTRUP, 9541 SULDRUP, tlf. 98-653094.
FRODE AGERBO, gårdejer, født d. 17.-8.-1913, søn af Marie og Tommas Agerborg.
F.A. overtog gården i 1960 fra Andreas Agerborg, gården har været i familiens eje fra
omkr. 1860. Gården blev nævnt allerede i 1664.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 42 ha.
Stuehuset er restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kostald, svinestald, heste
stald, lade og maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af korn, som sælges på roden. Der er 1 traktor, tårnsilo samt varm og kold lufts tør
reri. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
BANDSHOLMVEJ 30, "BANDSHOLM", HAUBRO, 9600 AARS, tlf. 98-664041.
ERIK PETER NIELSEN, gårdejer, født d. 22.-6.-1937, søn af Kamilla og Jens Peter
Nielsen, gift i 1965 med Birte Hovalt, husmor født d. 30.-12.-1941, datter af Anne
Marie og Laurits Hovalt. Parret har børnene: Dorte, født d. 1.-11.-1967 og Hanne,
født d. 24.-4.-1970.
E.P.N. overtog gården d. 1.-11.-1973 fra Kristian Thyrrestrup.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 32 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret flere gange senest i 1973. Avlsbygningerne
består af kvæg- og svinestald samt lade alle fra 1880, maskinhus fra 1960 og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 16 årskøer og 35 ungdyr af blandet
race, desuden er der 3 moderfår med opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ær
ter, raps og korn. Der er 1 traktor og portionstørreri med varm og kold luft. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
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BANDSHOLMVEJ 43, "STENHØJ",
GRÅRUP, 9600 AARS, tlf. 98664068.
LEIF BINDERUP JACOBSEN,
gårdejer, født d. 1.-8.-1951, søn
af Anna og Kristian Jacobsen,
gift d. 6.-8.-1977 med Jenny
Krogh Sørensen, sygeplejerske,
født d. 11.-2.-1955, datter af
Anna og Arne Sørensen. Parret
har børnene: Lars, født d. 22.-3.1980, Søren, født d. 7.-7.-1982
og Anne-Mette, født d. 28.-3.-1984.
L.B.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole og er formand for Himmerlands
Jerseyforening. Han overtog gården d. 1.-7.-1980 fra sin svigerfar Arne Sørensen,
nuværende ejer er 3. generation på gården, 1. generation opdyrkede heden og byggede
gården.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 21 ha. Der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret flere gange senest i 1980. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1960 og 1986, lade fra 1989, maskinhus fra 1974, 2 udendørs
køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer og 45
ungdyr af racen Jersey. Det er en stambesætning, som ofte udstilles på dyr- og ung
skuer, og der sælges en del avlsdyr, i 1990 var der 2 fløjkøer på ungskuet i Herning.
Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til høst.

BANDSHOLMVEJ 54, "BYKÆRGAARD", HVORVORP, 9600
AARS, tlf. 98-661223.
BENT NIELSEN, gårdejer, født
d. 30.-12.-1936, søn af Kerstine
og Søren Christian S. Nielsen,
gift d. 17.-7.-1960 med Agnes
Stein Schmidt, husmor, født d.
8.-2.-1940, datter af Marie og
Louies Stein Schmidt. Parret har
børnene: Kristian, født d. 5.-7.1961, Sander, født d. 21.-11.1966 og død d. 5.-6.-1983 samt Ingeborg, født d. 11.-3.-1972.
B.N. har været på Tommerum Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 1.5.-1968 fra sin mor Kerstine Nielsen, faderen købte gården i 1942.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 21 ha. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1886 og restaureret flere gange senest i 1979. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1951 og 1978, svinestald fra 1972, lade og foderhus fra 1978,
maskinhus fra 1969 og gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvæg
produktion på 38 årskøer og 75 ungdyr af racen SDM, svineproduktionen er på 20 års
søer, der sælges 100 smågrise og 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rørvandingsanlæg, portions
tørreri med varm luft, halmfyr og anparter i Hornum Vindmøllelaug. På gården er
ansat 1 fast medhjælper, og man har 1 skoledreng til hjælp.
BINDERUPVEJ 1, "GISLUMGAARD", GISLUM, 9600 AARS, tlf. 98-656259.
HANS GISLUM, gårdejer, født d. 16.-3.-1948, søn af Erna og Søren Gislum, gift d.
17.-10.-1970 med Herdis Grønkjær Bak, kontorassistent, født d. 30.-9.-1946, datter af
Mary og Christian Nordentoft Bak. Parret har børnene: Rene, født d. 23.-6.-1970, Hen
rik, født d. 24.-3.-1974 og Mette, født d. 6.-7.-1977.
H.G. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1980 fra
sin far Søren Gislum, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens
eje i 1909.
Areal 46 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 3 ha. eng og skov. Der er forpagtet 32 ha.
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i 1916. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1912 til- og ombyg
get i 1975 og 1979, svinestald
fra 1960, lade fra 1885 ombyggget i 1957, maskinhus fra 1974
og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 61 årskøer
og 100 ungdyr af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, hvede, rug og byg. Der
er 3 traktorer, 1 markvandings
anlæg, plantørreri med varm luft og varmegenindvindingsanlæg til opvarmning af stue
huset. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

BINDERUPVEJ 10, "GISLUMGAARD", GISLUM, 9600 AARS,
tlf. 98-656236.
JENS ERIK JENSEN, gårdejer,
født d. 4.-6.-1940, søn af Anna
og Søren Jensen, gift d. ll.-ll.1967 med Liss Ravn, husmor,
født d. 3.-3.-1945, datter af Ka
ren og Børge Ravn. Parret har
børnene: Søren, født d. 23.-4.1969, Karen, født d. 12.-5.-1971
og Jørgen, født d. 1.-12.-1975.
J.E.J. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Kreaturslagte
riet i Ålborg, han har været formand for Himmerlands Samvirkende Landboforeninger
og er formand for Læplantningslauget. Han overtog gården d. 1.-11.-1967 fra sin far
Søren Jensen, Gislum, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i
slægtens eje i ca. 150 år.
Ejendomsskyld 3.700.000. Areal 90 ha., heraf tilkøbt 35 ha. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1864 samt restaureret og tilbygget flere gange. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1961 og 1972, svinestalde fra 1971 og 1979, lade fra 1973,
maskinhus fra 1976, foderhus fra 1987, 1 inden- og 1 undendørs køresiloer samt gyl
letank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 60 årskøer og
80 ungdyr af racen SDM, svineproduktionen er på 100 årssøer, og der produceres ca.
2.600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, 1 finsnitter, 1 portionstørreri, plan
tørreri og varmegenindvindingsanlæg til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1
fodermester og 1 fuldtids samt 1 halvtids medhjælper.
BINDERUPVEJ 17, "HØJAGERGAARD", GISLUM, 9600 AARS, tlf. 98-656093.
EILIF BIGUM, gårdejer, født d. 19.-4.-1942, søn af Mariane og Christian Bigum, gift
d. 27.-1.-1963 med Margit Thorn, husmor, født d. 28.-8.-1942, datter af Elly og Peder
Thorn. Parret har børnene: Marianne, født d. 10.-7.-1963, Lise, født d. 6.-5.-1966,
Jens, født d. 12.-2.-1970 og Merete, født d. 4.-4.-1974.
E.B. har været på Malling Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Aars Landbo
forening, formand for H.S.L.'s regnskabskreds og Landsforeningen af Danske Slagtekalveproducenter samt i forretningsudvalget for D.L.G. Han overtog gården d. 1.-5.1971 fra sin far Christian Bigum, nuværende ejer er 6. generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1760.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 125 ha., heraf tilkøbt ialt 76 ha., der er 2 ha. skov og
5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret flere gange senest i 1975. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1923, 1968, 1975 og 1977, svinestald fra 1951, lade fra 1959,
maskin- og foderhus begge fra 1977, udendørs køresilo og 2 gylletanke. Gården drives
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racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og sukkerroer.
Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt silo, korntørreri og halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet, bl.a. finsnitning og halmpresning. På gården er an
sat 2 fodermestre og 1 fast medhjælper. Man har samdrift med Herredsvej 20, ejendomssværdien er på 920.000, areal 28 ha.
BINDERUPVEJ 25, "OVEDGAARD",
GISLUM, 9600 AARS, tlf. 98656220.
INGEMANN ANDERSEN, gård
ejer, født d. 20.-8.-1925, søn af
Gerda og Søren Andersen, gift d.
26.-4.-1958 med Martha Nielsen,
husmor, født d. 15.-6.-1935, dat
ter af Ane Kirstine og Niels
Lundgaard Nielsen. Parret har
børnene: Jonna, født d. 6.-3.1959, Tove, født d. 20.-5.-1961

og Anette, født d. 17.-5.-1964.
I.A. overtog gården d. 1.-11.-1962 fra sin far Søren Andersen, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1911.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret flere gange senest i 1972. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1961, svinestald og lade fra 1890 og maskinhus fra 1970. Går
den drives med en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer og plantørreri med varm luft.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BINDERUPVEJ 26, "GISLUMNEDERGAARD", GISLUM, 9600
AARS, tlf. 98-656226.
FRODE CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 1.-2.-1939, søn af Agnes
og Søren Christensen, gift d.
27.- 5.-1965 med Mette Marie
Laigaard, husmor, født d. 28.-12.1944, datter af Kamma og Erik
Laigaard. Parret har børnene:
Søren, født d. 26.-10.-1965, Erik,
født d. 18.-5.-1968 og Jens Chri
stian, født d. 10.-6.-1972. F.C. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-1.-1965 fra sin far Søren Christensen, nuværende ejer er 6. eller 7. gene
ration på gården, som har været i slægtens eje i ca. 200 år.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 33 ha., heraf 4 ha. eng. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret i 1970. Avslbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1927, spaltestald og foderhus fra 1971, lade fra 1948, maskinhus
fra 1972, udendørs køresilo og gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 50
årskøer, 50 ungdyr og 100 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 vandings
maskine, portionstørreri med varm luft og anparter i Haubro Vindmøllelaug. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

BIRKEVEJ 20, "ØSTERVIGH", HORNUM, 9600 AARS, tlf. 98-661305.
BØRGE PILGAARD PEDERSEN, gårdejer, født d. 6.-5.-1943, søn af Mette og Kresten
Pilgaard Pedersen, bor sammen med Anny Marie Bisgaard, husmor/medarbejder på
Teknisk Skole, født d. 21.-5.-1947, datter af Gudrun og Karl Jensen. Parret har
børnene: Finn, født d. 4.-12.-1966, Helle, født d. 16.-5.-1968, Rene Kresten, født d.
15.-9.-1973 og Jakob, født d. 5.-2.-1988.

Børge P. Pedersen er i bestyrel
sen for Den Lokale Husmandsfor
ening, formand for regnskabskred
sen for Familiebrug og medlem
af vikarudvalget. Han overtog
gården d. 1.-4.-1969 fra sin far
Kresten Pilgaard Pedersen, som
købte den i 1945.
Ejendomsskyld 900.000. Areal
24,5 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der
er 2 ha. eng. Der er forpagtet 20
ha.
Stuehuset er opført i 1900 og
restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960, kostald fra 1974,
ungdyrstald og foderhus fra 1980, lader fra 1900 og 1980, maskinhus fra 1955, inden
dørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 65
ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2
traktorer, portionstørreri med varm luft og varmegenindvindingsanlæg til opvarmning
af stuehuset. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

BIRKEVEJ 23, "LYNGDAHL", ULSTRUP, 9600 AARS.
EGON MATHIASEN, gårdejer omtales under Birkevej 25.
E.M. overtog gården i 1968 fra sin svigerfar Otto Lemvig.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 14,9 ha.
Stuehuset er opført i 1936. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald samt lade
alle fra 1936. Man har samdrift med Birkevej 25.

BIRKEVEJ 25, ULSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-661406.
EGON MATHIASEN, gårdejer, født d. 7.-11.-1933, søn af Grethe og Oskar Mathiasen,
gift d. 3.-8.-1956 med Ruth Lemvig, husmor, født d. 30.-7.-1935, datter af Karen og
Otto Lemvig. Parret har børnene: Ingrid, født d. 30.-11.-1957, Børge, født d. 19.-4.1961, Bente, født d. 20.-3.-1965, Lisbeth, født d. 6.-6.-1973 og Dorthe, født d. 29.-5.1977. E.M. overtog gården d. 15.-2.-1956 fra Niels Kjær.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 8,7 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestalde fra 1965 og 1976, lade fra 1976 og maskinhus. Gården drives som alsidigt
landbrug med en kvægproduktion på 18 årskøer og 25 ungdyr af racen SDM, svinepro
duktionen er på 11 årssøer, og der produceres ca. 150 slagtesvin årligt. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker og 3 kornsiloer. Man har samdrift med Birkevej 23.
BIRKEVEJ 27, "NEJST", ULSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-661110.
KNUD ERIK GUNDERSEN, gårdejer, født d. 24.-5.-1933, søn af Marie og Jacob Gundersen, gift d. 23.-3.-1963 med Helga Nielsen, husmor, født d. 14.-7.-1940, datter af
Marie og Anton Nielsen. Parret har børnene: Birgit, født d. 30.-10.-1963, Linda, født
d. 23.-2.-1966 og Allan, født d. 11.-7.-1968.
K.E.G. driver maskinstation. Han overtog gården d. 1.-9.-1964 fra Kristian Laugesen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1925 samt restaureret og tilbygget i 1972. Avlsbygningerne be
står af kvæg- og svinestald samt foderhus alle fra 1980, lade fra 1982 og maskinhus
fra 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 16 årskøer og 30 ungdyr af racen
SDM. Desuden drives der maskinstation fra ejendommen, der er 4 traktorer, 1 meje
tærsker, anparter i Ulstrup Møllelaug og nødvendige maskiner til normal maskinsta
tionsdrift.

BIRKEVEJ 34, "NYGAARD", ULSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-661489.
HENNING JENSEN, gårdejer, født d. 28.-9.-1948, søn af Andrea og Svend Aage
Jensen.
H.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole og er i bestyrelsen for Hornum-Bro Andel.
Han overtog gården d. 15.-10.-1978 fra Torben Madsen.
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Stuehuset er opført i 1915. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og foderhus alle
fra 1984, maskinhus fra 1980, 3 indendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 38 årskøer og 65 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1
vandingsmaskine og anpart i Ulstrup Vindmøllelaug. Man har 1 skoledreng til hjælp.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BIRKEVEJ 38, ULSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-661186.
HENRIK KROGH GEORGSEN, gårdejer, født d. 21.-2.-1928, søn af Elna og Lars
Krogh Georgsen, gift d. 7.-12.-1957 med Hanne Elise Jensen, husmor, født d. 10.-8.1935, datter af Ingeborg og Niels Jensen. Parret har børnene: Birgit, født d. 7.-3.1959 og Lene, født d. 12.-10.-1965.
H.K.G. overtog gården d. 1.-12.-1957 fra Daniel Vestergaard.
Ejendomsskyld 1.160.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 11,5 ha.
Stuehuset er opført i 1937 samt restaureret og tilbygget fra 1970-74. Avlsbygningerne
består af kvægstald og lade fra 1972, maskinhus fra 1976, foderhus fra 1982, 3 indenog undendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 46
årskøer og 64 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine og portion
størreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BIRKEVEJ 52, "HØJVANG", HVORVORP, 9600 AARS, tlf. 98-661381.
NIELS MARINUS RASK NIELSEN,
gårdejer, født d. 9.-3.-1920, søn
af Martine og Kresten Nielsen.
N.M.R.N. overtog gården d. 1.1.-1970 fra sin far Kresten Niel
sen, som købte den i 1914.
Ejendomsskyld 480.000. Areal
13,5 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der
er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1944. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1936 ombygget efter brand i 1944, lade fra 1944
og maskinhus fra 1962. Besætningen er på 9 ungkreaturer. Plateproduktionens salgsaf
grøde er korn. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.
BJERGHEDEVEJ 6, BJØRNSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-669083.
EJLER JENSEN, gårdejer, født d. 19.-7.-1930.
E.J. overtog gården d. 1.-4.-1954.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1968. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1900 og 1973 samt lade fra 1900. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af raps, ærter og korn. Der er 1 traktor, portionstørreri med
varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BJERGHEDEVEJ 8, "HJORT
HOLM", GUNDERSTED, 9600
AARS, tlf. 98-669098.
JAKOB HJORTH, gårdejer, født
d. 5.-6.-1912, søn af Maren og
Niels Hjorth, gift d. 16.-10.-1941
med Karen Luther, husmor, født
d. 2.-5.-1919, datter af Dagmar
og Peter Emanuel Karlsen Lu
ther. Parret har børnene: Hans,
født d. 23.-6.-1944, Margit, født
d. 16.-11.-1949 og Karsten, født
d. 19.-4.-1958. J.H. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag. Han overtog
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gärden d. 1.-10.-1941 fra Lars Peter Nielsen.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 14,2 ha.
Stuehuset er opført i 1790 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1900 samt lade fra 1936. Besætningen er på 3 ammekøer og 4
ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der
er 1 traktor samt portionnstørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
BJERGVEJ 3, VOGNSILD, 9600 AARS, tlf. 98-658212.
ERIK BAY CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 15.-4.-1937, søn af Antonie og Mourits
Christensen, gift d. 16.-5.-1964 med Inger Sommer Christensen, husmor, født d. 3.6.-1937, datter af Anna og Marinus Sommer Christensen. Parret har børnene: Karin,
født d. 27.-2.-1965 og Bente, født d. 20.-8.-1969.
E.B.C. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1964 fra sin
far Mourits Christensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slæg
tens eje omkr. 1900.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 14 ha. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1953. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald begge fra
1965, lade fra 1922 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en kvægproduktion på
18 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og portions
tørreri med varm luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

BJERG VEJ 8, "GRANLY", VOGNS
ILD, 9600 AARS, tlf. 98-658110
BØRGE SMED, landmand, født d.
18.-4.-1932, søn af Jensine og
Hermann Smed, gift d. 5.-11.1955 med Dagmar Nielsen, hus
mor, født d. 20.-10.-1933, datter
af Marie og Niels Markus Niel
sen. Parret har børnene: Viola,
født d. 5.-2.-1956, Jette, født d.
28.- 5.-1958, Ib, født d. 22.-10.-1962
og Palle, født d.
28.-6.-1971.
B.S. overtog gården d. 1.-11.-1955 fra Helmer Byrialsen.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 14,8 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1968. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald begge fra
1900 og tilbygget i 1962, lade fra 1900, maskinhus fra 1985 og 2 minkhaller fra 198687. Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer og 18 ungdyr af racen Jersey,
svineproduktionen er på 6 årssøer, og der produceres 120 slagtesvin årligt. Minkbe
standen er på 50 tæver. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plantørreri. Man anven
der ingen fremmed arbejdskraft.

BJØRNSTRUPVEJ 46, SØTTRUP,
9600 AARS, tlf. 98-661268.
ARNE MØLGAARD MADSEN,
gårdejer, født d. 30.-4.-1933, søn
af Anna og Mads Madsen, gift d.
8.-10.-1960 med Lisbeth Axelsen,
husmor, født d. 28.-5.-1942, dat
ter af Petra og Jens Peter Axel
sen. Parret har børnene: Kristi
an, født d. 3.-7.-1962, Bente,
født d. 27.-7.-1963 og Mads,
født d. 9.- 12.-1964.
A.M.M. har været på Asmild Kloster Landbrugsskole og har været medlem af besty
relsen for Farsø Mejeri. Han overtog gården d. 1.-10.-1966 fra Valdemar Pedersen.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 32,4 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 2 ha. eng og 2 ha.
skov. Der er forpagtet 7 ha.
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Stuehuset er opført i 1938 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1938 udvidet i 1974, svinestald fra 1974, lade fra 1938, maskinhus fra 1975 og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer og 60 ungdyr af racen
SDM, svineproduktionen er på 10 årssøer, og der produceres ca. 175 slagtesvin årligt.
Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, portionstørreri med varm luft og anpart i
Hornum Møllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BJØRNSTRUPVEJ 47, "SØTTRUP HEDEGAARD", SØTTRUP, 9600 AARS, tlf. 98661257.
SONJA og ARNE MARCUSSEN, gårdejere. S.M. er født d. 28.-7.-1943, datter af Mar
grethe og Niels Christian Kastrup, gift d. 13.-8.-1961 med Arne Marcussen, født d.
28.-5.-1940, søn af Anna Marie og Marius Marcussen. Parret har børnene: Berit, født
d. 20.-7.-1959, Erik, født d. 1.-6.-1962, Jan, født d. 25.-5.-1964, Charlotte, født d.
12.-1.-1967 og Trine, født d. 26.-5.-1968.
A.M. driver selvstændig virksomhed på gården, han forhandler Silva Hegn og er ansat
ved postvæsenet i Aars. S.M. er lærer. Ægteparret overtog gården d. 1.-3.-1972 fra
Rejnholt Thomsen.
Ejendomsskyld 675.000. Areal 31,5 ha., heraf 15 ha. eng og bakker. Der er forpagtet
2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1892 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af stalde og
lade alle fra 1930. Besætningen er på 70 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri med varm og kold luft
samt halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
BJØRNSTRUPVEJ 50, "SONDRUP
VESTERGAARD", SONDRUP,
9600 AARS, tlf. 98-661217.
GUNNAR KROGH SØRENSEN,
gårdejer, født d. 14.-10.-1950 søn
af Anna og Kristian Sørensen,
gift d. 27.-9.-1980 med Marianne
Kirsten Nørnberg Knudsen, butiks
assistent, født d. 17.-9.-1960, dat
ter af Inga og Ove Knudsen. Par
ret har børnene: Anne-Mette,
født d. 6.-8.-1981, Helle, født d.

31.-1.-1984 og Kristian, født d. 15.-7.-1990.
G.K.S. arbejder ved M.D. Food i Aars. Han overtog gården d. 1.-2.-1984 fra sin mor
Anna Sørensen, forældrene købte gården i 1950.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 21,6 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1900 tilbygget i 1960, lade fra 1900 og maskinhus fra 1987. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri med varm luft og halm
fyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
BJØRNSTRUPVEJ 57, "LILLE VEJGAARD", BJØRNSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98661213.
KARL JENSEN, gårdejer, født d. 21.-12.-1939, søn af Stinne og Kristian Jensen.
K.J. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 2.-1.-1968 fra sin
far Kristian Jensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slæg
tens eje i ca. 100 år.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 16 ha.
Stuehuset er opført i 1930. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1964 og 1983,
svinestald fra 1987, lade fra 1981, maskinhus fra 1976, 2 udendørs køresiloer og gyl
letank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer og 110 ungdyr af racen
RDM, det er en stambesætning hvorfra der sælges avlsdyr. Desuden er der en slagte
svineproduktion på 250 stk. årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaski
ne og plantørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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AARS, tlf. 98-622407.
JOHN HOSBOND, gårdejer, født
d. 12.-11.-1943, søn af Magna og
Børge Hosbond, bor sammen med
Anita Winther, medhjælpende hu
stru, født d. 17.-7.-1955, datter
af Edith og Niels Winther. Parret
har børnene: Dorthe, født d. 5.12.-1972, Hans, født d. 14.-8.-1973
og Kamilla, født d. 3.-10.-1977.
J.H. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-11.-1968 fra Frederik
Olsen. Ejendomsskyld 1.130.000. Areal 32,5 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 1,5 ha.
eng. Der er forpagtet 13,5 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1971 og 1990, lade fra 1990, 7 minkhaller fra 1985-89 og gylletank. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 43 årkøer og 60 ungdyr af racen SDM, minkproduktio
nen er på 800 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine. Man anvender ingen fremmed ar
bejdskraft.

BLÆREVEJ 33, TROLSTRUP,
9600 AARS, tlf. 98-621906.
HENNING FYLLGRAF, landmand,
født d. 26.-10.-1939, søn af
Astrid Matilde og Martin Fyllgraf, gift d. 18.-11.-1961 med
Ida Jensen, født d. 27.-2.-1943,
datter af Emma og Niels Jensen.
Parret har børnene: Martin, født
d. 2.-3.-1962, Bente, født d. 24.11.-1963 og Niels Henrik, født d.
13.-3.-1974.
H.F. overtog gården d. 1.-10.-1970 fra Erik Pedersen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha. eng.
Stuehuset er restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade, maskinhus,
foderhus og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer, 64 ungdyr
og 32 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en minkproduktion på 230 tæver. Der
er 2 traktorer, og man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
BLÆREVEJ 40, "QUSTRUP VE
STER G AARD", VESTER QUSTRUP,
9600 AARS, tlf. 98-621549
KARL ELMER RASMUSSEN,
gårdejer, født d. 1.-7.-1937, søn
af Maren og Thorvald Rasmus
sen, gift d. 29.-9.-1966 med Ka
ren Dam Nielsen, husmor, født d.
9.-3.-1942, datter af Marie og
Anders Dam Nielsen. Parret har
børnene: Anders, født d. 6.-1.1968, Thorkild, født d. 6.-6.1969, Flemming, født d. 29.-6.-1972 og Ulrik, født d. 30.-7.-1978.
K.E.R. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-8.-1966 fra
Niels Bøgh Andersen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 19 ha., heraf 1 ha. eng.
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består af kvægstalde fra 1954, 1972 og 1978, lade fra 1900, maskinhus fra 1974, foder
hus fra 1979 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer og 50
ungdyr af racen SDM, det er en stambesætning, hvorfra der sælges avlsdyr, desuden
er der 25 Mohairgeder, det er en blanding af avlsdyr og klippedyr. Der er 3 traktorer,
1 rørvandingsanlæg, plantørreri med varm luft og genindvindingsanlæg til opvarmning
af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BLÆREVEJ 52, "SOLGAARDEN",
BLÆRE, 9600 AARS, tlf. 98623073.
SVEND AAGE PAULSEN, gård
ejer, født d. 15.-3.-1946, søn af
Nelie og Karl Marius Paulsen.
S.AA.P. overtog gården d. 19.-4.1971 fra sin far Karl Marius Pa
ulsen, som overtog gården i
1937, da den blev udstykket fra
"Kærgaarden" i Blære.
Ejendomsskyld 770.000. Areal
15,2 ha. Der er forpagtet 11 ha. agerjord og 5 ha. eng til græsning.
Stuehuset er opført i 1937. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1937 tilbygget i
1977, lade fra 1937 og maskinhus fra 1965. Gården drives med en kvægproduktion på
28 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BLÆREVEJ 53, "PAULHOLM",
BLÆRE, 9600 AARS, tlf. 98621551.
HALCH SPLIID, gårdejer, født
d. 28.-11.-1955, søn af Elisabeth
og Otto Spliid.
H.S. har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 26.-1.-1976 fra Halch Spliid,
nuværende ejer er 4. generation
på gården, som har været i slæg
tens eje fra omkr. 1812.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal
131 ha., heraf 50 skov og 16 ha.
eng. Bygningerne består af stuehus, svinestald, lade, maskinhus og gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der produceres ca. 1.200 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og rajgræs. Der er 3 traktorer, andel i
mejetærsker, 2 plansiloer samt varm og kold lufts tørreri. Man anvender ingen frem
med arbejdskraft.
BLÆREVEJ 107, "GRØNHØJ
GÅRD", BLÆRE, 9600 AARS,
tlf. 98-666273.
TAGE RASK, gårdejer, født d.
27.-2.-1925, søn af Maren Kirsti
ne og Niels Rask, gift d. 10.-5.1956 med Karen Nielsen, født d.
3.-4.-1930, datter af Emilie og
Kristian Nielsen. Parret har bør
nene: Anny, født d. 24.-5.-1957,
Niels Christian, født d. 27.-12.1960, Kirsten, født d. 18.-8.-

1963 og Axel, født d. 28.-10.-1967.
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Jacobsen. Gårdens historie kan føres tilbage til omkr. 1880.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 23 ha.
Stuehuset er restaureret senest i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald, svine
stald, lade, foderhus, maskinhus, udendørs køresilo og gylletanke. Gården drives med
en kvægproduktion på 28 årskøer, 50 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM, desuden
er der en slagtesvineproduktion på 75 stk. årligt. Der er 3 traktorer, plansilo, kold
lufts tørreri samt genindvindingsanlæg af varme fra køletank. Man anvender ingen
fremmed arbejdskraft.
BLÆREVEJ 111, "BJERREGAARDSMINDE", BLÆRE, 9600 AARS,
tlf. 98-666275.
HENNING HANGSTRUP NIELSEN,
gårdejer, født d. 30.-3.-1930, søn
af Laura og Niels Kristian Niel
sen, gift d. 13.-3.-1955 med El
len Ørndrup, husmor, født d. 1.12.-1931, datter af Jensine og
Søren Ørndrup. Parret har børne
ne: Jens, født d. 6.-5.-1957, Lau
ra, født d. 16.-7.-1960 og Jonna,

født d. 31.-12.-1964.
H.H.N. er formand for Den Kommunale Ungdomsskole i Aars og har været formand
for Den Lokale Husmandsforening. Han overtog gården d. 15.-7.-1959 fra sin far Niels
Kristian Nielsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens
eje siden 1913.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret flere gange senest i 1980. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1913 og 1964, svinestald og lade fra 1913 samt maskinhus fra
1974. Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer og 26 ungdyr af blandet
race, svineproduktionen er på 11 årssøer, der produceres ca. 150 slagtesvin årligt. Der
er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BOLS MARK VEJ 2, "BOLSMARK",
GUNDERSTED, 9240 NIBE.
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 Jens Nørgård. Parret har bør
nene: Laurids, født d. 9.-8.-1966
og Kirsten, født d. 21.-4.-1971.
E.F. overtog gården i 1976 fra
Holmager Iversen. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 28 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret senest i 1989. Avlsbygningerne består af
svinestald fra 1978, lade fra 1972, foderhus og gylletank. Gården drives med en svine
produktion på 165 årssøer, der sælges ca. 3.800 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps, rajgræs, byg, hvede og rug. På gården er ansat 1 foder
mester. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Man har samdrift med "Kirke
gård", Ejdrupvej 55, 9240 Nibe.
BOLSMARKVEJ 5, BORUP, 9240 NIBE, tlf. 98-669058.
EJVIND SØGAARD PAULSEN, gårdejer, født d. 19.-4.-1926, søn af Martine og Jens
Paulsen, gift d. 20.-10.-1956 med Margit Brusgaard Christensen, husmor, født d. 18.3.-1934, datter af Krista og Ankjær Christensen. Parret har børnene: Jette, født d.
22.-1.-1961 og Kurt, født d. 14.-8.-1965.
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Ejvind S. Paulsen overtog gården
d. 1.-4.-1954 fra Peder Nielsen
og Søren Veggerby. Gården blev
oprindeligt udstykket som stats
husmandsbrug.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
55 ha., heraf tilkøbt 28 ha. Der
er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1956. Avls
bygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle opført i
1956 og henholdsvis tilbygget i
1965, 1968 og 1963, maskinhus fra 1968 tilbygget i 1980, roehus fra 1965 og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM, svi
neproduktionen er på 10 årssøer, og der produceres ca. 125 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker
samt portionstørreri med varm og kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejds
kraft.
BORUPVEJ 1, "RØDHØJGÅRD",
NR. BLÆRE, 9600 AARS.
KRISTIAN NYSKOV NIELSEN,
gårdejer, født d. 14.-8.-1933, søn
af Sofie og Kristian M. Nielsen,
gift d. 29.-12.-1962 med Asta
Skovhus, født d. 26.-7.-1938, dat
ter af Rigmor og Anders Skov
hus. Parret har børnene: Bente,
født d. 4.-11.-1964, Jytte, født
d. 19.- 4.-1967 og Jette, født d.
3.-9.- 1972.
K.N.N. har været på Rønde Landbrugsskole. Han overtog gården d. 17.-10.-1972 fra
sin svigerfar Anders Skovhus, som byggede gården, da den blev udstykket fra "Thomasminde" i 1932.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 27,5 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade, 2 maskinhuse
og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 50 ungdyr og 12
slagtekalve af blandet race, desuden er der 2 ammekøer. Der er 3 traktorer, andel i
mejetærsker og plansilo. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

BORUPVEJ 3, "MOSEVANG",
NR. BLÆRE, 9600 AARS.
BJARNE H. HANSEN, gårdejer,
født d. 8.-11.-1938, søn af Dagny
og Robert H. Hansen, gift d.
27.-8.-1966 med Grete G. Skov
sted, født d. 31.-12.-1945, datter
af Erna og Oskar Skovsted. Par
ret har børnene: Anni, født d.
15.-9.-1967 og Henning, født d.
1.-1.-1971.
B.H.H. har været på Grindsted
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 13.-3.-1971 fra Harry Jørgensen. Ejendommen
er oprindeligt udstykket fra "Thomasminde" i 1937.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha., der er 0,5 ha. eng. Der
er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er restaureret i 1977/78. Avlsbygningerne består af 2 kvægstalde, svine
stald, lade, maskinhus, foderhus, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 40 årskøer, 85 ugdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er
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plansilo med kold luft tørreri og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset.
Sønnen er medhjælper på gården.
BORUPVEJ 14, "KÆRGÅRDEN",
LILLE AJSTRUP, 9600 AARS,
tlf. 98-669076.
PAUL SØRENSEN, landmand,
født d. 22.-2.-1944, søn af Karen
og Haugård Sørensen, gift d. 17.4.-1976 med Doris Jensen, spare
kasseassistent, født d. 15.-11.1937, datter af Ellen og Åge
Villiam Jensen. Parret har bør
nene: Jens, født d. 13.-4.-1967
og Per, født d. 16.-10.-1976.
P.S. har været på Gråsten Landdbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-12.-1980 fra
Hans Bertelsen. Gården blev opført omkr. 1800-tallet.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 0,5 ha. eng. Der er
forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af 5 svinestalde fra 1920 ombygget i 1959, lader fra 1920 og 1959, maskinhus fra 1978 og 2 gyl
letanke. Gården drives med en svineproduktion på 190 årssøer, der produceres ca.
4.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo med varm og kold luftstørre
ri, staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 foder
mester.
BORUPVEJ 15, LILLE AJSTRUP,
9600 AARS.
PER SKRIVER JENSEN, landmand,
født d. 8.-12.-1923, søn af Inge
borg og Jens Matinus Jensen,
gift d. 19.-4.-1957 med Karen
Ringgård, født d. 18.-9.-1936,
datter af Grete og Ole Ringgård.
Parret har børnene: Palle, født
d. 11.-6.-1958, Ole, født d. 24.8.-1959, Lisbeth, født d. 31.-7.1961 og Grete, født 16.-6.-1965.
P.S.J. overtog gården i 1954 fra sin far Jens Matinus Jensen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 22 ha. Jorden er bortforpagtet.
Gården er nyopført i 1954, der er stuehus, kvægstald, svinestald, lade, foderhus og
gylletank. Besætningen er på 2 heste af racen Dansk Varmblod. Der er 1 tårnsilo.

BORUPVEJ 18, "MØLHOLM",
LILLE EJSTRUP, 9240 NIBE.
ERIK ANDERSEN, landmand,
født d. 15.-12.-1929, søn af Jo
hanne og Ole Andersen, gift d.
21.-3.-1960 med Ingeborg Dahl,
født d. 27.-8.-1938, datter af
Sørine og Gerhart Dahl. Parret
har børnene: Søren, født d.
18.-3.-1961 og Kirsten, født d.
16.-9.-1963.
E.A. overtog gården d. 15.-9.1972 fra sin svigerfar Gerhart Dahl, som købte gården i 1937, den lå tidligere ved
Vedkær Å.
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Stuehuset er opført i 1920 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1974, løsdriftstald til kalve, lade og maskinhus fra 1920, foderhus fra 1974 og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 100 ungdyr og 48 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri med varm og kold luft samt brændefyr. På
gården er ansat 1 fodermester og sønnen er medhjælper.

BORUPVEJ 22, "KÆRVANG", BO
RUP, 9240 NIBE, tlf. 98-669248.
BENNY MUNK, gårdejer, født d.
11.-2.-1954, søn af Anne Mette
og Erik Munk, gift d. 30.-11.-1985
med Lis Brændstrup, husmor,
født d. 17.-11.-1954, datter af
Dorthea og Kaj Brændstrup, par
ret har børnene: Rene, født d.
29.- 10.-1977, Jette, født d.
20.-8.- 1979, Karsten, født d.
14.-9.-1987 og Kirsten, født d.
23.-10.-1989. B.M. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.1.-1979 fra sin far Erik Munk, som købte Gården i 1948.
Ejendomsskyld 1.440.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 28 ha., der er 7 ha. eng. Der er
forpagtet 20 ha. Stuehuset er opført i 1930 og restuareret i 1987. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1925, kostald fra 1965 tilbygget i 1975 og 1981, lader fra
1925 og 1975, maskinhus fra 1975 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 55 årskøer og 100 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine og
varme genindvindingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BORUPVEJ 26, "SØNDERKÆR",
9240 NIBE, tlf. 98-669213.
ARILD PEDERSEN, minkfarmer,
født d. 6.-7.-1941, søn af Kristi
ne og Jens Peter Pedersen, gift
d. 9.-11.-1985 med Helga Pinstrup
Andersen, født d. 20.-12.-1934,
datter af Ruth og Per Pindstrup
Andersen. Parret har sønnen Tho
mas, født d. 27.-2.-1973.
A.P. overtog gården d. 1.-1.-1983
fra Ejner Hansen. Gården blev
udstykket fra Borupvej 32 i 1942. Ejendomsskyld 800.000. Areal 8,8 ha.
Stuehuset er restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald begge
ombygget til pelseri, desuden er der lade. Minkbestanden er på 400 tæver, desuden er
der 4 heste, 3 af racen Dansk Varmblod og 1 af racen Oldenborger. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor, 1 fodermaskine, nødvendige maskiner til
pelseriet, plansilo og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper i pelsningstiden.
BORUPVEJ 30, "BORUPGÄRD", BORUP, 9240 NIBE.
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 Åge Larsen. Parret har børnene: Niels Åge, født d. 9.-6.-1969 og
Steen, født d. 1.-7.-1972.
A.F. overtog gården i 1972 fra sine svigerforældre Marie og Åge Larsen, som købte
gården i 1948. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 29 ha.
Stuehuset er opført i 1923. Avlsbygningerne består af svinestald fra før 1900 og lade
fra 1910. Der er kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. Man har samdrift med
"Abildgård", Ejdrupvej 46 i Nibe Kommune.
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BORUPVEJ 53, "SKOVAGERGAARD", BORUP, 9240 NIBE, tlf. 98-669113.
NIELS ERIK JACOBSEN HANSEN, gårdejer, født d. 16.-4.-1943, søn af Ydun og Jør
gen Hansen.
N.E.J.H. overtog gården d. 1.-5.-1977 fra sin far Jørgen Hansen, nuværende ejer er
ca. 10. generation på gården, som har været i slægtens eje i omkr. 300 år.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 52 ha., heraf 10 ha. skov, 10 ha. eng og et mindre
fredet areal.
Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1928 ombygget i
1974 og tilbygget i 1979, hestestald fra 1953 ombygget til kvægstald, lade fra 1950,
maskinhus fra 1979 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktin på 48 årskøer
og 85 ungdyr af racen SDM. Der er 4 traktorer, 1 mejetætsker og kornsilo. Man an
vender ingen fremmed arbejdskraft.
BRUSÅVEJ 8, "HØJGAARD", GUNDERSTED, 9240 NIBE, tlf. 98-669221.
POUL JENSEN, gårdejer, født d. 13.-5.-1955, søn af Dorthea og Søren Jensen.
P.J. overtog gården d. 1.-3.-1989 fra Per Rask.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 27,5 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1922 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1922 og 1975, lade og maskinhus fra 1922, udendørs køresilo og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer af racen SDM. Der er 3 trakto
rer. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

BRUSÅVEJ 16, "HØJBO", GUNDERSTED, 9240 NIBE, tlf. 98-669164.
HANS ULRIK LUND, gårdejer, født d. 10.-9.-1954, søn af Henny og Jacob Lund, gift
d. 17.-5.-1985 med Inge Lillian Andersen, lærer, født d. 26.-10.-1953, datter af Edith
og Henry Andersen. Parret har børnene: Bo, født d. 19.-9.-1977 og Jan, født d. 19.12.-1979.
H.U.L. har været på Lægård og Asmildkloster landbrugsskoler, han er i bestyrelsen
for Himmerlands Jerseyforening og Gundersted-Skirum-Skørbæk Kontrolforening. Han
overtog gården d. 16.-5.-1978 fra Vagner Larsen.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 48,5 ha., heraf tilkøbt 21 ha.
Stuehuset er opført i 1922 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1950 udvidet i 1974 og 1986, roe- og maskinhus begge fra 1986, lade fra 1950 og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 60 ungdyr af racen
Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer,
plansilo, varm lufts tørreri og anpart i Langagerhøj Vindmøllelaug. Maskinstation bru
ges til en del af markarbejdet.
BRUSÅVEJ 18, "BAKKEGÅRD",
GUNDERSTED, 9240 NIBE, tlf.
98-669240.
KJELD ØSTERGAARD, gårdejer,
født d. 20.-5.-1948, søn af Marie
og Holger Østergaard, bor sam
men med Liselotte Lundshøj, sy
gehjælper, født d. 27.-4.-1962,
datter af Tove Karen og Kaj Ver
ner Nielsen. Parret har børnene:
Thomas, født d. 1.-8.-1979 og
Anita, født d. 30.-11.-1981.
K.Ø. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1975 fra sin
far Holger Østergaard, som overtog gården i 1946.
Ejendomsskyld 2.280.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 26,5 ha., der er 1 ha. skov. Der
er forpagtet 32 ha.
Stuehuset er opført i 1922 og restaureret flere gange senest i 1980. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1963 og 1970, kostald fra 1979, lader fra 1942 og 1977,
gastæt silo, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
65 årskøer og 145 ungdyr af racen SDM, det er en stambesætning, desuden er der 3
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ammekøer og 3 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter
og raps. Der er 4 traktorer, 1 portionstørreri, 1 automatisk kraftfodringsanlæg og an
part i Gundersted-Skørbæk Vindmøllelaug. På gården er ansat 1 fodermester. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
BRUSÄVEJ 25, "VIDKÆR", GUNDERSTED, 9240 NIBE, tlf. 98-669161.
HENRIK BACH JENSEN, gårdejer, født d. 17.-9.-1945, søn af Emma og Hagbard Jen
sen. H.B.J. overtog gården d. 1.-4.-1976 fra Kristian Nielsen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 14 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1922 og restaureret 1978. Avlbygningerne består af svinestald og
lade fra 1922, laden er tilbygget i 1950. Gården drives med en svineproduktion på 12
årssøer, der produceres ca. 250 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor og plantørreri med
kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BRUSÄVEJ 26, "ALFAGAARDEN", GUNDERSTED, 9240 NIBE, tlf. 98-669123.
NIELS BOMHOLDT, landmand, født d. 11.-12.-1948, søn af Ella og Laurits Bomholdt.
N.B. overtog gården i 1975 fra Paul Erik Warming.
Ejendomsskyld 325.000.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1927 samt lade og maskinhus fra 1976. Gården drives med en kvægproduktion på
10 årskøer og 14 ungdyr af racen SDM, desuden er der 15 avlskaniner samt opdræt.
Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
BRUSÄVEJ 28, "DAMGAARD", GUNDERSTED, 9240 NIBE, tlf. 98-669242.
ANDERS MØLLER JENSEN, gårdejer, født d. 16.-3.-1938, søn af Nicoline og Kresten
Jensen, gift d. 23.-10.-1965 med Eva Poulsen, husmor, født d. 6.-9.-1944, datter af
Nelie Marie og Karl Poulsen. Parret har børnene: Ole, født d. 30.-11.-1964, Hanne,
født d. 24.-7.-1966, Anette, født d. 24.-8.-1970 og Jan, født d. 1.-1.-1977.
A.M.J. overtog gården d. 1.-7.-1973 fra Gunnar Holmager og Karl Iversen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 40,5 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1957, kostald fra 1977, foderhus fra 1978, udendørs køresilo og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 85 ungdyr af racen SDM. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker samt plantørreri med varm og kold luft. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
BRUSÄVEJ 29, "HJEMMET", GUNDERSTED, 9240 NIBE, tlf. 98-669161.
HAGBARD JENSEN, gårdejer, født d. 16.-8.-1918, søn af Marie og Niels Peter Jensen,
gift d. 13.-7.-1944 med Emma Bach, husmor, født d. 30.-10.-1914, datter af Jensine
og Kresten Bach. Parret har børnene: Henrik, født d. 17.-9.-1945 og Irma, født d.
3.-11.-1950.
H.J. overtog gården d. 1.-4.-1944 fra sin far Niels Peter Jensen, som overtog gården i
1931.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 34,5 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 3 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført i 1922 og restaureret i 1967. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1922, kostald fra 1975, lade fra 1956, maskinhus fra 1966 og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 110 ungdyr af racen SDM, det er en
stambesætning. Der er 2 traktorer. På gården er ansat 1 fodermester, og maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.
BRUSÄVEJ 30, "LANGAGER", GUNDERSTED, 9240 NIBE, tlf. 98-669134.
SVEND AAGE ANDERSEN, gårdejer, født d. 4.-9.-1942, søn af Jørgine og Andreas
Andersen.
S.AA.A. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1973 fra
sin far Andreas Andersen, som overtog gården i 1933.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 23 ha., heraf 1 ha. eng. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1922 og restaureret flere gange senest i 1978. Avlsbygningerne
består af kvæg- og svinestald begge fra 1922, lader fra 1940 og 1990 samt maskinhus
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fra 1990. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og
korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker samt 1 portionstørreri med varm og kold luft.
Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

BRUSÅVEJ 31, GUNDERSTED, 9240 NIBE, tlf. 98-669225.
POUL ERIK BAK, gårdejer, født d. 5.-5.-1962, søn af Aase og Jørgen Bak Pedersen,
gift d. 25.-5.-1985 med Mona Erene Kristensen, husmor, født d. 8.-5.-1963, datter af
Lilian og Jakob Kristensen. Parret har børnene: Heidi, født d. 19.-2.-1985 og Henrik,
født d. 19.-2.-1987.
P.E.B. er landbrugsmedhjælper på Gundersted Mølle og har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1986 fra Troels Hjort.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 31 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1923 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1923, 1968 og 1976, svinestald fra 1968, lade fra 1973, maskinhus fra 1976
og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 3 årssøer, der produceres ca.
70 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn.
Maskinstation bruges til høst.
BRUSÅVEJ 32, "VESTERGAARD",
GUNDERSTED, 9240 NIBE, tlf.
98-669086.
KRISTIAN NIELSEN MØLLER,
gårdejer, født d. 14.-12.-1954,
søn af Marianne og Peter Nielsen
Møller, gift d. 16.-9.-1978 med
Ellenmarie Nielsen, husmor/socialpædagog, født d. 17.-3.-1954,
datter af Ellen og Harald Niel
sen. Parret har sønnen Lars, født
d. 20.- 9.-1979.
K.N.M. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange, han er i bestyrelsen for Avls
foreningen Vesthimmerlands SDM-forening. Han overtog gården d. 1.-6.-1986 fra sin
far Peter Møller Nielsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1922.
Ejendomsskyld 1.630.000. Areal 56,3 ha., heraf tilkøbt 22 ha.
Stuehuset er opført i 1922 og restaureret flere gange senest i 1981. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1922, 1939 og 1986, lader fra 1922 og 1932, maskinhus fra
1978 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer og 100 ungdyr
af racen SDM, det er en stambesætning, hvorfra der sælges avlsdyr, og som udstilles
på dyrskuer. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede og maltbyg. Der er 3
traktorer, 5 kornsiloer, 1 portionstørreri med varm og kold luft, varme genindvindings
anlæg og anpart i Langager Vindmøllelaug. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BRUSÅVEJ 37, "BRUSGAARD", GUNDERSTED, 9240 NIBE, tlf. 98-669278.
JØRGEN BRUSGAARD CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 11.-4.-1946, søn af Krista
Marie og Ankjær Christensen, gift d. 3.-4.-1977 med Birgit Christensen, husmor, født
d. 26.-1.-1958, datter af Dagny og Troels Christensen. Parret har børnene: Michael,
født d. 7.-1.-1977, Line, født d. 13.-3.-1980 og Anne, født d. 23.-3.-1985.
J.B.C. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1973 fra sin
mor Krista Marie Christensen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har
været i slægtens eje i ca. 130 år.
Ejendomsskyld 3.250.000. Areal 149 ha., heraf 13 ha. eng og skov. Der er forpagtet 19
ha.
Stuehuset er opført i 1860 samt restaureret og tilbygget i 1960. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1938, 1972 og 1980, lade og foderhus fra 1990, indendørs
køresilo og gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 100 årskøer og 210
ungdyr af racen SDM, det er en stambesætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er
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På gården er ansat 1 fast medhjælper og 1 fodermester. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

BRUSÅVEJ 39, GUNDERSTED, 9240 NIBE, tlf. 98-669140.
VERNER BRUSGAARD CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 28.-3.-1929, søn af Krista og
Ankjær Brusgaard Christensen, gift d. 18.-12.-1954 med Inga Rasmussen, hjemme hjælper/husmor, født d. 24.-9.-1932, datter af Thea og Hans Rasmussen. Parret har bør
nene: Gerda, født d. 22.-9.-1956, Mogens, født d. 24.-11.-1961 og Inge, født d. 17.1.-1963. V.B.C. overtog gården d. 1.-4.-1977 fra Søren Anker Kalstrup.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 20,9 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1957 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1957, svinestalden er tillbygget i 1975 og maskinhus er
bygget i 1975.

BRUSÅVEJ 40, GUNDERSTED,
9240 NIBE, tlf. 98-669154.
POUL GREGERSEN, gårdejer,
født d. 7.-10.-1925, søn af Maren
og Kristian Gregersen, gift d.
17.-7.-1948 med Petrea Segerstrøm Kristensen, husmor, født
d. 14.-12.-1927, datter af Anna
og Kristian Kristensen. Parret
har børnene: Kristian, født d.
29.-11.-1948, Martin, født d. 1.7.-1954 og Kaja, født 21.-2.-1956.
P.G. overtog gården d. 1.-4.-1951 fra Sofus Larsen, gården blev oprettet som stats
husmandsbrug i 1951.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 24 ha., der er 3,5 ha. eng og
skov. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1951. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1951, 1967, 1970
og 1980, lade fra 1951, maskinhus fra 1970 og gylletank. Gården drives med en svine
produktion på 60 årssøer, der produceres ca. 1.350. slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1
portionstørreri med varm og kold luft samt anparter i Ejdrup Vindmøllelaug. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
BRUSÅVEJ 44, "VESTERLED",
GUNDERSTED, 9240 NIBE, tlf.
98-669160.
CARLO SEGERSTRØM KRISTEN
SEN, gårdejer, født d. 17.-1.1924, søn af Anna og Kristian
Kristensen, gift d. 31.-10.-1948
med Mary Pauline Henriksen,
husmor, født d. 19.-5.-1924, dat
ter af Hilma og Christian Nørmølle Henriksen. Parret har bør
nene: Inger Marie, født d. 6.-4.1949, Leif, født d. 18.-7.-1951,
Arne, født d. 22.-4.-1955 og John, født d. 6.-1.-1966.
C.S.K. overtog gården d. 1.-4.-1950 fra Hans Kristian Poulsen, gården blev oprettet
som statshusmandsbrug i 1950, da der samtidig blev nyopdyrket ca. 4 ha.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 23,8 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1950 og restaureret senest i 1982. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald samt lade alle fra 1950 og maskinhus fra 1959.

-438DOVERHØJVEJ 15, "TINGHØJGAARD", GUNDERSTED, 9670 LØGSTØR, tlf. 98662279.
HANS PEDER HORNBJERG, gårdejer, født d. 11.-6.-1960, søn af Ellen og Ejler Pe
dersen,gift d. 21.-5.-1983 med Anitta Hornbjerg, husmor, født d. 20.-9.-1960, datter af
Bodil og Knud Hornbjerg. Parret har børnene: Lotte, født d. 5.-7.-1984 og Thomas,
født d. 11.-3.-1986.
H.P.H. har været på Lundbæk og Asmildkloster landbrugsskoler, og er i bestyrelsen for
Aars Eksportstalde. Han overtog gården d. 14.-6.-1983 fra Jørgen K. Nielsen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 52,3 ha, heraf 2 ha. eng. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og restaureret i 1980. Avlsbygningrne består af kvægstald
fra 1938, kostalde fra 1974 og 1978 moderniseret i 1990, lader fra 1938, 1974 og
1978, maskin- og foderhus fra 1990, 2 inden- og 2 undendørs køresiloer samt gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og lOOungdyr af racen
SDM, det er en stambesætning, hvorfra der sælges avlsdyr, der udstilles ofte på dyr
skuer. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der er 3 traktorer, 1
vandingsmaskine og plantørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

DOVERHØJVEJ 17, "LYNGHØJ", GUNDERSTED, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-662118.
HOLGER MUNK, gårdejer, født d. 23.-12.-1916, søn af Kristine og Knud Munk.
H.M. overtog gården i 1951 fra Anders Kristensen, han opdyrkede derefter selv 48 ha.
hede.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 48 ha.
Stuehuset er opført i 1962. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1975, svinestald
fra 1938 ombygget i 1970, lade fra 1938, maskinhus fra 1964 og gylletank. Besætnin
gen er på 9 ammekøer og 9 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 10 kornsiloer samt 1 porti
onstørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
DOVERHØJVEJ 18, "GUNDERSTED
HEDEGAARD", GUNDERSTED,
9670 LØGSTØR, tlf. 98-662216.
HARRY KNUDSEN, gårdejer,
født d. 4.-5.-1927, søn af Rasmine og Niels Knudsen, gift d.
12.-3.-1955 med Ellen Knudsen,
husmor, født d. 19.-10.-1928,
datter af Ida og Martin Knudsen.
Parret har børnene: Karl Erik,
født d. 8.-7.-1953, tvillingerne
Hans og Grete, født d. 8.-9.1955, Else, født d. 10.-11.-1958, Birte, født d. 7.-4.-1960 og Bent, født d. 4.-6.-1961.
H.K. overtog gården d. 20.-11.-1964 fra Mads Madsen.
Ejendomsskyld 1.190.000. Areal 34,5 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1941, restaureret og tilbygget i 1973. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1941 tilbygget i 1975, lade og foderhus fra 1986, maskinhus fra 1987 og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 80 ungdyr af racen
SDM. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine samt 1 portionstørreri med varm og kold
luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
DYBVAD MØLLEVEJ 4, "DYBVAD MØLLE", 9600 AARS, tlf. 98-621771.
PER KEY KRISTIANSEN, gårdejer, født d. 23.-5.-1946, søn af Pauline og Alfred Kri
stiansen, gift d. 11.-10.-1969 med Lisbeth Frandsen, lærer, født d. 27.-4.-1946, datter
af Ebba og Hans Frandsen. Parret har børnene: Peter, født d. 20.-5.-1971, Line, født
d. 5.-8.-1972 og Ole, født d. 20.-1.-1977.
P.K.K. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Vesthimmerlands Kvægavlsforening for SDM og formand for Nordjydsk Argra Center. Han overtog
gården d. 2.-6.-1973 fra Aage S. Eriksen.
Ejendomsskyld 2.040.000. Areal 40 ha., heraf 10 ha. lav jord.
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ført i 1944. Avlsbygningerne be
står af kvægstalde fra 1900 og
1946, kostald og lade samt foder
hus alle fra 1976, maskinhus fra
1983 og 2 udendørs køresiloer.
Gården drives med en kvægpro
duktion på 30 årskøer og 40 ung
dyr af racen SDM, det er en
stambesætning, hvorfra der sæl
ges avlsdyr, og der udstilles ofte
på dyrskuer. Der er 2 traktorer,
1 indtræksmaskine samt plantørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet. P.K.K. bruger en del af sin tid på kåringsarbejdet indenfor SDM.

DYBVAD MØLLEVEJ 8, "RÆVHALEGAARD", 9600 AARS, tlf.
98-622187.
JENS ERIK SVENDSEN, gårdejer,
født d. 14.-11.-1935, søn af Elly
og Øjvind Svendsen, gift d. 2.5.-1959 med Else Andersen, læ
gesekretær, født d. 30.-10.-1937,
datter af Dorthea og Per Fløj
Andersen. Parret har børnene:
Marianne, født d. 7.-5.-1962 og
Jesper, født d. 17.-6.-1967.
J.E.S. er uddannet mejerist og ansat ved M.D. i Hobro. Han overtog gården d. 1.7.-1982 fra Thomas Børresen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 60 ha., heraf 2 ha. skov og 6 ha. eng. Jorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald fra 1900 begge tilbygget i 1978, lade fra 1900, maskinhus fra 1948 og gylle
tank. Der er 2 traktorer, plantørreri med varm luft og kold luft samt halmfyr.
FLADHØJVEJ 2, "TOFTAGERGÄRD", GIVER, 9600 AARS, tlf.
98-621695.
KNUD PETERSEN, landmand,
født d. 15.-4.-1936, søn af Marie
og Niels Petersen, gift d. 24.-8.1958 med Elly Nørtoft, født d.
7.-3.-1934, datter afNielsin og
Charles Nørtoft. Parret har bør
nene: Birgitte, født d. 11.-1.-1959
og Jørn, født d. 29.-10.-1960.
K.P. overtog gården d. 24.-8.1958 fra Frode Kraglund. Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 32 ha., heraf 2 ha. skov og 3
ha. eng. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Gården nedbrændte i 1967 og blev genopbygget med 4 svinestalde, lade, maskinhus, foderhus og 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduk
tion på 140 årssøer, der produceres ca. 2.000 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer,
plansilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fodermester og 1 hel
tidsmedhjælper.

FLADHØJVEJ 5, GIVER, 9600 AARS.
ANDERS GUNDERSEN, gårdejer omtales under Nørdalvej 6.
A.G. overtog gården d. 1.-1.-1988 fra Aage Wulf.
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Ejendomsskyld 690.000. Areal 16,5 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1965.
A.G. ejer og driver også Nørdalvej 6.
FLADH03VE3 8, GIVER, 9600
AARS, tlf. 98-621889.
BIRTHE NIELSEN, landmand,
født d. 7.-5.-1942, datter af Asta
og Møller Christiansen, gift d.
7.-5.- 1961 med 3ohannes Lund
Nielsen, landmand, født d. 30.-7.1939, søn af Lydia og Ejner Lund
Nielsen. Parret har børnene: 3ette, født d. 4.-3.-1962, Gitte, født
d. 3.-3.-1965, 3an, født d. 12.-1.1969 og Karin, født d. 28.-2.1970. 3.L.N. døde d. 18.-3.-1982. B.N. giftede sig d. 10.-1.-1986 med 3ens Egon Søren
sen, vaskeriejer, født d. 1.-11.-1930. Han ejer Aars dampvaskeri, som han har haft i
over 30 år.
B.N. overtog gården efter sin mand, som overtog den i februar 1960 fra Anders Gundersen. Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 35,5 ha., heraf tilkøbt 26,5 ha.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af 2 kvægstalde, 2 lader, maskinog foderhus samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 150
ungdyr og 55 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og
kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 bestyrer.

FLADH03VE3 13, "GRANH03GAARD", GIVER, 9600 AARS, tlf. 98-622790.
KURT TOLLERUP NIELSEN, gårdejer, født d. 16.-7.-1962, søn af Tove og Gunnar
Tollerup Nielsen.
K.T.N. har været på Asmildkloster Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d.
1.-10.-1988 fra Laurits Rasmussen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 26,5 ha.
Stuehuset er opført i 1920. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra
1952. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 450 stk. årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er plantørreri med varm luft. Man anven
der ingen fremmed arbejdskraft.
FÆLLEDVE3 15, "HESTBÆKGAARD", BLÆRE, 9600 AARS, tlf. 98-666053.
3ENS OVE THYRRESTRUP OLSEN, gårdejer, født d. 28.-4.-1939, søn af Andrea og
Peder 3. Olsen, gift d. 27.-6.-1981 med Inger Laursen, husmor, født d. 3.-2.-1951,
datter af Edith og Egon Laursen. Parret har børnene: 3ens, født d. 7.-9.-1967, Per,
født d. 10.-2.-1972, Søren, født d. 28.-2.-1976 og Niels, født d. 18-7.-1983.
3.O.T.O. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1966 fra
Søren Buus.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1845 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1912 og 1977, lade fra 1912, maskinhus fra 1977, foderhus fra 1981 og
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges ca. 3.300
slagtesvin årligt, desuden er der hesteopdræt af Fldblods Oldenborgere, der er 2 føl
hopper samt opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, rajgræsfrø og
korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 3 plantørringsanlæg med varm og kold luft
samt halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskrat.
FÆLLEDVE3 16, "KÆRGAARD", BLÆRE, 9600 AARS, tlf. 98-621554.
SANDER MOGENSEN, gårdejer, født d. 7.-11.-1939, søn af Kirstine og Magnus Mo
gensen, gift d. 4.-7.-1965 med Ane Marie Krogh, husmor, født d. 21.-8.-1946, datter
af Thaia og Ejnar Krogh. Parret har børnene: Inger Thaia, født d. 11.-11.-1965 og
Malene, født d. 18.-2.-1970.
S.M. har været på Lundbæk Landbrugsskole og er medlem af Aars Byråd. Han overtog
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gården d. 6.-11.-1970 fra Niels Sørensen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1937. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1951 tilbygget i
1975, svinestald fra 1937 ombygget i 1978, lade fra 1937 og maskinhus fra 1978. Går
den drives med en kvægproduktion på 34 årskøer og 58 ungdyr af racen SDM, det er
en stambesætning. Der er 2 traktorer, 1 rørvandingsanlæg og 1 portionstørreri med
varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FÆLLEDVEJ 17, "FÆLLEDGAARD", BLÆRE, 9600 AARS,
tlf. 98-621552.
KARL JOHAN KRISTIANSEN,
gårdejer, født d. 15.-5.-1942, søn
af Olga Margrethe og Kristian
Kristiansen, gift d. 26.-7.-1975
med Petra Byrialsen Jensen, hus
mor, født d. 8.-4.-1945, datter af
Else og Svend Aage Jensen. Par
ret har børnene: Søren, født d.
14.-4.-1976 og Karen, født d. 2.4.-1978.
K.J.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1975 fra sin
far Kristian Kristiansen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slæg
tens eje i 1895.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 59 ha., heraf 11 ha. skov, hvoraf en del er nyplantet.
Stuehuset er opført i 1905 og restaureret flere gange senest i 1988.
Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald samt lade alle fra 1944, maskin- og
foderhus fra 1978, minkhaller fra 1983 og 1988, 2 udendørs køresiloer og gylletank.
Gården drives med en ammekobesætning på 35 ammekøer og 65 ungdyr af racen Charolais, der 2 følhopper samt opdræt af racen Dansk Varmblod. Minkproduktionen er på
900 tæver årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 3
traktorer, 1 portions- og 1 plantørreri begge med varm og kold luft, og der er halm
fyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GAMBORGVEJ 15, "BOLLET",
HAUBRO, 9600 AARS, tlf. 98664111.
GUNNAR JOHNSEN, gårdejer,
født d. 16.-8.-1925, søn af Tobine og John Johnsen, gift d. 12.4.-1956 med Gudrun Pørtner
Christensen, husmor, født d. 18.6.-1934, datter af Ninna og Ni
els Peder Christensen. Parret
har børnene: Annette, født d.
26.-5.-1958, Niels Bjarne, født
d. 20.-1.-1960, Ninna, født d. 30.-8.-1961 og Torben, født d. 22.-8.-1964.
G.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole og er i bestyrelsen for Hornumbro Andels
foderstof Forening. Han overtog gården d. 15.-3.-1956 fra Holger Bidstrup.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1873 og restaureret i 1968. Avlsbygningerne er genopført efter
en brand og består af kvægstald, lade og foderhus alle fra 1983, maskinhus fra 1978, 3
minkhaller fra 1979 og 1983, 2 udendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 32 årskøer og 55 ungdyr af racen RDM, det er en stambesætning.
Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan
tørreri med varm luft og varme genindvindingsanlæg. På gården er ansat 1 fast med
hjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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tlf. 98-656227.
KRISTIAN KRISTENSEN, gård
ejer, født d. 7.-2.-1931, søn af
Stense og Poul Kristensen, gift
d. 19.-11.-1966 med Maren Chri
stensen, husmor, født d. 16.-4.1944, datter af Anna M. K. og
Christen Christensen. Parret har
børnene: Else Marianne, født d.
9.-3.-1968, Niels Christian, født
d. 8.-5.-1971, Erling Carsten, født d. 3.-4.-1973 og Poul Martin, født d. 30.-9.-1976.
K.K. overtog gården d. 20.-11.-1966 fra sin svigerfar Christen Christensen, nuværende
ejer er 4. eller 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1860.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 47,8 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 10 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1893 og restaureret i 1968. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1967 og 1981, svinestald fra 1967, lade fra 1896 og maskinhus fra 1968. Gården
drives med en kvægproduktion på 32 årskøer og 55 ungdyr af racen SDM, desuden er
der 5 årssøer, og der produceres 70 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, plantørreri og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
GISLUMHØJVEJ 5, "GISLUMHØJGAARD", GISLUM, 9600 AARS,
tlf. 98-656363.
FINN TANG, gårdejer, født d.
30.-8.-1961, søn af Hanne og
Johannes Tang, gift d. 28.-6.1986 med Elisabeth Eriksen, med
hjælpende hustru, født d. 28.-6.1962, datter af Ingrid og Ville
Eriksen. Parret har børnene: Li
ne, født d. 9.-11.-1987 og An
ders, født d. 14.-11.-1989.
F.T. har været på Hammerum og Vejlby landbrugsskoler, han er uddannet landbrugs
tekniker og har arbejdet som kvægbrugstekniker ved Hobro og Omegns Landbofor
ening. Han overtog gården d. 1.-11.-1989 fra Evald Kjær.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 42 ha., heraf 2 ha skov og 3 ha. eng. Der er forpagtet
14 ha.
Stuehuset er opført i 1971. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1975, lade samt
maskin- og foderhus alle fra 1972, 4 udendørs køresiloer og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 80 årskeør, 80 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Der
er 3 traktorer, 1 sprinkleranlæg, plantørreri med varm luft og malkegrav i løsdriftstalden. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

GISLUMVEJ 96, "GISLUM NYGAARD", GISLUM, 9600 AARS, tlf. 98-656213.
HENRY AAGESEN KRISTIANSEN, gårdejer, født d. 20.-5.-1936, søn af Elna og Ejner
Kristiansen, gift d. 28.-7.-1962 med Karen Marie Pedersen, født d. 24.-9.-1941, datter
af Magda og Ejner Pedersen. Parret har børnene: Berit, født d. 24.-3.-1965, Arne, født
d. 26.-4.-1968 og Jette, født d. 20.-2.-1973. K.M.P. døde d. 9.-3.-1989.
H.AA.K. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for
D.L.G. i Vesthimmerland og i repræsentantskabet for M.D. i Aars. Han overtog gården
d. 1.-7.-1962 fra Alfred Jensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 39,8 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1915 og restaureret flere gange senest i 1986. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1915 udvidet i 1966, svinestalde fra 1915 og 1958, lade fra
1915, maskin og foderhus begge fra 1972, 2 udendørs køresiloer og gylletank. Gården
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drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM, det er en
stambesætning, hvorfra der sælges avlsdyr. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1
portionstørreri med varm luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Parret fik i
1987 sølvmedalje for landboflid fra Foreningen af Jydske Landboforeninger.

GISLUMVEJ 97, "BAKKEGAARD", GISLUM, 9600 AARS, tlf. 98-656232.
NORMANN GAUTESEN, gårdejer, født d. 28.-4.-1929, søn af Kirstine og Gustav
Gautesen, gift d. 15.-11.-1958 med Grethe Hansen, husmor, født d. 16.-7.-1938, datter
af Laura og Normann Hansen. Parret har børnene: Anette, født d. 11.-4.-1960, Susan
ne Kirstine, født 6.-4.-1967, Ingelise, født d. 28.-3.-1974 og Henrik, født 16.-11.-1979.
N.G. overtog gården d. 1.-7.-1961 fra sin far Gustav Gautesen, som overtog gården i
1947. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 25 ha., heraf 8 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne er består af kvæg
stald fra 1929, svinestald fra 1938, lade fra 1930 og maskinhus fra 1980. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 32 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM, svineproduktio
nen er på 8 årssøer, og der produceres ca. 120 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker og plantørreri med varm luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
GISLUMVEJ 123, ØSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-658386.
PETER SKIPPER PEDERSEN, landmand, født d. 10.-11.-1919, søn af Maren og Anton
Pedersen.
P.S.P. overtog gården d. 1.-10.-1955 fra sin far Anton Pedersen, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 18 ha., heraf 1 ha. eng og 1 ha. skov.
Stuehuset er af ældre dato men restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvægog svinestald begge fra 1934, lade fra 1950 og maskinhus fra 1952. Besætningen er på
10 ammekøer og 10 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, græs og roer. Der er 2 traktorer, 1 rørvandingsanlæg og 1 portionstørreri med
varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GISLUMVEJ 126, ØSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-658109.
EJNER LASSEN, gårdejer, født d. 13.-1.-1924, søn af Inger Kirstine og Niels Kristian
Lassen, gift d. 22.-5.-1949 med Marie Holm Pedersen, husmor, født d. 14.-8.-1926,
datter af Larsine Katrine Holm og Søren Pedersen. Parret har børnene: Elin, født d.
15.-10.-1949, Lynge, født d. 29.-6.-1955 og Ivan, født d. 10.-6.-1963.
E.L. har været ansat ved postvæsenet i 24 år. Han overtog gården d. 1.-3.-1953 fra
Johannes Jensen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 10,5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret flere gange senest i 1980. Avlsbygningerne
består af kvæg- og svinestald begge fra 1961 samt lade fra 1900. Der er 1 traktor på
gården.

GISLUMVEJ 128, "HEDELYKKE",
ØSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98658310.
ERLING MADSEN, gårdejer, født
d. 13.-5.-1922, søn af Edele og
Søren Peter Madsen, gift d. 3.4.-1947 med Vera Nielsen, hus
mor, født d. 20.-12.-1926, datter
af Anna og Karl Matinus Nielsen.
Parret har børnene: Allis Elisa
beth, født d. 28.-9.-1947, Bjarne,
født d. 7.-5.-1958, Aase, født d.

23.-10.-1963 og Brian, født d. 23.-1.-1968.
E.M. overtog gården d. 28.-5.-1952 fra Thorkild Hansen.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 8 ha, heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1902 og restaureret i 1956/57. Avlsbygningerne består af kvæg-
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stald fra 1973, lade fra 1965 og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på
10 årskøer og 18 ungdyr af blandet race. Der er 2 traktorer og plantørreri med varm
luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GISLUM VEJ 130, "ØSTERGAARD",
ØSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98658059.
LEIF ØSTERGAARD MOGENSEN,
gårdejer, født d. 18.-2.-1937, søn
af Anna og Arvid Gunner Mogen
sen, gift d. 20.-8.-1960 med Ruth
Hansen, husmor, født d. 20.-8.1938, datter af Helene og Aage
Hansen. Parret har børnene Ar
vid, født d. 11.-2.-1962, Jan,
født d. 10.-6.-1964 og Finn, født
d. 13.-12.-1969. L.Ø.M. overtog gården d. 1.-10.-1983 fra sin far Arvid Gunner Mogen
sen, som købte gården i 1939.
Areal 35,5 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 4 ha. skov og eng. Der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret flere gange senest i 1989. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1951, svinestald fra 1912 ombygget til brug til bondegårds
ferie i 1990, lade fra 1912 og maskinhus fra 1978. Besætningen er på 53 moderfår
samt opdræt. Planterproduktionens salgafgrøder er korn, raps, ærter og rajgræsfrø.
Der er 3 traktorer, 2 mejetærskere, 1 selvkørende finsnitter, 1 skårlægger, 1 rundballepresser, 2 plantørringsanlæg med varm luft og 1 halmfyr. Man driver en del maskin
station fra gården, der er 3 deltidsansatte i denne forbindelse.

GL.BLÆREVEJ 69, "BÆKGAARDEN", BLÆRE, 9600 AARS, tlf. 98-666300.
JØRN KRISTENSEN, gårdejer, født d. 3.-7.-1944, søn af Agnes og Kresten Kristensen,
gift med Ina Larsen, bogholder, født i 1954, datter af Edith og Johannes Larsen. Par
ret har børnene: Laura, født d. 16.-8.-1986 og Sara, født d. 20.-8.-1988.
J.K. driver selvstændig virksomhed indenfor staldinventar Jysk Klimateknik. Han over
tog gården d. 1.-1.-1990 fra Anni Sørensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 40,6 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1970. Alle avlbygninger er ombygget til værksted og lager. Be
sætningen er på 25 moderfår samt opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
ærter og raps. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. På gården er ansat 18 med
arbejdere, som hovedsageligt er montører og sælgere. Maskinstatin bruges til en del af
markabejdet.
GRANLIDEVEJ 24, "BIRKEGAARD", ULSTRUP, 9600 AARS,
tlf. 98- 661123.
REGNAR LARSEN, gårdejer,
født d. 7.-2.-1949, søn af Marie
og Kristian Larsen, gift d. 3.-2.1979 med Tove Hansen, husassi
stent, født d. 13.-2.-1950, datter
af Grethe og Ellermann Hansen.
Parret har børnene: Rene, født
d. 30.-5.-1973, Dennis, født d.
26.-1.-1978 og Loise, født d.
31.-5.-1984.
R.L. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1977 fra Hol
ger Svenstrup.
Ejendomsskyld 1.530.000. Areal 12,5 ha., heraf 1 ha. marginaljord. Der er forpagtet 4
ha. Stuehuset er opført i 1924 og gennemrestaureret i 1975. Avlsbygningerne består af
svinestalde fra 1972, 1974, 1979 og 86, lade og maskinhus fra 1970 samt gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 72 årssøer, der produceres ca. 1.550 slag-
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tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2
traktorer og 4 kornsiloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GUNDERSTEDVEJ 5, JENLE,
9600 AARS, tlf. 98-661117.
SØREN PETER POULSEN, gård
ejer, født d. 29.-1.-1936, søn af
Marry og Harald Poulsen, gift d.
26.-9.-1964 med Ester Torsen,
født d. 5.-8.-1940, datter af Olga
og Krestian Torsen. Parret har
børnene: Arne, født d. 14.-5.-1967
og Bodil, født d. 22.-9.-1970.
S.P.P. overtog gården d. 1.-9.1964 fra sin far Harald Poulsen,
som byggede gården i 1922, da han kun var 17 år gammel, han opdyrkede heden, og
gården var dengang på 8,3 ha.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 46,8 ha., heraf tilkøbt 19,3 ha., der er 5,5 ha. skov,
som er en del af Degnelund.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, lade, 2 maskinhuse, foderhus, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 60 ungdyr af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 4 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg, tårnsilo og kold lufts tørreri. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

GUNDERSTEDVEJ 7, "ELMEGAARDEN", BJØRNSTRUP, 9600
AARS, tlf. 98-661207.
PAUL HALDRUP, gårdejer, født
d. 12.-2.-1947, søn af Else Kir
stine og Jens Haldrup.
P.H. har børnene: Pia, født d.
14.-1.-1976 og Majbrit, født d.
1.-10.-1978.
P.H. overtog gården d. 1.-1.-1975
fra sin far Jens Haldrup, som
overtog gården i 1950.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1970 og 1980, lade fra 1965 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en
svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca. 2.200 smågrise årligt. Planterpoduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

GUNDERSTEDVEJ 8, "HØJGAARD", BJØRNSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-661212.
JENS PETER JENSEN, gårdejer, født d. 24.-4.-1951, søn af Agnes og Harald Jensen,
gift d. 26.-4.-1975 med Lisbeth Pedersen, husmor, født d. 18.-2.-1953, datter af Paula
og Vilfred Pedersen. Parret har børnene: Brian, født d. 7.-7.-1975 og Loise, født d.
,20.-2.-1979.
J.P.J. overtog gården d. 1.-1.-1975 fra sin far Harald Jensen, som købte gården i
1950.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 19,6 ha.
Stuehuset er opført i 1934, restaureret og tilbygget i 1979. Avlsbygningerne består af
svinestalde fra 1934, 1966, 1983 og 1985, lader fra 1934 og 1955, maskinhuse fra 1973
og 1987 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 80 SPF-årssøer, der
produceres ca. 1.700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 portionstørreri med varm luft, halmfyr og
anparter i Haubro Møllelaug. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
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98-661312.
ARNE JENSEN, gårdejer, født d. 28.-8.-1936, søn af Anne Kerstine "Stinne" og Kri
stian Jensen, gift d. 28.-8.-1960 med Hanne Myrup, født d. 22.-4.-1936, datter af
Marie og Ejner Myrup. Parret har børnene: Kristian, født d. 9.-1.-1963, Anne Marie,
født d. 17.-1.-1966, Berit, født d. 24.-7.-1970 og Vibeke, født d. 21.-1.-1977.
A.J. har været på Malling Landbrugsskole og er medlem af Menighedsrådet. Han over
tog gården d. 24.-7.-1960 fra Peter P. Pedersen. Gården kan føres tilbage til omkr.
1890. Ejendomsskyld 1.400.000. Areral 26 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er restaureret fra 1972-74. Avlsbygningerne består af kvægstalde, svinestald, lade, maskinhus, foderhus, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 30 årskøer, 50 ungdyr og 11 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der 100 slagtesvin og 2 ponyer. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og plansilo
med kold lufts tørrreri. Man anvende ingen fremmed arbejdskraft.

GUNDERSTEDVEJ 11, "TINGGAARDEN", BJØRNSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-661208.
MARTIN JENSEN, gårdejer, født d. 5.-4.-1943, søn af Kirstine og Jens Konrad Jensen,
gift d. 4.-7--1964 med Hanne Frost, født d. 12.-2.-1941, datter af Olga og Gunder
Frost. Parret har børnene: Bent, født d. 11.-4.-1965, Lene, født d. 29.-3.-1969 og
Gert, født d. 21.-3.-1973.
M.J. overtog gården d. 1.-4.-1971 fra sin far Jens Jensen, nuværende ejer er 4.
generation på gården, som kom i slægtens eje omkr. 1860.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 23,5 ha. Der er forpagtet ialt 31,3 ha.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade, maskinhus,
foderhus, 2 inden- og 1 udendørs køresilo samt gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 37 årskøer, 60 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 trak
torer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og kold lufts tørreri. Man anvender ingen frem
med arbejdskraft.

GUNDERSTEDVEJ 13, "RØDMOSEGAARD", BJØRNSTRUP, 9600
AARS, tlf. 98-661205.
BØRGE PAULSEN, gårdejer, født
d. 29.-6.-1938, søn af Alma og
Anthon Paulsen.
B.P. har været på Malling Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 17.-10.-1975 fra sin far An
thon Paulsen, nuværende ejer er
3. generation på gården, som
kom i slægtens eje omkr. 1900.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 21,5 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1915 og restaureret flere gange senest i 1976. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1913, kostald fra 1967, lade fra 1914, maskinhus fra 1985 og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 23 årskøer, 20 ungdyr og 35 slag
tekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 portionstørreri med
varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GUNDERSTEDVEJ 21, "HØJAGERGAARD", GUNDERSTED, 9600 AARS, tlf. 98669070.
TORBEN MYRUP, gårdejer, født d. 11.-4.-1956, søn af Gudrun og Niels Peter Myrup,
gift d. 6.-11.-1982 med Elisabeth Dela Andersen, sygeplejerske, født d. 4.-7.-1957,
datter af Kirsten og Harald Eli Andersen. Parret har børnene: Mette Dela, født d.
12.-4.-1984 og Katrine Dela, født d. 22.-6.-1987.
T.M. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange og er i bestyrelsen for Nibe-Løgstør Landboforening. Han overtog gården d. 1.-6.-1977 fra sin far Niels Peter Myrup,
nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1882.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 63,3 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og restaureret i 1985/86. Avlsbygningerne består af kvæg-
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stald fra 1924 ombygget i 1968, ungdyrstald fra 1974, lade fra 1900, maskin- og fo
derhus begge fra 1978, 4 inden- og udendørs køresiloer samt 2 gylletanke. Gården
drives med en kvægproduktion på 52 årskøer og 120 ungdyr af racen SDM. Plantepro
duktionens salgafgrøde er ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine
og 1 portionstørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GUNDERSTEDVEJ 22, "ØSTERGAARD", GUNDERSTED, 9600 AARS, tlf. 98-669138.
HENNING KRISTIAN MYRUP, gårdejer, født d. 30.-9.-1944, søn af Marie og Ejnar
Myrup, gift d. 7.-7.-1979 med Kirsten Knudsen, kontorassistent, født d. 5.-8.-1956,
datter af Edith og Hagbarth Knudsen. Parret har børnene: Karina, født d. 2.-7.-1980
og Kim, født d. 31.-1.-1983.
H.K.M. har været på Malling Landbrugsskole og er i bestyrelsen for Gundersted- Skivum-Skørbæk Kontrolforening. Han overtog gården d. 1.-1.-1977 fra sin far Ejnar
Myrup, som købte gården i 1931.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 32,2 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1979 og 1981, lade fra 1968, maskin- og foderhus begge fra 1981, indendørs
køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer og 50
ungdyr af racen SDM, det er en stambesætning, hvorfra der sælges avlsdyr. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og 4
kornsi- loer. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

GUNDERSTEDVEJ 50, "PETERSMINDE", GUNDERSTED HOVEDGÅRD, 9240 NIBE,
tlf. 98-669167.
ANDERS NORRE, landmand, født d. 21.-1.-1955, søn af Mitzi og Svend Norre, gift d.
18.-9.-1976 med Hariet Hansen, født d. 27.-9.-1950, datter af Tinna og Jens Hansen.
Parret har børnene: Svend Erik, født d. 11.-3.-1977, Jens, født d. 19.-3.-1983 og Eva,
født d. 11.-8.-1987.
A.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1977 fra sin
far Svend Norre, som købte gården i 1954, den kan føres tilbage til 1800-tallet.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 22,2 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er genopført efter en brand i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald, 2 lader, maskinhus og foderhus. Besætningen er på 8 årskøer, 7 ungdyr og 7
slagtekalve af blandet race, desuden er der 2 heste af racen Dansk Varmblod og 8 Texelfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, halmfyr og andele i vindmøller. A.N. ejer også Lyngvej 8, som er på 22 ha.
GUNDERSTEDVEJ 57, "BAKKEGAARDEN", BORUP, 9240 NIBE,
tlf. 98-669051.
I/S ANNA og PAUL ERIK NØR
GAARD, gårdejere. A.N. er født
d. 17.-4.-1927, gift d. 1.-11.-1964
med Niels Jensen Nørgaard, født
d. 15.-2.-1922, søn af Jensine og
Arthur Nørgaard Christensen.
Parret har tvillingerne Paul Erik
og Kirsten, født d. 3.-6.-1965.
N.J.N. døde d. 23.-8.-1989.
Han overtog gården d. 1.-11.-1965 fra sin mor Jensine Nørgaard, sønnen Paul Erik Nør
gaard har fået andel i gården og er hermed 3. generation. Han har været på Lundbæk
Landbrugsskole 2 gange.
Ejendomsskyld 1.280.000. Areal 69,5 ha., heraf tilkøbt 23,4 ha., der er 4 ha. eng. Der
er forpagtet 8,5 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1938 tilbygget i 1966, svinestald fra 1938, lade fra 1921, maskinhus fra 1948 og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og 120 ungdyr af racen
SDM, svineproduktionen er på 20 årssøer, og der produceres ca. 350 slagtesvin årligt.
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Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 portionstørreri med varm og kold luft samt halmfyr. På gården er ansat 1
fodermester. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives som I/S
fra 1.-1.-1990 af mor og søn.

GYVELGÅRDSVEJ 1, "GYVELGAARD", ULSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-661181.
PEDER SIMON SIMONSEN, gårdejer, født d. 20.-12.-1926, søn af Anna og Niels Si
monsen, gift d. 4.-11.-1956 med Inger Valborg Knudsen, sygehjælper, født d. 22.-3.1937, datter af Valborg og Henry Knudsen. Parret har børnene: Poul Erik, født d.
20.-10.- 1957, Hanne, født d. 18.-10.-1959 og Elin, født d. 5.-3.-1964.
P.S.S. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han er formand for Den Lokale Hus
mandsforening og har været kredsformand. Han overtog gården d. 1.-11.-1956 fra sin
far Niels Simonsen, som overtog gården i 1932.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 21,3 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1953 og 1970, svinestald og lade fra 1953 samt maskinhus fra 1990. Gården
drives med en kvægproduktion på 20 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM, det er en
stambesætning. Svineproduktionen er på 10 årssøer, og der produceres ca. 225 slagte
svin årligt. Der er 2 traktorer, plantørreri med kold luft og anpart i Hornum Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HALKÆR VEJ 112, "BORUPHOLM", BORUP, 9240 NIBE, tlf. 98-669109.
JENS BORUP, gårdejer, født d. 17.-8.-1948, søn af Esther og Anders Borup, gift d.
9.-8.-1975 med Marianne Bager, aftenskolelærer, født d. 30.-9.-1952, datter af Lise og
Søren Bager. Parret har børnene: Allan, født d. 28.-8.-1976, Anita, født d. 17.-5.-1979
og Anders, født d. 5.-10.-1985.
J.B. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1983 fra sin far
Anders Borup, nuværende ejer er 11. generation på gården, som kom i slægtens eje i
1778.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 100 ha., heraf tilkøbt 27 ha., der er 3 ha. skov og 10
ha. eng. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i slutningen er 1700 tallet og restaureret i 1966. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1935, 1970 og 1987, lade og foderhus fra 1984, maskinhus fra
1976, 2 indendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 90
årskøer og 150 ungdyr af racen SDM, det er en stambesætning. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine,
1 rendegraver og plantørreri med varm luft. På gården er ansat 1 fodermester og 1
fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HALKÆR VEJ 120, "DAMGAARD", BORUP, 9240 NIBE, tlf. 98-669128.
VAGN FREDSGAARD, gårdejer, født d. 30.-10.-1937, søn af Dagny og Jesper Fredsgaard, gift d. 18.-11.-1967 med Margit Jacobsen, husmor, født d. 22.-5.-1943, datter
af Asta og Jens Peter Jacobsen. Parret har børnene: Ingelise, født d. 2.-1.-1969 og
Jesper, født d. 8.-4.-1976.
V.F. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1967 fra
sin far Jesper Fredsgaard, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1906.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 49,7 ha., heraf 10 ha. skov og 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1954. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1949 ombygget i
1967, spaltestald fra 1971, goldsostald fra 1975, svinestald fra 1980, lade fra 1910,
maskin- og foderhus fra 1979 samt gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med
en kvægproduktion på 21 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM, svineproduktionen er på
45 årssøer, der sælges ca. 650 smågrise og 300 slagtesvin årligt, der er 5 ammekøer
og 8 ungdyr af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ær
ter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 portionstørreri med varm og kold luft samt
anparter i Langager Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HALKÆR VEJ 131,"HEDEGAARDEN", BORUP, 9240 NIBE, tlf. 98-669078.
IVAN ANDERSEN, gårdejer, født d. 18.-7.-1958, søn af Tove og Anders Andersen, gift
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d. 8.-7.-1988 med Dorte Nielsen, bogholder, født d. 8.-8.-1961, datter af Lydia og
Hans Borum Nielsen.
I.A. er uddannet smed og ansat ved "Dania" i Aars. Han overtog gården d. 1.-3.-1989
fra Thorkild Hosbond.
Areal 25 ha.
Stuehuset er opført i 1952 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald, lade og maskinhus alle fra 1952. Besætningen er på 6 ammekøer og 3 ung
dyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er
2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

HAVBROVEJ 41, "BÆKKELUND",
ULSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98661331.
FREDE LARSEN, gårdejer, født
d. 22.-7.-1935, søn af Karen og
William Larsen, gift d. 26.-3.-1960
med Frida Færk, husmor/ekspeditrice, født d. 26.-3.-1939, datter
af Alvilda og Theodor Færk. Par
ret har børnene: Karsten, født d.
12.-7.-1964, Torben, født d. 7.1.-1967 og Anette, født d. 4.-1.1975.
F.L. er medlem af Husmandsfor
eningens Planteavlsudvalg for
Aars Egnens Familiebrug. Han overtog gården d. 13.-8.-1964 fra Finn Moes.
Ejendomsskyld 1.070.000. Areal 11,3 ha. Der er forpagtet 14 ha. på Ulstrup Præstegaard. Stuehuset er opført i 1928 og restaureret flere gange senest i 1988. Avlsbyg
ningerne brændte delvis i 1980 og blev genopført med kvægstald og lade i 1981, des
uden er der svinestald og maskinhus fra 1972, foderhus fra 1981 og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 55 ungdyr af racen SDM, der produ
ceres ca. 400 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 portionstørre
ri med varm luft og anpart i Hornum Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

HAVBROVEJ 49, "NR.GRAARUPGAARD", ULSTRUP, 9600 AARS,
tlf. 98-661016.
SØREN PETER NØRGAARD PE
TERSEN, gårdejer, født d. 24.9.-1930, søn af Birgitte og Jør
gen Nørgaard Pedersen, gift d.
26.-10.-1957 med Gudrun Laur
sen, beskæftigelsesvejleder, født
d. 11.-10.-1933, datter af Petrea
og Jens Bach Laursen. Parret
har børnene: Jan, født d. 13.-6.1958, Peter, født d. 8.-3.-1961 og Linette, født d. 20.-1.-1967.
S.P.N.P. har været på Ladelund Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for
D.L.G., været medlem af Landboforeningens Kåringsudvalg og formand for Ulstrup
Menighedsråd. Han overtog gården d. 1.-12.-1961 fra Søren Roed.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 49,6 ha.,- heraf tilkøbt 12,5 ha., der er 8 ha. eng. Der
er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930 ombygget i
1980, kostald fra 1978, svinestald fra 1963, lade fra 1938, maskinhus fra 1988, foder
hus fra 1978, 2 uden- og 1 indendørs køresilo samt gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 60 årskøer og 90 ungdyr af racen SDM, det er en stambesætning,
hvorfra der sælges avlsdyr, desuden er der en slagtesvineproduktion på 350 stk. årligt.
Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, plantørreri med varm luft og anparter i Hor-
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num Møllelaug. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper. Maskinstation bruges til høst.
Sønnen Peter Nørgaard købte halvpart i gården d. 1.-7.-1987, han blev gift d. 1.-8.1987 med Gitte Jørgensen, født d. 14.-3.-1967. Parret har børnene: Lina, født d.
6.-11.-1987 og Carina, født d. 11.-3.-1989.
HAVBROVEJ 51, "GRAARUPGAARD", GRÄRUP, 9600 AARS,
tlf. 98-661126.
KARL ANDERSEN, gårdejer,
født d. 29.-4.-1937, søn af Anna
Meta og Laurits Kristian Ander
sen, gift d. 28.-3.-1961 med Ruth
Andreasen, husmor/sygplejerske,
født d. 26.-3.-1937, datter af
Minna og Anders Andreasen. Par
ret har børnene: Gitte, født 18.12.-1961 og Anders Kristian, født
4.-1.-1965. K.A. har været på Haslev Højskole med landbrugsfag og har været i besty
relsen for kredsledelsen af D.L.G. Vesthimmerland. Han overtog gården d. 1.-7.-1971
fra sin far Laurits Kristian Andersen, som købte gården i 1959.
Ejendomsskyld 1.630.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 8,6 ha., der er 1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1908. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1972 tilbygget i
1979, lade og foderhus fra 1979, maskinhus fra 1982, 3 inden- og 1 undendørs køresilo
samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 60 ungdyr af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3 traktorer, 1
vandingsmaskine, 1 portionstørreri med varm og kold luft, 1 varme genindvindingsan
læg og anpart i Hornum-Ulstrup Vindmøllelaug. Maskinstation bruges en del.

HAVBROVEJ 54, "FADESTRUPGAARD", HORNUM, 9600 AARS, tlf. 98-661243.
VERNER NIELSEN, gårdejer, født d. 21.-1.-1927, søn af Marie og Jens Christian Niel
sen, gift d. 26.-1.-1957 med Sonja Jensen, husmor, født d. 6.-5.-1936, datter af Marie
og Jens Gregers Jensen. Parret har børnene: Kirsten Marianne, født d. 9.-8.-1958,
Jens Ove, født d. 14.-12.-1960, Karl Erik, født d. 7.-1.-1963 og Niels Kenneth, født d.
10.-3.-1972.
V.N. har været på Korinth Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for D.L.G. og i
repræsentantskabet for M.D. Food. Han overtog gården d. 28.-11.-1962 fra Hans Peder
sen. Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 72 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret flere gange senest i 1990. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1965, spaltestald til ungdyr fra 1972, lade fra 1928, maskinhus
fra 1975, foderhus fra 1978, 2 inden- og 1 undendørs køresilo samt gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 56 årskøer og 90 ungdyr af racen SDM, det er en
stambesætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede, byg og rug. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, gastæt kornsilo og varme genindvin
dingsanlæg. På gården er ansat 1 fodermester. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet. Sønnen Jens Ove Nielsen forventes at overtage gården d. 1.-8.-1990. V.N.
ejer og driver også Hvorvarpvej 1, 9600 Aars.
HAVBROVEJ 57, "HØJGAARD", ULSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-664128.
HANS PETER JACOBSEN, gårdejer, født d. 4.-11.-1934, søn af Magda og Albrecht
Jacobsen, gift d. 25.-11.-1959 med Rigmor Laustsen, husmor, født d. 11.-10.-1937,
datter af Ida og Christian Laustsen. Parret har børnene: Elsebeth, født d. 26.-11.1961, Jørgen, født d. 14.-7.-1963 og Mona, født d. 31.-3.-1967.
H.P.J. overtog gården d. 17.-11.-1959 fra Tage Rask.
Ejendomsskyld 1.070.000. Areal 21,4 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 14,5 ha.
Stuehuset er opført i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1929 tilbygget i
1973, kviestald fra 1973, svinestald, lade, maskin- og foderhus alle fra 1978. Gården
drives med en kvægproduktion på 21 årskøer og 55 ungdyr af racen SDM, det er en
stambesætning, hvorfra der sælges avlsdyr. Svineproduktionen er på 15 årssøer, der
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Maskinstation brues til en del af markarbejdet.
HAVBROVEJ 59, "BAKKEGAARDEN", ULSTRUP, 9600 AARS,
tlf. 98-664103.
IB NORMANN LAUSTSEN, gård
ejer, født d. 19.-8.-1938, søn af
Ellen og Jens Kristian Laustsen,
gift d. 28.-12.-1975 med Birthe
Marie Bisgaard, husmor, født d.
27.-7.-1942, datter af Magda og
Bodin Bisgaard. Parret har børne
ne: Bo, født d. 5.-10.-1960, Git
te, født d. 29.-9.-1964, Jesper,
født d. 29.-4.-1973, Peter, født d. 5.-5.-1978, Morten, født d. 13.-4.-1980 og Louise,
født d. 26.-12.-1982.
I.N.L. overtog gården d. 1.-2.-1969 fra Aage Nielsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 63,5 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 3,5 ha. skov og 5
ha. eng. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret flere gange senest i 1990. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1979, kvægstald og lade fra 1986 begge genopført efter en
brand i 1986, maskinhus fra 1950, foderhus fra 1986, indendørs køresilo og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 53 årskøer og 100 ungdyr af racen SDM, det
er en stambesætning, hvorfra der sælges avlsdyr. Desuden er der en ammekobesætning
på 5 ammekøer og 5 ungdyr af racen Simmentaler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker
og varmegenindvindingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HAVBROVEJ 60, "KLITGAARD",
GRÅRUP, 9600 AARS, tlf. 98664129.
HENNING KLITGAARD, gårdejer,
født d. 27.-2.-1934, søn af Kri
stense og Oskar Laustsen, gift d.
24.-11.-1959 med Herdis Irene
Pedersen, sygehjælper, født d.
23.-12.-1937, datter af Kristine
og Peder N. Pedersen. Parret
har børnene: Birgitte, født d.
7.-2.-1962 og Marianne, født d.
6.-2.-1966. H.K. har været formand for Aars og Omegns Husmandsforening, han har
været i bestyrelsen og formand for Ålborg Amts Økonomiudvalg. Han overtog gården
d. 4.-11.-1959 fra Jens Ove Jensen.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 13,5 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1954 restaureret og tilbygget i 1969. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1954 tilbygget i 1967 og 1974, svinestald fra 1954 tilbygget i 1967,
lade, maskin- og foderhus alle fra 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 22
årskøer og 45 ungdyr af racen SDM, det er en stambesætning, hvorfra der sælges avls
dyr. Desuden er der 6 årssøer, og der produceres 120 slagtesvin årligt, der er 2 amme
køer og 2 ungdyr af racen Simmentaler. Der er 1 traktor, plansilo og kold lufts tør
reri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HAVBROVEJ 64, "TAUDALGAARD", HAVBRO, 9600 AARS, tlf. 98-664290.
HENRIK WEST JENSEN, gårdejer, født d. 11.-11.-1956, søn af Karen West og Hans
Peter Jensen, gift d. 21.-10.-1978 med Bente Kjøller Jensen, sygehjælper, født d.
15.-10.-1960, datter af Inge og Arne Kjøller. Parret har børnene: Claus, født d.
15.-3.-1980, Jacob, født d. 20.-3.-1982, Daniel, født d. 6.-7.-1985 og Anders, født d.
14.-1.-1989.
H.W.J. er ansat ved Vesthimmerlands Vikarordning, han været på Kærhave og Hamme-
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rum landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-2.-1980 fra Kristian Strøm.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 32,4 ha., heraf 1 ha. eng og 0,8 ha. skov. Der er forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1900, restaureret og tilbygget i 1973. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1968, ungdyrstald og maskinhus fra 1979 samt lader fra 1975 og 1979.
Besætningen er på 15 ammkøer og 30 ungdyr af racerne SDM og Simmentaler. Des
uden er der hareopdræt med 13 avlspar. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 gennemløbstørreri med varm luft og halmfyr. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.
HAVBROVEJ 68, "HØJBAKKEN",
HAVBRO, 9600 AARS, tlf. 98664137.
SVEND ERIK HANSEN, gårdejer,
født d. 15.-10.-1935, søn af Etna
og Ejner Hansen, gift d. 3.-11.1959 med Cecilie Stisen, husmor,
født d. 14.-7.-1936, datter af
Stinne og Jens Stisen. Parret har
børnene: Joan, født d. 24.-6.1961, Dorte, født d. 18.-4.-1964
og Arne, født d. 2.-5.-1969.
S.E.H. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Vesthimmerlands
Kvægavlsforening for Jersey og medlem af J.A.S. i Nordjylland. Han overtog gården d.
18.-11.-1959 fra Otto Vestergaard.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 24,8 ha., heraf tilkøbt 12,5 ha., der er 1 ha. skov og
1,5 ha. eng. Der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1927 ombygget i 1962 tilbygget i 1974, lade og foderhus fra 1979, maskinhus fra
1975, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 30 års
køer og 65 ungdyr af racen Jersey, der produceres 150 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og
varmegenindvindingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HAVBROVEJ 72, "HØJBAKKEN",
HAVBRO, 9600 AARS, tlf. 98664036.
POUL ERIK THYRSTRUP NIEL
SEN, gårdejer, født d. 9.-12.-1939,
søn af Elna Marie Thyrstrup og
Dahl Nielsen.
P.E.T.N. har været på Hamme
rum Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-7.-1977 fra sin far
Dahl Nielsen, nuværende ejer er
3. generation på gården, som
kom i slægtens eje i 1897. Ejendomsskyld 650.000. Areal 17 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1933 og maskinhus fra 1940. Gården drives med en kvæg
produktion på 16 årskøer og 30 ungdyr af racen RDM, desuden produceres der 130 slag
tesvin årligt. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HAVBROVEJ 78, "HAUBROGAARD", HAVBRO, 9600 AARS, tlf. 98-664035.
HANS NØHR, gårdejer, født d. 19.-12.-1931, søn af Ane og Morten Nøhr, gift d. 7.9.-1961 med Sinne Marie Liltorp, sygeplejerske, født d. 26.-9.-1935, datter af Hilda og
Jens Liltorp. Parret har sønnen Morten, født d. 17.-1.-1963.
H.N. er sælger for K.F.K. Han overtog gården d. 1.-11.-1960 fra sin far Morten Nøhr,
som købte gården i 1920.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 24,6 ha.,heraf tilkøbt 3,5 ha.
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"Haubrogaard"s stuehus er opført
i 1825 og restaureret flere gange
senest i 1990. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1947 og
1963, svinestald fra 1972, lade
fra 1900 og maskinhus fra 1974.
Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af ær
ter, raps, korn, jordbær og kar
tofler. Der er 3 traktorer og 1
mejetærsker. Man anvender ingen
fremmed arbejdskraft.
HERREDSVEJ 27, "BRANDGAARD", NYRUP, 9600 AARS,
tlf. 98-658231.
NIELS PETER STEFFENSEN,
gårdejer, født d. 19.-3.-1942, søn
af Ane Marie og Laurits Kr.
Steffensen, gift d. 17.-7.-1964
med Kirsten Sørensen, husmor,
født d. 14.-3.-1943, datter af
Anne Pouline og Jens Christian
Sørensen. Parret har børnene:
Morten Christian, født d. 20.4.-1965 og død d. 2.-9.-1989, Mariannne, født d. 26.-3.-1966 og Malene, født d. 5.10.-1973.
N.P.S. har været på Vejlby Landbrugsskole og været i bestyrelsen for Aars og Omegns
Landboforening. Han overtog gården d. 19.-8.-1970 fra Alfred Christensen.
Ejendomsskyld 1.660.000. Areal 28,3 ha. Der er forpagtet 27 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1968 tilbygget i 1976, svinestald og lade fra 1968 sidstnævnte tilbygget i 1973,
maskinhus fra 1976, foderhus fra 1973, 2 minkhaller fra 1987, udendørs køresilo og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer og 75 ungdyr af racen
SDM, det er en stambesætning, hvorfra der sælges avlsdyr, der er en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt, og der er ca. 100 minktæver. Planteproduktionens salgs
afgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rørvandingsanlæg og 1 gennem
løbstørreri med varm luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

HERREDSVEJ 36, "NYBO", NY
RUP, 9600 AARS, tlf. 98-658289.
KNUD-PETER BAADE ANDER
SEN, gårdejer, født d. 18.-7.1940, søn af Kirstine Amalie og
Anders Baade Andersen, gift d.
2.-2.-1964 med Elly Jensen Leth,
husmor, født d. 5.-4.-1943, dat
ter af Karen og Kristian Jensen
Leth. Parret har børnene: Else-Marie, født d. 20.-12.-1964, Ove,
født d. 7.-3.-1968 og Bente,
født d. 1.-9.-1978.
K.P.B.A. har været formand for Gislum-Vognsild Husmandsforening, været i bestyrel
sen for en lokal Foderstofforening og medlem af Gislum Menighedsråd. Han overtog
gården d. 1.-2.-1964 fra Kjeld Aage Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 15,2 ha., heraf 3 ha. eng. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1960 tilbygget i
1968 og 1974, lade fra 1980, maskinhus fra 1970 og gylletank. Gården drives med en
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svineproduktion på 70 årssøer, der sælges ca. 1.600 smågrise årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer og plantørreri med varm
lufts tørring. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HERREDSVEJ 38, NYRUP, 9600
AARS, tlf. 98-658247.
KJELD AAGE JØRGENSEN,
gårdejer, født d. 25.-3.-1928, søn
af Olga og Peter Jørgensen, gift
d. 4.- 11.-1952 med Ida Bel toft,
husmor, født d. 1.-5.-1930, dat
ter af Mathilde og Johannes P.
Beltoft. Parret har børnene:
Flemming, født d. 29.-4.-1953 og
Karsten, født d. 16.-6.-1954.
K.AA.J. har været på Fyns Stifts
Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1963 fra Paul Nielsen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 26,5 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret flere gange senest i 1987. Avslbygningerne
består af kvægstald fra 1860, ko- og svinestald begge fra 1964, lade fra 1933 og ma
skinhus fra 1969. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 900 stk. årligt, des
uden er der 5 ungkreaturer af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
hvede og byg. Der er 3 traktorer og plantørreri med varm og kold luft. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
HERREDSVEJ 42, "NEDERVANG", MORUM, 9600 AARS, tlf. 98-658377.
TORBEN ROSENDAL LAURIDSEN, gårdejer, født d. 28.-1.-1937, søn af Helga og Hol
ger Lauridsen, gift d. 29.-1.-1966 med Ruth Mark, husmor, født d. 19.-7.-1942, datter
af Anna og Christian Mark. Parret har børnene: Inger, født d. 1.-6.-1967, Rita, født d.
15.-10.-1968, Anni, født d. 29.-7.-1971 og Tomas, født d. 19.-5.-1974.
T.R.L. overtog gården d. 1.-1.-1966 fra sin far Holger Lauridsen, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som kom i slægtens eje i 1901.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 12 ha. Der er forpagtet 4,5 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1939 og 1975 samt lade fra 1975. Gården drives med en kvægproduktion på
12 årskøer og 12 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker samt plan
tørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HERREDSVEJ 44, "BØGELUND",
NYRUP, 9600 AARS, tlf. 98658168.
HOLGER BRANDI, gårdejer,
født d. 14.-8.-1927, søn af Mette
og Jens Brandi, gift d. 5.-7.-1965
med Margit Pedersen, husmor,
født d. 21.-5.-1939, datter af
Betty og Børge Pedersen. Parret
har børnene: Søren Christian,
født d. 21.-6.-1967 og Jens Mi
kael, født d. 9.-6.-1972.
H.B. har været medlem af bestyrelsen for Himmerlands Familiebrug. Han overtog
gården d. 4.-5.-1969 fra Ejner Clemmensen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 11,9 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1925. Avlsbygningerne består af Kvægstald fra 1890 tilbygget i
1952, lade fra 1938, maskinhuse fra 1971 og 1989 samt udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 12 årskøer og 24 ungdyr af racen SDM. Der er 2
traktorer og 1 rørvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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HERREDSVEJ 49, "LANDLYST", MORUM, 9600 AARS, tlf. 98-658253.
MOGENS SØRIG, gårdejer, født d. 17.-7.-1933, søn af Kirsten Uhrskov og Aksel Sørig,
gift d. 12.-11.-1960 med Aase Nielsen, husmor, født d. 24.-6.-1941, datter af Vitha og
Otto Nielsen. Parret har børnene: Leif, født d. 28.-11.-1962, Bjørn, født d. 10.-5.1965, Jørgen, født d. 4.-3.-1969 og Kim, født d. 2.-8.-1976.
M.S. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1960
fra Aksel Jensen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 1 ha. eng. Der er
forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret i 1968. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1934 udvidet i 1966, kostald fra 1976, lade fra 1934, maskinhus fra 1966 og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM.
Der er 2 traktorer og 1 portionstørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
HERREDSVEJ 50, "STENSAGERGAARD", MORUM, 9600 AARS, tlf. 98-658591.
KURT LYNNERUP JENSEN, gårdejer, født d. 15.-6.-1955, søn af Marie og Harry Lynnerup Jensen, gift d. 8.-9.-1984 med Hanne Klitgaard, sygeplejerske, født d. 23.-5.1958, datter af Lissy og Johannes Klitgaard. Parret har børnene: Maria, født d.
21.-6.-1984 og Kristine, født d. 26.-5.-1986.
K.L.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1981
fra Evan Hougaard.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 11,5 ha.
Stuehuset er opført i 1896 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1929 og 1974, kostald fra 1987, lade fra 1929, maskinhus fra 1956, foderhus
fra 1989, 3 udendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
58 årskøer og 85 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. På
gården er ansat 1 deltids medhjælper.

HOLMEVEJ 102, "ØSTER THORSGAARD", SØNDER HAVBRO,
9600 AARS, tlf. 98-664010.
JESPER HOLCH SIGVARDSEN,
gårdejer, født d. 1.-4.-1961, søn
af Martha og Jens Oluf Sigvardsen.
J.H.S. er uddannet landbrugsmaskinmekaniker og er faglærer ved
teknisk skole i Aars. Han overtog
gården d. 1.-4.-1986 fra sin far
mor Marie Sigvardsen, bedsteforældrene købte i 1959.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 62,5 ha., heraf 7 ha. eng. Der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1920. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald begge fra
1935 samt lade fra 1920. Gården drives udelukkende med planterpoduktion bestående
af ærter, raps og korn. Der er 5 traktorer, 2 mejetærskere, ammoniakudstyr og plan
tørreri med varm luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

HOLMEVEJ 105, "JELSTRUPGAARD", JELSTRUP, 9600 AARS,
tlf. 98-664223.
POUL JØRN CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 27.-7.-1958, søn
af Jørgine og Henry Christensen,
gift d. 11.-6.-1988 med Linda
Zaar, kørelærer, født d. 19.-10.1953, datter af Anna og Kaj
Zaar. Parret har børnene: Jes,
født d. 14.-3.-1988 og Ann, født

d. 8.-5.-1989.
L.Z. driver selvstændig virksomhed i Aars. P.J.C. har været på Lundbæk og Bygholm
landbrugsskoler. Han overtog gården d. 2.-3.-1982 fra Eli Riis Krag.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1901 og restaureret 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1913, kostald, lade og foderhus alle fra 1977, maskinhus fra 1906, 2 udendørs
køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 58 årskøer og 85
ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der
er 3 traktorer, plantørreri med varm luft og genindvindingsanlæg. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
HOLMEVEJ 107, "STORHØJGAARD", JELSTRUP, 9600 AARS,
tlf. 98-664037.
CHRISTIAN FRISTRUP, gårdejer,
født d. 28.-7.-1928, søn af Magda
og Niels Fristrup Andersen, gift
d. 5.-7.-1958 med Lena Krogh,
husmor, født d. 25.-1.-1936, dat
ter af Anna og Michael Krogh.
Parret har børnene: Michael,
født d. 12.-4.-1960 og Grete,
født d. 26.-3.-1964.
C.F. har været på Støvring Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-1.-1964 fra
Christian Bystrup.
Ejendomsskyld 1.530.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 27 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1901 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1901 og 1974, lade fra 1901, maskinhus fra 1974, foderhus fra 1983, inden
dørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer og 80
ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gennemløbstørreri, plantørreri med varm luft
genindvindingsanlæg, kraftfodringsanlæg og anparter i Haubro Møllelaug.

HVALPSUNDVEJ 20, "HELMINGGAARD" HORNUM, 9600 AARS,
tlf. 98-661010.
ERIK GREGERSEN, gårdejer,
født d. 21.-3.-1939, søn af Kir
stine og Karl Gregersen, gift d.
7.-11.-1964 med Aase Rask, hus
mor, født d. 14.-3.-1938, datter
af Karen og Hans Rask. Parret
har børnene: Ulrik, født d. 9.-1.1967 samt tvillingerne Jesper og
Jeanette, født d. 17.-2.-1970.
E.G. har været på Lundbæk Landbrugskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1968 fra sin
far Karl Gregersen, som købte den i 1922.
Ejendomsskyld 1.630.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret i 1962. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1913 tilbygget i 1939, svinestald og lade fra 1913, maskinhus fra 1980 og foderhus
fra 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer og 110 ungdyr af racen
SDM, der er 15 årssøer, og der produceres 320 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 portionstørreri med varm luft, varmegenindvindingsanlæg og anparter i Hornum Vindmøllelaug. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HVALPSUNDVEJ 25, "LILLE KROGSTRUPHOLM", HORNUM, 9600 AARS, tlf. 98661471.
KRISTIAN BJERRE MADSEN, gårdejer, født d. 23.-12.-1944, søn af Johanne og Mads
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Bjerre Madsen, gift d. 17.-7.-1971
med Margit Asdal, husmor/medarbejder ved Himmerlands Golfcen
ter, født d. 20.-8.-1949, datter
af Tonny og Svend Asdal. Parret
har børnene: Henrik, født d. 24.11.-1971, Lars, født d. 24.-12.1973 og Mette, født d. 7.-8.-1977.
Kristian B. Madsen har været på
Lyngby Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 15.-9.-1971 fra
Ejner Mathiasen.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 7,3 ha., der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1874 og restaureret flere gange senest i 1979. Avlsbygningerne
består af svinestalde fra 1938 og 1976 samt lade fra 1890. Gården drives med en svi
neproduktion på 30 årssøer, der produceres ca. 600 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og varme genvindingsanlæg. Maskinsta
tion bruges til høst.

HVORVARPVEJ 1, GRÄRUP, 9600 AARS, tlf. 98-661243.
VERNER NIELSEN, gårdejer omtales under Havbrovej 54, 9600 Aars.
V.N. overtog gården d. 1.-2.-1989 fra Jørgen Jensen.
Areal 8 ha.
Stuehuset er opført i 1980. Avlsbygningerne består af svinestald og lade begge fra
1982. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, hvede, byg
og rug. Gården drives sammen med "Fadestrupgaard", Havbrovej 54, 9600 Aars.

HVORVARPVEJ 4, HVORVARP, 9600 AARS, tlf. 98-661605.
SØREN CHRISTENSEN TØTTRUP, gårdejer, født d. 31.-8.-1943, søn af Marie og An
ders Tøttrup, gift d. 23.-6.-1974 med Tove Sørensen, lærer, født d. 3.-5.-1947, datter
af Johanne og Hermann Sørensen. Parret har børnene: Jane, født d. 12.-5.-1974, Ja
cob, født d. 15.-12.-1976 og Johannes, født d. 19.-6.-1983.
S.C.T. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 6.-4.-1979 fra
Magnus Nielsen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret flere gange senest i 1988. Avlsbygningerne
består af svinestald fra 1900 ombygget i 1982 samt lade fra 1900. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler og korn. Der er 1 traktor, 1
mejetærsker og anpart i Ulstrup Møllelaug. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
HVORVARPVEJ 5, "TAUDALGAARD", TAUDAL, 9600 AARS,
tlf. 98-661220.
SVEND ANDERSEN, gårdejer,
født d. 23.-2.-1925, søn af Ma
ren og Anders Andersen, gift d.
10.-9.-1957 med Gudum Irene
Bisgaard, husmor, født d. 7.-2.1929, datter af Emillie og Niels
Peter Bisgaard. Parret har bør
nene: Bjarne, født d. 1.-2.-1947,
Niels, født d. 27.-1.-1958, An
ders, født d. 7.-10.-1960 og Torben, født d. 21.-8.-1965.
S.A. overtog gården d. 1.-12.-1957 fra sin far Anders Andersen, som købte gården i
1924.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 19,9 ha., heraf 3 ha. eng og 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1917 samt restaureret og tilbygget i 1958. Avlsbygningerne
består af kvæg- og svinestald begge fra 1880, lade fra 1914 og maskinhus fra 1970.
Besætningen er på 10 ammekøer og 10 ungdyr af blandet race, desuden er der en pels-
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dyrproduktion på 160 blå- og sølvræve samt 225 minktæver. Planteproduktionens salgs
afgrøder er løg, jordbær og korn. Der er 2 traktorer, 1 rørvandingsanlæg og portions
tørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HVORVARPVEJ 15, "LINDEGAARDEN", HVORVARP, 9600 AARS,
tlf. 98-661221.
CHRISTIAN PEDER BINDERUP,
gårdejer, født d. 11.-5.-1925, søn
af Maren Kirstine og Anton Binderup, gift d. 25.-5.-1957 med
Esther Nørgaard, født d. 22.-5.1937, datter af Anna og Johan
nes Nørgaard. Parret har børne
ne: Bent, født d. 14.-1.-1961,
Knud Erik, født d. 23.-5.-1962,
Bjarne, født d. 1.-3.-1968, Leif, født d. 10.-7.-1973 og Henrik, født d. 19.-5.-1975.
E.N. døde d. 23.-3.-1990.
C.P.B. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1960 fra
sin mor Maren Binderup, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slæg
tens eje i 1874.
Ejendomsskyld 1.310.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1917 og restaureret i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1938 udvidet i 1976, ungdyrstald fra 1979, lade fra 1935, maskinhus fra 1978, uden
dørs køresilo, gastæt silo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 44
årskøer og 55 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. På gården
er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HVORVARPVEJ 21, "DAMGAARDEN", HVORVARP, 9600 AARS, tlf. 98-661458.
LARS BUUS JENSEN, gårdejer, født d. 21.-9.-1949, søn af Lis og Erik Buus Jensen.
L.B.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1974 fra
Anna Jensen.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 31 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret senest i 1980. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1967 og 1976, lade og foderhus fra 1976, 4 udendørs køresiloer og 2
gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer og 70 ungdyr af racen
SDM, det er en stambesætning. Der er 3 traktorer. På gården er ansat 1 fast med
hjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HVORVARPVEJ 29, HVORVARP,
9600 AARS, tlf. 98-661396.
EJNAR BINDERUP, landmand,
født d. 16.-3.-1922, søn af Dor
thea og Martin Binderup, gift d.
30.-11.-1947 med Inger Jensen,
husmor, født d. 13.-2.-1924, dat
ter af Kristine og Christian S.
Jensen. Parret har børnene:
Chresten, født d. 29.-10.-1948,
Dorthe, født d. 7.-9.-1950, Mar
tin, født d. 19.-1.-1952, Paul,
født d. 22.-6.-1954 og Aase, født d. 5.-7.-1959. E.B. døde d. 26.-11.-1990.
E.B. har været på St.Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1964 fra
Hermann Kristensen. Ejendomsskyld 500.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført i 1886 og restaureret flere gange senest i 1978. Avlsbygningerne
består af kvæg- og svinestald samt lade alle fra 1964 og maskinhus fra 1978. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og grønsager. Der er 2
traktorer, 1 portionstørreri med varm og kold luft samt kølerum til grønsager. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
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HVOR VARP, 9600 AARS, tlf. 98661226.
CARL CHRISTENSEN RASK,
gårdejer, født d. 18.-7.-1911, søn
af Kirstine og Mogens Christen
sen Rask.
C.C. har været i bestyrelsen for
Aars Svineslagteri og været med
lem af Aars Kommunalbestyrel 
se. Han overtog gården d. 1.-8.1957 fra sin mor Kirstine Chri
stensen, nuværende ejer er 6. eller 7. generation på gården, som har været i slægtens
eje i ca. 200 år.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 34 ha., heraf 6 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1864 og restaureret flere gange senest i 1967. Avlsbygningerne
består af kvæg- og svinestald begge fra 1950, lade fra 1964, maskinhuse fra 1944 og
1978 samt udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 27 årskøer og
50 ungdyr af racen SDM, det er en stambesætning. Der er 3 traktorer og 1 mejetær
sker. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

HVORVARPVEJ 34, HVORVARP, 9600 AARS, tlf. 98-661283.
KRISTIAN BROKHOLM, gårdejer, født d. 3.-10.-1938, søn af Katrine og Bernhard
Brokholm, gift d. 4.-11.-1961 med Inger Baltzersen, husmor, født 18.-3.-1941, datter
af Asta og Kristian Baltzersen. Parret har børnene: Hanne, født d. 27.-9.-1960, Lars,
født d. 26.-2.-1964, Marianne, født d. 27.-12.-1967 og Ole, født d. 11.-6.-1970.
K.B. overtog gården d. 1.-3.-1972 fra Kristian Graversen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 23,8 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1963 ombygget i
1979, svinestalde fra 1973 og 1974, lade og foderhus fra 1977, maskinhus fra 1972,
minkhaller fra 1987 og 1988, 2 udendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 35 årskøer og 65 ungdyr af racen SDM, svineproduktionen er på 13
årssøer, der produceres 250 slagtesvin årligt, desuden er der 200 minktæver. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet, og man har 1 skoledreng til hjælp.
HVORVARPVEJ 37, "HØJVANG", TANDRUP, 9600 AARS, tlf. 98-621604.
KARSTEN PEDERSEN, gårdejer, født d. 4.-9.-1960, søn af Elly og Bertel Pedersen,
gift d. 12.-8.-1989 med Lisbeth Nygaard Christensen, postbud, født d. 28.-1.-1964,
datter af Inger og Ove Nygaard Christensen. Parret har børnene: Gitte, født d. 25.11.-1988 og Lasse, født d. 11.-3.-1990.
K.P. har været på Try Landbrugsskole. Han overtog gården d. 24.-8.-1985 fra sin far
Bertel Pedersen, som købte gården i 1964.
Areal 36 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 2 ha. eng. Der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1928, kostald fra 1971 tilbygget i 1990, lade fra 1928 tilbygget i 1976 og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer og 70 ungdyr af racen Jer
sey, det er en stambesætning, der udstilles på dyrskuer. Der er 2 traktorer og
varmegenindvindingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HØDALEN 1, "MOESGAARD", HAVBRO, 9600 AARS, tlf. 98-664099.
LARS HOLM, gårdejer, født d. 25.-9.-1919, søn af Margrethe og Niels Møller Holm,
gift d. 2.-5.-1948 med Margrethe Vestergaard Bach, husmor, født d. 18.-12.-1925,
datter af Kirstine Vestergaard og Mads Bach. Parret har børnene: Verner, født d.
7.-5.-1950, Niels, født d. 15.-1.-1953 og Kirsten, født d. 7.-6.-1957.
L.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-11.-1953 fra
Jens Nielsen.

-460Ejendomsskyld 680.000. Areal 18
ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 2
ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
"Moesgaard"s stuehus er opført i
1929 og restaureret i 1964. Avls
bygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra
1908 og maskinhus fra 1929.

HØDALEN 2, "SOLBAKKEN", MØLGÅRD, 9600 AARS, tlf. 98-664086.
LONE ENGEMANN PEDERSEN og KJELD OTTE ØSTERGAARD, gårdejere.
K.O.Ø. er født d. 13.-5.-1962, søn af Ida og Henry Østergaard, gift d. 2.-6.-1990 med
Lone Engemann Pedersen, håndarbejdslærer, født d. 21.-5.-1963, datter af Inger og
Gunnar Pedersen. Parret har sønnen Karl-Emil, født d. 15.-4.-1989.
K.O.Ø. er maskinmester og arbejder på jernstøberiet Dania i Aars. Parret overtog
gården d. 1.-11.-1988 fra Frede Nielsen.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 7 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende restaurereret. Avlsbygningerne består af kvægog svinestald begge fra 1908 samt lade og maskinhus fra 1950. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af korn og roer. Der er 1 traktor. Man an
vender ingen fremmed arbejdskraft.
HØDALEN 4, "AGNESMINDE",
HAVBRO, 9600 AARS, tlf. 98664050.
JAN PEDERSEN, gårdejer, født
d. 30.-4.-1958, søn af Else Markmann og Eskild Stengaard Peder
sen, bor sammen med Henny Møl
ler Jensen, smørebrødsjomfru,
født d. 28.-2.-1960, datter af
Ellen Marie og Søren Møller
Jensen. Parret har børnene: Li
se, født d. 14.-8.-1985 og Tina,
født d. 16.-1.-1987. J.P. har været på Lundbæk og Dalum landbrugsskoler. Han overtog
gården d. 15.-6.-1983 fra Thomas Markussen.
Ejendomsskyld 1.440.000. Areal 43,5 ha., heraf tilkøbt 17,5 ha., der er 7 ha. eng. Der
er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra
1979 samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer og 55 ung
dyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og
maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bru
ges til en del af markarabejdet.

HØDALEN 8, "HØDALGAARD",
HAVBRO, 9600 AARS, tlf. 98664162.
SVEND ERIK KRISTENSEN, gård
ejer, født d. 26.-9.-1930, søn af
Martha og Jens Peter Kristensen,
gift d. 27.-10.-1962 med Anna Li
se Nielsen, husmor, født d. 13.7.-1941, datter af Anna Marie og
Anton Nielsen. Parret har børne
ne: Anna Marie, født d. 6.- 8.-
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1964, Karin, født d. 26.-9.-1965, Else, født d. 23.-9.-1967, Hanne, født d. 22.-7.-1969,
Peter, født d. 26.-3.-1972 og Jesper, født d. 4.-3.-1975.
S.E.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1984 fra
Julius Olesen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 29,5 ha. Der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og restaureret flere gange senest i 1985. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1972, svinestald fra 1949, lader fra 1909 og 1972, maskinhus
fra 1925, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 30
årskøer og 55 ungdyr af racen SDM, der er 6 årssøer, og der produceres ca. 130 slag
tesvin årligt. Der er 3 traktorer, plantørreri med varm luft og halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
HØDALEN 9, "SKOVLY", HAVBRO, 9600 AARS.
ERLING og BØRGE BERTELSEN, gårdejere.
E.B. er født d. 15.-4.-1941 og B.B. er født d. 12.-11.-1943, sønner af Else og Arne
Bertelsen. B.B. blev gift d. 23.-6.-1978 med Betty Eriksen, husmor, født d.
18.-1.-1943, datter af Karen og Carl Eriksen. Parret har børnene: Kristine, født d.
23.-9.-1973 og Jesper, født d. 6.-9.-1979.
Brødrene overtog gården d. 1.-4.-1972 fra deres far Arne Bertelsen, de er 3. genera
tion på gården, som har været i slægtens eje siden 1900.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 23,5 ha. Der forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1907 og 1973, svinestald og lade begge fra 1907, maskinhus fra 1962 og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer og 85 ungdyr af racen
SDM. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HØDALEN 11, MØLGÅRD, 9600
AARS, tlf. 98-664293.
SVEND ERIK JENSEN, landmand,
født d. 21.-5.-1940, søn af Ger
trud og Jens Christian Jensen,
gift d. 2.-5.-1970 med Ellen Bir
git Jensen, husmor, født d. 3.12.-1946, datter af Gerda og Ni
els A. Jensen.
S.E.J. arbejder ved Dan-is. Han
overtog gården d. 1.-7.-1982 fra
Svend Aage Nielsen.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 11,8 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret senest i 1989. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald samt lade alle fra 1912 og maskinhus fra 1987. Gården drives med
en svineproduktion på 10 årssøer, der sælges ca. 225 smågrise årligt, desuden er der
25 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2
traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HØJRISVEJ 12, "SØNDERPLANDALSGÅRD", 9240 NIBE, tlf. 98-666102.
NIELS A. ANDERSEN, landmand, født d. 24.-2.-1924, søn af Signe og Frans Andersen,
gift d. 12.-8.-1951 med Nielsigne Kristensen, født d. 27.-4.-1930, datter af Anne M.
og Anders M. Kristensen. Parret har børnene: John, født d. 1.-12.-1954, Carsten, født
d. 10.-5.-1957 og Asger, født d. 20.-6.-1962.
N.A.A. har været på Langelands Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1947
fra sin far Frans Åndersen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i
slægtens eje omkr. 1860.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 29,8 ha.
Stuehuset er restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald, lade,
maskinhus, foderhus og gylletank. Gården, drives med en kvægproduktion på 20 års
køer, 52 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 årssøer, og der pro
duceres ca. 10 smågrise og 28 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 markvandings
anlæg, 2 tårnsiloer samt varm og kold lufts tørreri.

-462-

HØJRISVEJ 16, "NORDPLANDALSGÅRD", SKIVUM, 9240 NIBE, tlf.
98-666116.
JENS FRENDRUP JENSEN, gård
ejer, født d. 1.-3.-1941, søn af
Ingeborg og Niels Jensen, gift d.
21.-5.-1966 med Grete Christen
sen, født d. 11.-11.-1940, datter
af Marie og Anders K. Christen
sen. Parret har børnene: Kirsten,
født d. 6.-8.-1967, Karin, født d.
28.-10.-1970 og Lars, født d. 8.1.-1975. J.F.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.1966 fra sin far Niels Jensen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har væ
ret i slægtens eje fra omkr. 1860, da den blev udflyttet fra Skivum.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30 ha., heraf 5 ha. krat og 3 ha. eng. Der er forpagtet
10 ha.
Stuehuset er opført i 1790 og restaureret i 1954. Avlsbygningerne består af kostald og
foderhus fra 1981, svinestald fra 1925, lade fra 1974, maskinhus fra 1950 og 2 uden
dørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 50 ungdyr af
racen SDM, det er en stambesætning, hvorfra der sælges avlsdyr. Der er 3 traktorer,
1 vandingsmaskine, 1 portionstørreri med varm luft og varmegenindvindingsanlæg. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.
HØVEJEN 32, "KIRKEMOSEGAARD", VOGNSILD, 9600 AARS, tlf. 98-658102.
SØREN SÆDERUP, gårdejer, født d. 10.-2.-1952, søn af Mette og Niels Sæderup, gift
d. 26.-9.-1981 med Hanne Mogensen, sygehjælper, født d. 30.-3.-1960, datter af Lis og
Christian Mogensen. Parret har børnene: Line, født d. 21.-2.-1986 og Bjørn, født d.
24.-9.-1989.
S.S. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1981 fra Arne
Lund.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 36,5 ha., heraf 4,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1935. Avlsbygningerne består af svinestald og lade fra 1926 samt
maskinhus fra 1975. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der sælges
ca. 1.800 smågrise årligt, desuden er der 12 ammekøer og 18 ungdyr af forskellinge
kødracer. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker og halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

HØVEJEN 33, "KRISTIANSMINDE", VOGNSILD, 9600 AARS,
tlf. 98-658164.
AKSEL KRISTIANSEN, gårdejer,
født d. 2.-10.-1911, søn af Anine
og Jens Kristiansen, gift d. 26.7.-1942 med Agnes Larsen, hus
mor, født d. 25.-3.-1919, datter
af Ane Kirstine og Kresten Pors
borg Larsen. Parret har børnene:
Stense, født d. 24.-12.-1942,
Vagn, født d. 19.-9.-1944, Anna,
født
d. 7.-10.-1948, Bent, født d. 12.-3.-1950, Sonja, født d. 6.-4.-1953 og Jette Dolly, født
d. 9.-7.-1955.
A.K. overtog gården d. 26.-7.-1942 fra Kristian Kristensen.
Areal 9,5 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1895 og restaureret i 1948. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade begge fra 1895 samt maskinhus fra 1983. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 50 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er
1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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tlf. 98-661062.
KARL RISGAARD SVENSTRUP,
gårdejer, født d. 9.-5.-1915, søn
af Dorthea og Jens Svenstrup,
gift d. 26.-1.-1937 med Anna
Margrethe Pedersen, husmor,
født d. 21.-7.-1917, datter af
Laura og Peder Kr. Pedersen.
K.R.S. overtog gården d. 14.-5.1948 fra Knud Kristensen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 34,8 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1930 ombygget i 1957, svinestald og lade begge fra 1930. Gården drives med en
kvægproduktion på 15 årskøer og 22 ungdyr af racen SDM, svineproduktionen er på 30
årssøer, og der sælges ca. 550 smågrise årligt. Der er 3 traktorer, og maskinstation
bruges til en del af markarbejdet. Man har 2 skoledrenge til hjælp.

JELSTRUPVEJ 5, HVORVARP,
9600 AARS, tlf. 98-661431.
HENRY ANDERSEN, gårdejer,
født d. 19.-2.-1926, søn af Dag
mar og Jens Andersen, gift d.
21.-6.-1952 med Edith Marie Jo
hansen, husmor, født d. 16.-8.1928, datter af Sine Marie og
Aksen Johansen. Parret har bør
nene: Inge Lillian, født d. 26.10.-1953, Bente, født d. 7.-8.1957, Birte, født d. 23.-8.-1963
og Mona Irene, født d. 15.-7.-1965.
H.A. har været på Åbybro Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 11.-6.1965 fra sin far Jens Andersen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i
slægtens eje i 1902.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 45 ha., heraf 13 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1902 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1930 udvidet i 1980, lade fra 1972, maskinhus fra 1912 og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 20 årskøer og 25 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer,
1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og 1 portionstørreri med varm luft. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft.
JELSTRUPVEJ 7, "LANGAGERGAARD", HVORVARP, 9600
AARS, tlf. 98-661228.
EJNER RASK, gårdejer, født d.
21.-6.-1940, søn af Karen og
Hans Rask, gift d. 14.-11.-1964
med Doris Nielsen, lærer, født d.
17.-2.-1945, datter af Martha og
Gunnar Nielsen. Parret har bør
nene: Bettina, født d. 6.-4.-1966,
Morten, født d. 5.-1.-1969 og
Henriette, født d. 27.-4.-1972.
E.R. har været på Tommerum Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 1.8.-1969 fra sin far Hans Rask, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i
slægtens eje omkr. 1898.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 56,5 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 8 ha. skov. Der
er forpagtet 6 ha.
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Stuehuset er opført i 1907 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1912 og 1970, svinestald og lade fra 1970, maskinhus fra 1972 og foderhus
fra 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 33 årskøer og 65 ungdyr af racen
SDM, desuden er der en minkproduktion på 142 tæver samt opdræt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 3 korn
siloer med tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
JELSTRUPVEJ 8, JELSTRUP,
9600 AARS, tlf. 98-661574.
SVEND ALBERT RASMUSSEN,
gårdejer, født d. 20.-3.-1920, søn
af Marie og Niels Nielsen, gift d.
14.-12.1962 med Elly Jensen, hus
mor, født d. 14.-9.-1942, datter
af Agnes og Laurits Jensen. Par
ret har børnene: Helene Marie,
født d. 4.-11.-1962 og Karen Li
se, født d. 22.-9.-1968.
S.A.R. overtog gården d. 1.-10.1951 fra Niels Nielsen. Ejendomsskyld 500.000. Areal 12,5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret senest i 1987. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald samt lade alle fra 1880. Besætningen er på 4 slagtekalve. Der er
1 traktor.
JELSTRUPVEJ 9, "FRYDENDAL", HVORVARP, 9600 AARS, tlf. 98-661046.
ANDERS KLARSKOV JAKOBSEN, gårdejer, født d. 25.-10.-1964, søn af Irma og Kjell
Klarskov Jakobsen, gift d. 18.-7.-1987 med Karin Andersen, kontorassistent, født d.
15.-6.-1968, datter af Vera og Erik Andersen.
A.K.J. har været på Kærhave og Lundbæk landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.3.-1989 fra Hermann Sørensen.
Ejendomsskyld 1.080.000. Areal 24,9 ha. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret flere gange senest i 1989. Avlsbygningerne
består af kvægstald, lade og foderhus alle fra 1979, indendørs køresilo og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer og 55 ungdyr af racen Jersey, det
er en stambesænting. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer.
Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
JELSTRUPVEJ 21, JELSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-664072.
CARSTEN ABILDGAARD, gårdejer, født d. 13.-12.-1944, søn af Katrine og Harry
Abildgaard, gift d. 31.-7.-1966 med Annalise Holm Sørensen, husmor, født d. 17.-3.1948, datter af Grethe og Karl Holm Sørensen. Parret har børnene: Jesper, født d.
24.-12.-1966, Martin, født d. 1.-2.-1971 og Thomas, født d. 26.-1.-1976.
C.A. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1967 fra sin
svigerfar Karl Holm Sørensen, som købte gården i 1936.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 5 ha. eng. Der er
forpagtet 49 ha.
Stuehuset er opført i 1900, restaureret og tilbygget i 1979. Avlsbygningerne består af
svinestalde fra 1900, 1979 og 1980, lader fra 1900 og 1980, maskinhus fra 1980 og
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 160 årssøer, der produceres ca.
2.600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker og 7 kornsiloer. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
JELSTRUPVEJ 24, "NØRREGAARD", JELSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-664130.
SØREN BOJER, gårdejer, født d. 21.-8.-1940, søn af Magda og Jørgen Bøjer, gift d.
5.-3.-1961 med Eva Madsen, husmor, født d. 2.-2.-1940, datter af Marie og Marinus
Bach Madsen. Parret har datteren, Helle Magda-Marie, født d. 8.-8.-1961.
S.B. overtog gården d. 20.-10.-1964 fra Jens Fogh.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 28,5 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 10 ha.
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1917 og restaureret i 1975. Avls
bygningerne består af kvægstald
fra 1917 ombygget i 1968 samt
tilbygget i 1972 og 1977, lader
fra 1917 og 1977, maskinhus fra
1990, foderhus fra 1977, 2 uden
dørs køresiloer og gylletank. Går
den drives med en kvægprodukti
on på 42 årskøer og 90 ungdyr af
racen SDM, det er en stambesæt
ning, hvorfra der sælges avlsdyr.
Der er 3 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
JELSTRUPVEJ 26, "JELSTRUP
HEDEGAARD", JELSTRUP, 9600
AARS, tlf. 98-664089.
HARRY BINDERUP, gårdejer,
født d. 12.-4.-1920, søn af Jensine og Niels Binderup, gift d.
21.-10.-1948 med Katrine Jensen,
født d. 29.- 8.-1925, datter af
Kirstine og Niels Jensen. Parret
har børnene: Else, født d.
24.-4.-1950, Tove, født d. 27.-7.1952, Niels, født d. 26.-7.-1954,
Jens, født d. 14.-8.-1956 og Aase, født d 1.-5.-1959. K.J. døde d. 2.-9.-1987.
H.B. har været på Korinth Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for Aars An
delsmejeri og været medlem af Havbro Sogneråd. Han overtog gården d. 1.-11.-1948
fra sin far Niels Binderup, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1888.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 34,7 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1885 og restaureret i 1946 samt tilbygget i 1956. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1929, svinestalde fra 1885 og 1964, lade fra 1885 og ma
skinhus fra 1976. Besætningen er på 11 årssøer, der produceres ca. 180 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer og 1
portionstørreri med varm luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
JELSTRUPVEJ 27, "SØNDERHEDEGAARD", JELSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-664067.
PETER SØRENSEN, gårdejer, født d. 30.-4.-1926, søn af Hansine og Jens Christian
Sørensen, gift d. 6.-4.-1952 med Else Pinstrup Andersen, husmor, født d. 21.-9.-1933,
datter af Alma og Marinus Andersen. Parret har børnene: Maja, født d. 6.-6.-1952,
Ernst, født d. 2.-6.-1953, Birthe, født d. 27.-7.-1954 og Jonna, født d. 2.-11.-1957.
P.S. overtog gården d. 1.-8.-1960 fra Lars Gatten.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 37,4 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1969 og 1975, svinestalde fra 1900, 1972 og 1975, lade fra 1917, maskinhus fra
1972 og foderhus fra 1975. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der
produceres ca. 500 slagtesvin årligt, desuden er der 14 ammekøer og 14 ungdyr af
racen Hereford. Plantekproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der
er 2 traktorer, 1 plantørreri, 1 portionstørreri med varm luft og 1 varme genvindings
anlæg. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

KATBYVEJ 2, "KATBYGAARD", KATBY, 9600 AARS, tlf. 98-621651.
JENS GUNDERSEN, gårdejer, født d. 14.-10.-1941, søn af Helga og Svend Gundersen,
gift d. 18.-11.-1972 med Anette Krogh, sygeplejerske, født d. 1.-8.-1947, datter af
Jenny og Søren Krogh. Parret har børnene: Inge, født d. 14.-6.-1973, Hanne, født d.
11.-10.-1975, Signe, født d. 6.-5.-1979, Lone, født d. 4.-5.-1984 og Klaus, født d.
17.-11.-1986.
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Gråsten Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-1.-1975 fra
sin far Svend Gundersen, som
købte gården i 1939. Gården dri
ves som I/S sammen med brode
ren Anders Gundersen, "Æbeltoftgaard" i Giver.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal
89 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der
er ca. 20 ha. eng, skov og bak
ker. Der er forpagtet 27,5 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og
restaureret i 1947. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1950
udvidet i 1975 og 1985, lade fra 1888, maskin- og foderhus begge fra 1975, 2 inden
dørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer og
75 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 portionstørreri, plantørreri og halmfyr. På går
den er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KATBYVEJ 7, ÄGÄRDSMARK, 9600 AARS, tlf. 98-621684.
AAGE NIELSEN, gårdejer, født d. 24.-7.-1928, søn af Pouline F. og Peter Emil Niel
sen, gift d. 19.-5.-1956 med Anna Katrine Harbo, født d. 8.-3.-1934, datter af Frida
og Jens Harbo. Parret har børnene: Leif, født d. 9.-8.-1957, Eva, født d. 30.-1.-1959,
Lisbeth, født d. 6.-9.-1961, Kirsten, født d. 10.-7.-1964 og Alice, født d. 29.-9.-1967.
AA.N. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1956 fra sin
far Peter Emil Nielsen, som byggede gården i 1927, da den blev udstykket fra Ågård.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 25 ha.
Stuehuset er restaureret i 1972-74. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade, maskin
hus og foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på 21 årskøer, 70 ungdyr og 20
slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, plansilo, tårnsilo og korntørreri med
kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

KATBYVEJ 8, "HØJVANG", ÅGÅRDSMARK, 9600 AARS, tlf. 98-621659.
SVEND JOCHUMSEN, gårdejer, født d. 28.-8.-1928, søn af Else Marie og Marinus Jochumsen, gift d. 3.-12.-1955 med Kristine Bundgård, født d. 12.-9.-1932, datter af
Nielsine og Niels S. Bundgård. Parret har børnene: Merethe, født d. 23.-9.-1956, Mor
ten, født d. 4.-8.-1959, Anders, født d. 18.-12.-1963 og Bente, født d. 23.-1.-1966.
S.J. overtog gården d. 8.-11.-1955 fra Svend Tolbod, gården blev udstykket i 1927.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 20,2 ha., heraf tilkøbt 8,2 ha., der er 0,6 ha. skov og
2,2 ha. eng. Der er forpagtet 8,3 ha.
Stuehuset er restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade, maskinhus,
foderhus og gylletank. Besætningen er på 50 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 2 traktorer og plansilo
med kold lufts tørreri. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft. I 1967 købte S.J.
Katbyvej 1.
KELDDALVEJ 15, "KELDDALSMØLLE", KELDDAL, 9240 NIBE,
tlf. 98-666290.
VERNER PEDERSEN, gårdejer,
født d. 18.-2.-1922, søn af Thora
og Per Pedersen, gift i 1965
med Lili Vestergård, født d. 20.10.-1934, datter af Matinus Ve
stergård. Parret har sønnen Per,
født d. 7.-1.-1956. L.V. døde d.
27.-12.-1980.
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V.P. overtog gården d. 18.-5.-1973 fra Frederik Frederiksen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 43 ha., heraf 1 ha. marginaljord. Der er bortforpagtet
ialt ca. 36 ha.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt og restaureret i 1975. Der er 2 traktorer og 1 grave
maskine. V.P. har en ejendom på Hobrovej 754.
KELDDALVEJ 17, "RISGÅRD",
KELDDAL, 9240 NIBE, tlf. 98666197.
LUND DREJER, landmand, født
d. 4.-6.-1938, søn af Maria og
Carl Drejer, gift d. 6.-12.-1964
med Minna Degn, født d. 18.-9.1941, datter af Marie og Kresten
Degn. Parret har børnene: Dor
the, født d. 21.-3.-1966, Lars,
født d. 7.-10.-1967 og Claus,
født d. 20.- 4.-1974.
L.D. overtog gården d. 1.-5.-1970 fra Henry Jensen. Gårdens historie kan føres tilbage
til 1800-tallet.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 41,3 ha., heraf 8,3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af 3 kvægstalde, lade, maskinhus,
foderhus og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 130 ung
dyr og 70 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.
KELDDALVEJ 20, "KELDDALS
VELSTERGÅRD", KELDDAL,
9240 NIBE, tlf. 98-666060.
NIELS CHRISTIAN NIELSEN, ef
terlønsmodtager, født d. 24.-4.1925, søn af Signe og Jens Chri
stian Nielsen, gift d. 10.-11.-1963
med Anna Theilgaard, født d.
25.-8.-1933, datter af Krestine
og Kresten Theilgaard. Parret
har børnene: Niels Jørgen, født
d. 27.-5.-1952, Aase, født d.
29.-4.-1964 og Ninna, født d. 15.-7.-1965.
N.C.N. overtog gården 12.-11.-1963 fra sin far Jens Christian Nielsen, nuværende ejer
er 4. generation på gården, som første gang er nævnt i 1779.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 1,1 ha., der er frasolgt 28,6 ha.
Stuehuset er restaureret omkr. 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald,
lade og maskinhus. Der er 1 traktor og kombifyr.
KELDDALVEJ 21, "KELDDALSGÄRD", KELDDAL, 9240 NIBE, tlf. 98-666255.
ERNST FYLLGRAF, landmand, født d. 17.-3.-1937, søn af Astrid og Martin Fyllgraf.
E.F. overtog gården d. 15.-10.-1989 fra Bjørn Frank, gården har tidligere tilhørt E.F.'s
farbror.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 28 ha., heraf 11 ha. skov.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, svinestald, lade, maskinhus, foderhus og
gylletank. Der er 1 traktor og halmfyr. Man driver skovbrug fra ejendommen.

KELDDALVEJ 22, KELDDAL, 9600 AARS, tlf. 98-666297.
OLE ØSTER, gårdejer, født d. 13.-4.-1946, søn af Ellen og Niels Øster Christensen.
O.Ø. har børnene: Jens, født d. 16.-6.-1970, Stine, født d. 28.-11.-1972, Luise, født d.
28.-2.-1979 og Jane, født d. 10.-10.-1983.
O.Ø. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-6.-1972 fra Edvard
Sørensen.
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42,2 ha., heraf tilkøbt 20 ha.
Kelddalvej 22's stuehus er opført
i 1937, restaureret og tilbygget i
1979. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1937 og 1979,
lader fra 1937 og 1968, maskin
hus fra 1950 og gylletank. Går
den drives med en kvægprodukti
on på 40 årskøer og 70 ungdyr af
racen SDM. Der er 2 traktorer, 1
markvandingsmaskine og 4 por
tionstørrerier med varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KELDDALVEJ 34, "NØRAGERGAARD", BLÆRE, 9600 AARS, tlf. 98-666198.
POUL ERIK SØRENSEN, gårdejer, født d. 18.-12.-1929, søn af Maren og Peter Søren
sen, gift d. 2.-3.-1956 med Lillian Jensen, husmor, født d. 30.-12.-1934, datter af Lise
og Poul Jensen. Parret har børnene: Gert, født d. 4.-8.-1956, Klavs, født d. 24.-4.1959, Mogens, født d. 13.-1.-1962 og Peter, født d. 19.-5.-1966.
P.E.S. overtog gården d. 1.-3.-1955, da den blev oprettet som statshusmandsbrug. Søn
nen Mogens købte andel i gården d. 15.-6.-1989, han har været på Try Landbrugsskole.
Ejendomsskyld 1.160.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 1 ha. skov og 4 ha.
eng. Stuehuset er opført i 1955. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1955 tilbyg
get i 1977 og 1990, lader fra 1955 og 1981, maskinhus fra 1964, foderhus fra 1981 og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer og 100 ungdyr af racen
SDM. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KELDDALVEJ 36, "NØRKÆRGAARD", BLÆRE, 9600 AARS,
tlf. 98-666358.
BØRGE DEGN, gårdejer, født d.
18.-2.-1945, søn af Marie og
Chresten Degn, gift d. 24.-11.-1973
med Vita Rørbæk Pedersen, hus
mor, født d. 5.-10.-1952, datter
af Thora og Karl Rørbæk Peder
sen. Parret har børnene: Kennet,
født d. 7.-1.-1975, Henrik, født
d. 30.-12.-1975 og Lene, født d.
23.-6.-1980. B.D. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 22.2.-1973 fra Anton Larsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 6 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret flere gange senest i 1982. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1964 og 1981, lade fra 1935, maskinhus fra 1975, foderhus
fra 1981, 2 udendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
33 årskøer og 55 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer, 4 portionstørrerier med
varm luft og varmegenindvindingsanlæg. Maskinstation bruges en del.

KELDDALVEJ 55, VESTER BLÆ
RE, 9600 AARS, tlf. 98-666396.
PETER NØRTOFT, landmand,
født d. 6.-8.-1919, søn af Louise
og Hans Kristian Nørtoft, gift d.
28.-1 1.-1943 med Erna Marie
Lund, født d. 5.-1.-1918, datter
af Katrine og Anders Lund. Par
ret har børnene: Anne Lise, født
d. 29.-5.-1944 og Sonja, født d.
14.-12.-1945.
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"Hesbækgård".
Ejendomsskyld 450.000. Areal 7,7 ha., heraf 0,6 ha. eng. Der er lejet 7,7 ha.
Stuehuset er restaureret i 1966. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald, lade
og maskinhus. Der er 1 traktor.
KELDDALVEJ 57, "WESTER VANG", BLÆRE, 9600 AARS, tlf. 98-666196.
HANS AA LARSEN, landmand, født d. 17.-10.-1933, søn af Rasmine og Jonatan Lar
sen, gift d. 12.-4.-1958 med Anna Jensen, født d. 1.-2.-1934, datter af Marie og
Frederik Jensen. Parret har børnene: Ole, født d. 15.-8.-1959, Per, født d. 5.-9.-1960,
Jette, født d. 12.-9.-1961, Lene, født d. 15.-11.-1963, Leif, født d. 12.-2.-1968 og
Lilli, født d. 22.-7.-1970.
H.AA.L. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1966
fra sin far Jonatan Larsen. Gården hed i folketale "Ildkuglen", fordi den brændte så
tit, det var en pyroman, som blev kaldt "Gnisten", der var på spil.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er restaureret og tilbygget i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald, lade og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 40
ungdyr og 12 slagtekalve af racen RDM, svineproduktionen er på 15 årssøer, der produ
ceres ca. 100 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer.
KYØDALEVEJ 8, "LÆRKENFÆLDTGAARD", BORUP, 9240
NIBE, tlf. 98-669119.
SVENNING NIELSEN, gårdejer,
født d. 21.-10.-1946, søn af Jen
ny og Peder Nielsen, gift d. 31.7.-1971 med Ellen Margrethe Glerup, husmor, født d. 29.-8.-1948,
datter af Marie og Thomas Glerup. Parret har børnene: Lotte,
født d. 25.-12.-1971, Mette, født
d. 3.-4.-1973 og Jakob, født d.
20.-4.-1975. S.N. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.1971 fra sin far Peder Nielsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i
slægtens eje for ca. 90 år siden.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 36,8 ha., heraf 7 ha. eng og skov. Der er forpagtet 23
ha. Stuehuset er opført i 1915 og restaureret senest i 1974. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1926 tilbygget i 1972, ungdyrstald fra 1974, svinestald fra 1926, lader
fra 1926 og 1975, maskin- og foderhus begge fra 1984, gastæt silo og gylletank. Går
den drives med en kvægproduktion på 50 årsskøer og 90 ungdyr af racen SDM, det er
en stambesætning, desuden produceres der 80 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps og rug. Der er 3 traktorer, 1 rendegraver, 1 vandings
maskine, 1 portionstørreri med varm og kold luft samt varmegenindvindingsanlæg. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.

KÆLLINGTANDVEJ 7, "SØNDERVANG", GISLUM, 9600 AARS, tlf. 98-658251.
OVE NIELSEN LUND, gårdejer, født d. 11.-8.-1953, søn af Gerda og Aage Nielsen
Lund.
O.N.L. er udlært bygnings- og landbrugssmed. Han overtog gården d. 1.-1.-1986 fra sin
far Aage Nielsen Lund, som købte gården i 1947.
Ejendomsskyld 1.310.000. Areal 15 ha., heraf 1 ha. eng. Der er forpagtet 26 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1983, svinestald fra 1981, lade fra 1890, maskinhus fra 1978, foderhus fra 1988,
udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer og
60 ungdyr af blandet race, desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, rug og byg. Der er 2 traktorer,
1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
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LANGDALVEJ 8, "ENGHAVEGAARD", BLÆRE, 9600 AARS, tlf. 98-666368.
BODIL LARSEN, født d. 21.-11.-1935, datter af Esther og Martin Holm, gift d. 26.10.-1957 med Bent Larsen, født d. 18.-9.-1933, søn af Anna og Ejner Larsen. Parret
har børnene: Joan, født d. 19.-11.-1958, Kresten, født d. 2.-4.-1960, Esben, født d.
14.-12.-1962 og Mona, født d. 29.-6.-1964.
B.L. har været på St.Restrup Husmandsskole. Bodil Larsen er graver ved Blære Kirke.
Hun overtog gården d. 1.-9.-1981 fra Egon Fyllgraf.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kaninstald
fra 1963, lade fra 1880 og maskinhus fra 1963. Gården drives med kaninavl, der er
ialt 1.000 dyr.

LANGDALVEJ 10, "KJÆRLUND",
BLÆRE, 9600 AARS, tlf. 98666209.
MARTIN FYLLGRAF, gårdejer,
født d. 2.-3.-1962, søn af Ida og
Henning Fyllgraf, bor sammen
med Mette Madsen, kontorassi
stent, født d. 10.-3.-1967, datter
af Birte og Jens Ole Aarup Mad
sen. Parret har datteren Nanna,
født d. 6.-10.-1990.
M.F. har været på Lundbæk
Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 1.-10.-1989 fra sin farbror Ernst Fyll
graf, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev købt af bedstefaderen
omkr. 1948.
Ejendosskyld 1.400.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 15 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført i 1888 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1900, kostald fra 1965, lade fra 1888, foderhus fra 1980 og gylletank. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 38 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM. Der er 3 trak
torer, plantørreri med varm og kold luft samt varmegenindvindingsanlæg. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
LANGDALVEJ 11, "LANGDALGAARD", BLÆRE, 9600 AARS,
tlf. 98-666013.
SVEND LARSEN, gårdejer, født
d. 24.-6.-1933, søn af Margrethe
og Valdemar Larsen, gift d. 25.4.-1957 med Lisbeth Junker, hus
mor, født d. 6.-5.-1938, datter
af Bodil og Christian Junker.
Parret har børnene: Ole, født d.
29.-6.-1958, Palle, født d. 22.12.-1959, Alice, født d. 7.-2.1961 og Ib, født d. 28.-10.-1966.
S.L. overtog gården d. 1.-5.-1975 fra Kristian Lassen.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 39 ha., heraf 10 ha. eng og 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1870. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1925,
maskin- og foderhus begge fra 1984, 3 indendørs køresiloer og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 45 årskøer og 85 ungdyr af racen SDM, det er en
stambesætning, hvorfra der sælges avlsdyr. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plan
tørreri med varm og kold luft samt varmegenindvindingsanlæg.
S.L. ejer og driver også Langdalvej 7 og 9 på henholdsvis 13 og 8 ha.

LEREGÅRDSVEJ 20, SØTTRUP, 9600 AARS.
ANDERS PETER ANDERSEN, landmand omtales under Søttrupvej 72.
A.P.A. overtog gården d. 1.-10.-1984 fra sin mor Anna Andersen, faderen overtog
gården i 1930.
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Ejendomsskyld 490.000. Areal 18 ha., heraf 1 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1954. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1947 og lade fra
1966. Gården drives sammen med "Smalbygaard", Søttrupvej 72, 9670 Løgstør.
LEREGÅRDSVEJ 25, "LEREGAARD", SØTTRUP, 9670 LØGSTØR, tlf. 98-661478.
30RN JACOBSEN, gårdejer, født d. 24.-6.-1942, søn af Laura og Hans Jacobsen, gift
d. 17.-7.-1971 med Alis Thomsen, husmor, født d. 18.-7.-1951, datter af Anna og Ma
rius Thomsen. Parret har børnene: Helle, født d. 14.-11.-1973, Hans, født d.
18.-6.-1975, Heidi, født d. 7.-12.-1977, Hannah, født d. 13.-7.-1979 og Henrijette, født
d. 23.- 6.-1986.
J.J. har været på Tommerum Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 1.6.-1975 fra Knud Munk.
Ejendomsskyld 1.460.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 6 ha. eng og 2 ha.
skov. Der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1972 og 1980, lade fra 1920, maskinhus fra 1976, foderhus fra 1980 og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 47 årskøer og 80 ungdyr af racen
SDM, det er en stambesætning. Planteproduktionens salgsafgrøder raps, ærter og hve
de. Der er 3 traktorer samt plantørreri med varm og kold luft. På gården er ansat 1
fast med medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

LINDHOLMVEJ 4, "GISLUM SØNDERGAARD", GISLUM, 9600
AARS, tlf. 98-656235.
PAUL ERIK RASMUSSEN, gård
ejer, født d. 3.-7.-1945, søn af
Maren og Thorvald Rasmussen,
gift d. 30.-5.-1970 med Reni
Porsborg, ekspeditrice, født d.
5.-2.- 1950, datter af Emma og
Yngve Porborg. Parret har bør
nene: Kenneth, født d. 15.-7.-1971
og Morten, født d. 3.-3.-1975.
P.E.R. overtog gården d. 1.-4.-1970 fra sin far Thorvald Rasmussen, nuværende ejer er
3. generation på gården, som kom i slægtens eje omkr. 1900.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er forpagtet 23 ha.
Stuehuset er opført i 1954. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1935 ombygget i
1972, spaltestald fra 1972, svinestald fra 1935 senere ombygget, lade fra 1935, maskin
huse fra 1980 og 1988, foderhus fra 1987, minkhaller fra 1966, 1980 og 1988, udendørs
køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 56 årskøer og ca. 100
ungdyr af racen SDM, der er en slagtesvineproduktion på 1.100 stk. årligt, og mink
produktionen er på 400 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og ærter.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 rendegraver, plantørreri med
varm luft og varmegenindvindingsanlæg. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
LINDHOLMVEJ 8, "LINDHOLM", GISLUM, 9600 AARS, tlf. 98-656222.
KARL BRUNO CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 21.-4.-1934, søn af Bertine og Jens
Kristian Christensen, gift d. 23.-7.-1960 med Edith Dalsgaard, husmor, født d. 10.1.-1940, datter af Stense og Aage Dalsgaard. Parret har børnene: Jan Bruno, født d.
20.-6.-1962, Hulda, født d. 7.-5.-1964, Anne Marie, født d. 2.-12.-1965, Inger Betina,
født d. 9.-2.-1969 og Kim Bruno, født d. 10.-3.-1972.
K.B.C. har været på Nordisk Husmandsskole. Han overtog gården d. 25.-4.-1960 fra
Aage Kjær Hansen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 11,6 ha., heraf 2 ha. eng og skov. Der er forpagtet 2
ha. Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægog svinestald begge fra 1964, lade fra 1942 og maskinhus fra 1963. Gården drives med
en kvægproduktion på 16 årskøer og 20 ungdyr af racen SDM, der er 2 årssøer, og der
produceres ca. 50 smågrise årligt. Der er 2 traktorer og kold lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

-^72-

LYNGHOLMVEJ 16, "GL.SOGNEFOGEDGAARD", GL.BLÆRE, 9600 AARS, tlf. 98666274.
OTTO THOMSEN SKOVHUS, gårdejer, født d. 30.-1.-1926, søn af Ane Marie og Lars
Skovhus, gift d. 14.-12.-1949 med Maren Damborg, husmor, født d. 27.-8.-1927, datter
af Mette og Ejnar Damborg. Parret har børnene: Jørgen, født d. 16.-6.-1950, Lars,
født d. 10.-1.-1953, Ejnar, født d. 26.-10.-1955, Per, født d. 17.-9.-1959, Anne-Mette,
født d. 22.-5.-1962 og Jan, født d. 3.-9.-1964.
O.T.S. overtog gården d. 15.-11.-1959 fra Kresten Johansen Christensen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 36,3 ha., heraf 3 ha. eng og 2,5 ha. skov. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1966. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1935 udvidet i
1963 og 1978, svinestald fra 1961, lade fra 1978, maskinhus fra 1964 og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 75 ungdyr af racen SDM. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri med varm luft, halmfyr og automatisk kraft
fodringsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LYNNERUPVEJ 3, "ØSTER LYNNERUP", LYNNERUP, 9240 NI
BE, 98-621657.
SØREN LASSEN, landmand, født
d. 23.-8.-1946, søn af Johanne og
Christian Lassen.
S.L. har været på Vejlby Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-8.-1977 fra sin far Christi
an Lassen, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som blev
udflyttet i 1994. Bedstefaderen
fik sølvbæger for at opdyrke heden.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 94,4 ha., heraf 10 ha. skov og 12 ha. eng.
Stuehuset er restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af 2 kvægstalde, lade, foder
hus, indendørs køresilo, gastæt silo og 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduk
tion på 65 årskøer og 65 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter, byg og hvede. Der er 2 traktorer og halmfyr. På gården er ansat 1 fo
dermester.

LYNNERUPVEJ 7, "HEDEHUS",
GIVER, 9240 NIBE, tlf. 98-621705.
MARTIN ANDERSEN, gårdejer,
født d. 15.-11.-1939, søn af Ma
ry og Marinus Andersen, gift d.
11.-4.-1987 med Inger Bente Jen
sen, hjemmehjælper, født d. 5.2.-1962, datter af Anna og Er
ling Jensen. Parret har sønnen
Henning, født d. 7.-2.-1989.
M.A. har været på St. Restrup
Husmandsskole. Han overtog
gården d. 1.-3.-1972 fra sin far Marinus Andersen, som overtog gården i 1941.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 17 ha., heraf 2 ha. eng. Der er forpagtet 4,5 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret fra 1975-77. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1953 og 1972, lade fra 1987, maskinhus fra 1977 og gylletank. Gården dri
ves med en kvægprodukion på 22 årskøer og 35 ungdyr af race SDM. Der er 2 trakto
rer og 1 portionstørreri med varm luft. Maskinstation bruges en del.
LØGSTØRVEJ 80, PISSELHØJ, 9600 AARS, tlf. 98-621606.
KAJ ERIK ANDERSEN, gårdejer, født d. 5.-7.-1940, søn af Anna og Jacob Andersen,
gift d. 23.-11.-1968 med Anna Grethe Foldager, økonomaassistent, født d. 18.-7.-1941,
datter af Nanna og Henry Foldager. Parret har børnene: Pr, født d. 4.-5.-1970 og
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Jørn, født d. 21.-2.-1978.
Kaj E. Andersen har været på
Malling Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-7.-1968 fra sin
far Jacob Andersen, nuværende
ejer er 4. generation på gården,
som kom i slægtens eje omkr.
1874.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal
55,5 ha., heraf tilkøbt 32 ha.,
der er 1 ha. eng og 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1977. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1961, 1973 og 1977, lade fra 1961, maskinhus fra
1960 og gylletank. Gjården drives med en svineproduktion på 65 årssøer, der produce
res ca. 1.300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede
og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 portionstørreri og
gastæt kornsilo. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
LØGSTØRVEJ 84, "AXELGAARD", PISSELHØJ, 9600 AARS, tlf. 98-624307.
CHRISTIAN JAKOBSEN, gårdejer, født d. 30.-1.-1956, søn af Dagmar og Laust Jakob
sen, gift d. 18.-5.-1985 med Birgit Marianne Jensen, kontorassistent, født d.
25.-2.-1957, datter af Lis og Hlliart Jensen. Parret har børnene: Pia, født d.
16.-1.-1983 og Tina, født d. 23.-2.-1987.
C.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1985 fra
Poul Bjerregaard Sørensen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 29,8 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne brændte i 1985,
svinestaldene er fra 1986, 1987 og 1990, lade og maskinhus fra 1988 samt gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 220 MS-årssøer, der sælges ca. 400 smågrise
og 4.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn.
Der er 3 traktorer og halmfyr. På gården er ansat 1 fuldtids- og 1 deltidsmedhjælper.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LØGSTØRVEJ 88, SLEMSTRUP,
9600 AARS, tlf. 98-622579.
NIELS KRISTIAN ANDERSEN,
gårdejer, født d. 3.-6.-1941, søn
af Mary Marie og Marinus Ander
sen, gift d. 2.-12.-1967 med Met
te Marie Nymand Nielsen, hus
mor, født d. 10.-7.-1948, datter
af Marie Augusta og Anton Niel
sen. Parret har børnene: Lene,
født d. 2.-12.-1971 og Bente,
født d. 19.-10.-1975.
N.K.A. er ansat hos en entreprenør, han har været på St.Restrup Husmandsskole og
været formand for den lokale Husmandsforening. Han overtog gården d. 1.-8.-1973 fra
Hartmann Poulsen. Gården blev i 1939 udstykket fra "Slemstrupgaard" som stats
husmandsbrug.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 1 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1939 og maskinhus fra 1984. Gården drives med en kvæg
produktion på 13 årskøer og 22 ungdyr af race SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps og hvede. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

LØGSTØRVEJ 89, "ENGHØJGAARD", 9600 AARS, tlf. 98-624538.
PETER JOHAN KLIT ENGEMANN, gårdejer, født d. 7.-3.-1956, søn af Gerda og Ejner
Klit Engemnn, gift d. 12.-9.-1981 med Anne-Grethe Nielsen, kontorassistent, født d.
27.-1.-1957, datter af Kirsten og Frank Nielsen. Parret har børnene: Jørgen, født d.
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16.-2.-1980 og Stine, født d. 20.-7.-1982.
P.J.K.E. har været på Malling og Lundbæk landbrugsskoler og er i bestyrelsen for Aars
Landboforening. Han overtog gården d. 1.-8.-1984 fra sin far Ejner Klit Engemann,
som købte gården i 1958.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 24 ha., der er 10 ha. eng.
Stuehuset e opført i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1961, 1970 og
1977, lade og foderhus fra 1977 samt maskinhus fra 1961. Gården drives med en kvæg
produktion på 45 årskøer og 100 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
de er ærter.Der er 2 traktorer. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper.
LØGSTØRVEJ 90, "SLEMSTRUPGAARD", SLEMSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-624117.
LARS PETER BJERRE CHRISTOFFERSEN, gårdejer, født d. 21.-11.-1957, søn af Gud
run og Herkon Bjerre Christoffersen, bor sammen med Lene Andersen, kontorassistent,
født d. 16.-8.-1961, datter af Tove og Niels Peter Andersen. Parret har børnene: Jan
ni, født d. 16.-11.-1979 og Lea, født d. 16.-7.-1986.
L.P.B.C. er udlært tømrer. Han overtog gården d. 16.-10.-1985 fra Sten Johnsen.
Gården har tidligere været ryttergods.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 46,8 ha., heraf tilkøbt 16,9 ha., der er 10 ha. eng. Der
er forpagtet 20.
Stuehuset er opført i 1946. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1979 ombygget
fra 1986-90, lade og maskinhus fra 1979, foderhus fra 1990, 4 indendørs køresiloer og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer og 100 ungdyr af racen
SDM. Der er 2 traktorer og plantørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

LØGSTØR VEJ 111, "HØJVANG",
JELSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98664073.
VERNER BUSK ANDERSEN,
gårdejer, født d. 25.-10.-1935,
søn af Matilde og Jacob Busk
Andersen.
V.B.A. overtog gården d. l.-l.1979 fra sin far Jacob Busk An
dersen, som købte gården i 1922.
Ejendomsskyld 850.000. Areal
26,5 ha., heraf tilkøbt 15 ha.,
der er 2 ha. eng. Stuehuset er opført i 1902 og restaureret i 1965. Avlbygningerne
består af kvægstald fra 1902, kostald fra 1962, lade og maskinhus begge fra 1980.
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM. Der
er 2 traktorer og varmegenindvindingsanlæg. Maskinstation til en del.
LØGSTØRVEJ 115, "LYNGSIGHØJGÅRD", HAVBRO, 9600 AARS, tlf. 98-664043.
OVE OLSEN, gårdejer, født d. 24.-10.-1945, søn af Marie og Carl Olsen, gift d. 17.10.-1970 med Elna Konnerup, lærer, født d. 18.-9.-1948, datter af Signe og Børge Konnerup. Parret har børnene: Henrik, født d. 20.-2.-1971 og Micael, født d. 14.-3.-1975.
O.O. overtog gården i 1982 fra sin svigerfar Børge Konnerup, som købte gården i
1956. Areal 24,8 ha., heraf 2 ha. eng. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1924. Avlsbygningerne består af kartoffelhuse fra 1945 og 1987
samt maskinhus fra 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af kartofler, korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaski
ne, 1 kartoffeloptager, 1 kartoffellægger og halmfyr. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.
LØGSTØRVEJ 116, "DAMGAARD", HAVBRO, 9600 AARS, tlf. 98-664102.
JENS JENSEN, gårdejer, født d. 28.-12.-1917, søn af Sigrid og Niels Jensen.
J.J. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 18.-12.-1952 fra Stig
Buus.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 14,8 ha., heraf 2 ha. eng.
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"Damgaard"s stuehus er opført i
1900 og restaureret i 1975. Avls
bygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1918, lade
fra 1949 og maskinhus fra 1980.
Besætningen er på 10 kælvekvier
af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter, raps
og korn. Der er 1 traktor og por
tionstørreri med varm luft. Ma
skinstation bruges til en del af
markarbejdet.

LØGSTØRVE3 118, "NØRREGAARD", HAVBRO, 9600 AARS.
3ENS PETER GLERUP, gårdejer
omtales under Vadgårdvej 31.
3.P.G. overtog gården d. l.-ll.1986 fra Kristian Glerup.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
44 ha.
Stuehuset er opført i 1919 og re
staureret i 1984. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1959,
maskinhus fra 1980 og gylletank.
Gården drives sammen med "Korgaard", Vadgårdvej 31, 9600 Aars.
LØGSTØRVE3 170B, "HAVBRO
MASKINSTATION", HAVBRO,
9600 AARS, tlf. 98-664199.
E3VIND NIELSEN, entreprenør,
født d. 12.-12.-1937, søn af Hel
ga og Christian Nielsen, gift d.
17.-3.-1962 med Ritta Sørensen,
husmor, født d. 10.-11.-1943, dat
ter af 3enny og Henrik Sørensen.
Parret har børnene: 3ens Ole,
født d. 25.-7.-1962 og Niels Erik,
født d. 7.-9.-1971.
E.N. driver maskinstation fra ejendommen, han har tidligere drevet Ørndrup Maskin
station. Han overtog gården d. 1.-9.-1989 fra Anna Borovski.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 11,3 ha., heraf 2 ha. eg. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade begge fra 1925 og ombygget til maskinhus i 1989. Gården drives udelukkende
med plansteproduktion bestående af ærter, raps og korn. På maskinstationen er der 4
traktorer, 2 mejetærskere, 1 skårlægger, 1 bigballepresser, 2 finsnittere med vogne, 1
roeoptager, 1 kartoffeloptager og 2 slamsugere. Maskinstationens speciale er ned
fældning af gylle, desuden udbringes der slam for Farsø Kommune. På maskinstationen
er der ansat 2 fast medhjælpere.
LØGSTØRVE3 206, HAVBRO, 9600 AARS, tlf. 98-664135.
TORBEN 3ENSEN, gårdejer, født d. 28.-2.-1949, søn af Martha og Holger 3ensen, gift
d. 21.-4.-1984 med Inger Sørensen, landbrugstekniker, født d. 15.-12.-1951, datter af
Valborg og Niels Christian Sørensen. Parret har børnene: Dorthe, født d. 23.-8.-1974,
Ditte, født d. 13.-8.-1978 og Morten Stig, født d. 27.-10.-1985.
T.3. er i bestyrelsen for Hornum-Bro Andel. Han overtog gården d. 31.-12.-1982 fra
Maren Nielsen.
Ejendomsskyld 1.170.000. Areal 38,3 ha., heraf 8 ha. eng. Der er forpagtet 9,5 ha.
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Løgstørvej 206's stuehus er op
ført i 1946 og restaureret flere
gange senest i 1989. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra
1950 indrettet til løsdriftstald til
ammekøer, svinestalde fra 1932
og 1935, lade fra 1900, maskin
hus fra 1988 og gylletank. Går
den drives med en svineproduk
tion på 45 SPF-årssøer, der sæl
ges ca. 300 smågrise og 600
slagtesvin årligt, desuden er der
6 ammekøer og 5 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri med varm og kold
luft samt halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
LØGSTØRVEJ 210, "VESTERGAARD", HAVBRO, 9600 AARS,
tlf. 98-664080.
OSKAR ØSTERGAARD, gårdejer,
født d. 28.-10.-1921, søn af Ka
ren og Peder Østergaard, gift d.
10.-10.-1946 med Marie Elisa
beth Kjær Jensen, husmor, født
d. 24.-4.-1925, datteraf Anin og
Anders Kjær Jensen. Parret har
børnene: Per, født d. 19.-8.-1947,
Anders, født d. 17.-6.-1949,
Jørn, født d. 20.-10.-1950 og død d. 28.-7.-1986, Kai, født d. 30.-1.-1952, Erik, født d.
7.-8.- 1953, Niels, født d. 8.-3.-1955 og Henning, født d. 8.-3.-1957. 0.0. har været på
Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1972 fra Randrup Lassen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 34,5 ha. Jorden er bortforpagtet til sønnen Per.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1973/74. Avlsbygningerne består af svine
stalde fra 1968 og 1973 samt lade fra 1968. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af ærter, raps og korn. Der er 1 portionstørreri og korntørreri
med varm luft.

LØGSTØRVEJ 218, "HESTBÆKGAARD", HAVBRO, 9600 AARS,
tlf. 98-664172.
EGON LAUSTSEN, gårdejer, født
d. 11.-10.-1956, søn af Alma og
Otto Laustsen, gift d. 29.-11.-1980
med Birthe Rokkedahl Grøn Jen
sen, husmor, født d. 28.-1.-1961,
datter af Rita og Svend Grøn
Jensen. Parret harbørnene: Susan
ne Meta, født d. 19.-9.-1980, Ka
rin Margrethe, født d. 26.-2.-

1983 og Kenneth, født d. 5.-10.-1986.
E.L. har været på Lundbæk Landbrugsskole og er i bestyrelsen for Vesthimmerlands
Jerseyforening. Han overtog gården d. 1.-8.-1981 fra Bjarne Hansen.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 18,3 ha., heraf 3 ha. eng. Der er forpagtet 49 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1910, kostald fra 1987, spaltestald til ungdyr fra 198, lade og foderhus fra 1983
samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og 80 ungdyr af
racen Jersey, det er en stambesætning, hvorfra der sælges avlsdyr, desuden udstilles
der på dyrskuer. Planteproduktionens salgsafgrøder erraps og korn. Der er 2 traktorer.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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HAVBRO, 9600 AARS, tlf. 98664069.
NIELS ØRNDRUP, gårdejer, født
d. 1.-5.-1926, søn af Jensine og
Søren Ørndrup, gift d. 30.-12.1956 med Marie Elisabeth Jacob
sen Skøtt, husmor, født d. 24.-5.1935, datter af Gertrud og Ro
bert Andreas Nielsen Skøtt. Par
ret har børnene: Tove, født d.
15.- 10.-1957, Birthe, født d.
24.-9.1958, Ole, født d. 19.-11.-1959, Bodil, født d. 22.-3.-1961 og Hanne, født 3.-4.-1969.
N.Ø. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1959 fra sin
mor Jensine Ørndrup, faderen overtog gården i 1913.
Ejendomsskyld 1.260.000. Areal 35,3 ha., heraf 7,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret flere gange senest i 1985. Avlsbygningerne
blev genopført efter en brand, der blev bygget kvæg- og svinestald samt lade alle i
1969, maskinhus i 1980 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 28
årskøer og 50 ungdyr af racen SDM, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer og 1 portionstørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

LØGSTØR VEJ 224, "HEGNSGAARDEN", HAVBRO, 9600 AARS.
BJARNE JOHANSEN, gårdejer omtales under Ravndaivej 4.
B.J. overtog gården d. 1.-4.-1985 fra Martin Ørndrup.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 25,5 ha., heraf 1 ha. skov.
Alle bygninger er af ældre dato. Gården drives sammen med Ravndalvej 4, 9600 Aars.
LØGSTØRVEJ 226, "MØLLEVANG", HAVBRO, 9600 AARS.
JENS CHRISTIAN JENSEN, gårdejer, født d. 16.-7.-1907, søn af Marie og Anton Jen
sen, gift d. 2.-10.-1957 med Maren Elisabeth Olsen, født d. 1.-7.-1934, datter af Mille
og Kristian Olsen. Parret har børnene: Mona Elisabeth, født d. 12.-12.-1958 og Kaj,
født d. 11.-6.-1960.
J.C.J. overtog gården d. 14.-11.-1957 fra Oskar Hansen.
Ejendomsskyld 340.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført i 1947. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald samt lade
alle fra 1947. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og
græs. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LØGSTØRVEJ 227, "VESTER
KJÆRGAARD", HAVBRO, 9600
AARS, tlf. 98-664146.
BENT KLYSNER JENSEN, gård
ejer, født d. 12.-3.-1945, søn af
Sine Klysner og Arne Richard
Jensen, gift d. 26.-10.-1968 med
Ane Margrethe Serup, husmor,
født d. 14.-12.-1945, datter af
Kirsten og Vilhelm Serup. Parret
har børnene: Erik, født d. 16.2.-1970, Kim, født d. 22.-2.-1972
og Ivan, født d. 26.-5.-1975.
A.M.J. er kirkesanger ved Ullits Kirke. B.K.J. har været på Højdrup Højskole med
landbrugsfag og er i bestyrelsen for Himmerlands Jerseyforening. Han overtog gården
d. 14.-9.-1971 fra Jens Bach.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1907. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1910, 1930 og
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1975, lade og maskinhus samt foderhus alle fra 1979, 3 indendørs køresiloer og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer og 60 ungdyr af racen Jer
sey. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MORUMVEJ 43A, "BLADSGAARD", VOGNSILD, 9600
AARS, tlf. 98-658473.
PREBEN
GUNDERSEN,
gårdejer, født d. 3.-10.-1958,
søn af Ruth og Peter Gun
dersen, gift d. 7.-6.-1986
med Lone Ugilt Ege Chri
stensen, husmor, født d.
7.-6.-1961, datter af Bir
the og Arne Christensen.
Parret har børnene: Trine,
født d. 4.-3.-1987 og Morten, født d. 6.-6.-1989.
P.G. har været på Lægård og Bygholm landbrugsskoler og er uddannet landbrugstekniker på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 5.-3.-1985 fra Niels Christian
Jensen.
Ejendomsskyld 3.800.000. Areal 74 ha., heraf 10 ha. eng. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og restaureret i 1965, der er fodermesterbolig fra 1940,
som er tilbygget i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1966, kostald og lade
fra 1977, ungdyrstald fra 1988, maskinhus fra 1974, 2 udendørs køresiloer og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 100 årskøer og 165 ungdyr af racen
SDM. Der er 5 traktorer, 1 markvandingsanlæg og plantørreri med varm luft. På går
den er ansat 1 fodermester og 1 fuldtidsmedhjælper. Maskinstation bruges til høst.

MORUMVEJ 71, "MORUM VESTERGAARD", MORUM, 9600
AARS, tlf. 98-658539.
ANTON LÆDERUP, gårdejer,
født d. 20.-12.-1961, søn af Met
te og Niels Læderup, bor sam
men med Birgit Gundersen, sy
geplejerske, født d. 30.-10.-1964,
datter af Helga og Knud Gun
dersen. Parret har datteren
Anja, født d. 23.-9.-1988.
A.L. har været på Ladelund og
Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-7.-1988 fra sin far Niels Sæderup,
nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 70 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1912 og 1974, svinestald fra 1956 ombygget til kvæg i 1980, lade fra 1974,
maskinhus fra 1966, 2 udendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 74 årskøer og 140 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter, raps og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaski
ner, plantørreri med varm luft og varmegenindvindingsanlæg. På gården er ansat 1
fast medhjælper. Gården drives sammen med "Kjeldsenminde", Østrupvej 4.
MORUMVEJ 73, "BAKKEGAARD", MORUM, 9600 AARS, tlf. 98-658401.
TORBEN BACH, gårdejer, født d. 26.-3.-1958, søn af Gudrun og Aage Bach, gift d.
16.-7.-1983 med Kirsten Uldbjerg, lærer, født d. 6.-2.-1958, datter af Marianne og
Niels Bak Uldbjerg. Parret har børnene: Jacob, født d. 24.-4.-1983 og Mathias, født d.
3.-3.-1987.
T.B. har været på Lundbæk og Bygholm landbrugsskoler og er i bestyrelsen for Him
merlands Kontrolforening. Han overtog gården d. 1.-7.-1984 fra sin far Aage Bach,
som købte gården i 1959.
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Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 52 ha. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1965 og 1976, lade fra 1988, maskinhus fra 1971, foderhuse fra 1963 og
1988, 4 inden- og 1 udendørs køresilo samt gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 52 årskøer og 90 ungdyr af racen SDM, det er en stambesætning. Plante
produktionens salgsafgrøder er hvede og ærter. Der er 3 traktorer, plantørreri med
varm luft, varmegenindvindingsanlæg og anpart i Vognsild Møllelaug. På gården er
ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MORUMVEJ 74, "BYSTRUPGAARD", MORUM, 9600 AARS, tlf. 98-658514.
LEIF HALFDAN SVEINBJØRNSSON, gårdejer, født d. 17.-9.-1950, søn af Magna og
Erling Sveinbjørnsson, gift d. 7.-5.-1983 med Linda Ellmers, kontorassistent, født d.
27.-12.-1954, datter af Ingalill og Knud Ellmers. Parret har børnene: Eva Danielle,
født d. 12.-11.-1983 og Michael Bo, født d. 14.-10.-1987.
L.E. driver selvstændig virksomhed som regnskabsfører. L.H.S. har været på Næsgård
Agerbrugsskole. Han overtog gården 15.-1.-1982 fra Niels Jørgen Haugaard.
Ejendomssskyld 1.700.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha., der er 1 ha. skov og 6
ha. eng.
Stuehuset er opført i 1864, tilbygget i 1935 og derefter løbende vedligeholdt. Avls
bygningerne består af kvægstalde fra 1912 og 1936, svinestald fra 1936, lade fra 1864
ombygget i 1955 og maskinhus fra 1974. Gården drives med en ammekobesætning på
35 ammekøer og 65 ungdyr af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps, rajgræs og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri med varm
luft og halmfyr. Maskinstation bruges til skårlægning og lignende.
MORUMVEJ 75, "RUBÆKSHOLM",
MORUM, 9600 AARS, tlf. 98658113.
FRANK JENSEN, gårdejer, født
d. 25.-7.-1962, søn af Betty og
Fredlev Jensen, bor sammen med
Lisbeth Clausen, køkkenleder,
født d. 23.-6.-1967, datter af
Anni Clausen.
F.J. har været på Kalø Land
brugsskole 2 gange. Han overtog
gården d. 1.-3.-1990 fra Erling
Vestergaard.

Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 29,5 ha.
Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1950, 1957, 1966
og 1969, lade fra 1950, maskinhus fra 1969, foderhus fra 1975 og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1
portionstørreri med varm luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

MORUMVEJ 76, "HYLDEGAARD", PISSELHØJ, 9600 AARS, tlf. 98-624346.
BENNY KRISTENSEN, gårdejer, født d. 31.-12.-1962, søn af Ebba og Knud Kristensen,
bor sammen med Gitte Toft Jensen, laborant, født d. 31.-3.-1963, datter af Mary og
Ejnar Toft Jensen. Parret har sønnen Thomas, født d. 16.-11.-1988.
B.K. er uddannet automekaniker og er ansat ved Himmerlands El-forsyning. Han over
tog gården d. 1.-5.-1988 fra Jens Thorsen.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 8,8 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1937 og restaureret flere gange senest i 1988. Avlsbygningerne
består af kvæg- og svinestald samt lade alle fra 1937. Besætningen er på 8 moderfår
med opdræt.
MORUMVEJ 77, "ELLERSGAARD", MORUM, 9600 AARS, tlf. 98-658149.
ERLAND MADSEN, gårdejer, født d. 22.-3.-1937, søn af Astrid og Sigurd Madsen, gift
d. 15.-8.-1962 med Ingrid Ellersgaard, husmor, født d. 9.-3.-1939, datter af Agnethe
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børnene: Benny, født d. 7.-1.-1965
og Tommy, født d. 18.-10.-1966.
Erland Madsen overtog gården d.
1.-1.-1971 fra sin far Sigurd Mad
sen, nuværende ejer er 3. genera
tion på gården, som kom i slæg
tens eje omkr. 1900.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
24 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha. Der
er forpagtet 6,6 ha.
Stuehuset er opført i 1884 og
restaureret flere gange senest i 1967. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1975
og 1976, lade fra 1975, maskinhus fra 1984, udendørs køresilo og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 26 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri med varm luft, varmegenindvindingsanlæg og
anpart i Vognsild Vindmøllelaug. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
MORUMVEJ 79, "ENGGAARDEN",
MORUM, 9600 AARS, tlf. 98658404.
PAUL KLIT PAULSEN, gårdejer,
født d. 3.-9.-1945, søn af Henny
Kirstine og Anker Møller Paul
sen.
P.K.P. har været på Vejlby Land
brugsskole og er uddannet land
brugstekniker. Han overtog går
den d. 1.-8.-1975 fra Herluf Kri
stiansen.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført i 1888 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1888 tilbygget i 1956, spaltestald fra 1980, kvægstald fra 1947, lade fra 1888,
maskinhus fra 1970, 2 udendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 31 årskøer og 40 ungdyr af racen Jersey, der er 1 ammeko og 6 ungdyr
af racen Limousine. Der er 2 traktorer, plantørreri med kold luft, varmegenindvin
dingsanlæg og anpart i Vognsild Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

MORUMVEJ 80, "SØNDERGAARDEN", PISSELHØJ, 9600 AARS, tlf. 98-621891.
JENS MOGENSEN, gårdejer, født d. 13.-7.-1927, søn af Anna Kirstine og Martin Mo
gensen, gift d. 4.-9.-1954 med Mona Betty Andersen, husmor, født d. 29.-1.-1930,
datter af Olavia og Aksel Andersen. Parret har børnene: Per, født d. 26.-6.-1954 og
Jette, født d. 4.-2.-1960.
J.M. har været på Kalø Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-2.-1965 fra Kristian
O. Nielsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 40 ha., heraf 8 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1967. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1935, ungdyrstald fra 1970, svinestald og lade fra 1880 samt maskinhus fra 1968.
Gården drives med studedrift, der er ialt 30 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og fremavlskorn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plantørreri med varm luft.
Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
MORUMVEJ 81, "PISSELHØJGAARD", PISSELHØJ, 9600 AARS, tlf. 98-623666.
I/S TORBEN OG POUL POULSEN, gårdejere. P.P. er født d. 13.-3.-1939, søn af Ella
og Jens Christian Poulsen, gift d. 29.-6.-1963 med Else Fredsgaard, husmor, født d.
8.-12.-1940, datter af Dagny og Jesper Fredsgaard. Parret har børnene: Torben, født
d. 14.-11.-1965, Anette, født d. 9.-6.-1966 og Carsten, født d. 5.-7.-1971.
Familien Poulsen driver Metax servicestation i Aars, P.P. og T.P. har begge været på
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Poulsen, som overtog gården i 1942. I 1986 blev der dannet I/S med sønnen Torben
Poulsen, nuværende ejere er 6. og 7. generation på gården, som har været i slægtens
eje fra omkr. 1828.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 38,9 ha., heraf 13 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1872. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1872,
løsdriftstald og maskinhus fra 1990, svinestalde fra 1872 og 1948 samt gylletank.
Gården drives med en ammekobesætning på 28 ammekøer og 45 ungdyr af racen Li
mousine. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker
og 1 portionstørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

MORUMVEJ 82, "GRANGAARDEN", PISSELHØJ, 9600 AARS,
tlf. 98-623120.
OLE CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 29.-1.-1947, søn af Laura
og Aage Christensen, gift d. 29.3.-1969 med Elone Dalgaard Chri
stensen, husmor, født d. ll.-ll.1949,. datter af Ebba og Egon
Dalgaard Christensen. Parret har
børnene: Heidi, født d. 16.-6.1967, Henrik, født d. 10.-8.-

1970 og Michael, født d. 11.-1.-1973.
O.C. er uddannet mejerist og har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården
d. 1.-8.-1985 fra Frode Egekvist.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 47 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade begge fra 1960 samt maskin- og foderhus begge fra 1975. Gården drives med
en kvægproduktion på 54 årskøer og 55 ungdyr af racen Jersey, det er en stambesæt
ning, hvorfra der sælges avlsdyr, og der udstilles på dyrskuer. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og varmegenindvindings
anlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MOSBÆKVEJ 44, "STENVADGAARD", SKIVUM,
9240 NIBE, tlf. 98-666374.
KJELL KLARSKOV JACOB
SEN, gårdejer, født d. 19.10.-1941, søn af Anna og
Paul Jacobsen, gift d. 14.9.-1963 med Irma Jensen,
husmor, født d. 14.-5.-1942,
datter af Petra og Paul
Jensen. Parret har børne
ne: Anders, født d. 25.10.-1964, Lene, født d. 24.-1.-1966, Lauge, født d. 16.-3.-1972 og Kathrine, født d.
14.-4.-1977.
K.K.J. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-1.-1982 fra
Holger Jensen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 69,8 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 1 ha. eng. Der er
forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1956, 1964, 1968
og 1978, lade og foderhus begge fra 1968, og gastæt silo. Gården drives med en kvæg
produktion på 50 årskøer og 140 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps og korn. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker og 1 rundballepresser. På
gården er ansat 1 fast medhjælper.
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JENS EJLUF JACOBSEN, landmand, født d. 29.-6.-1932, søn af Dagmar og Janus
Jacobsen.
J.E.J. overtog gården i 1984 fra sin mor Dagmar Jacobsen, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 13 ha., heraf 1 ha. eng.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, svinestald, lade, maskinhus og foderhus.
Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 30 ungdyr af 10 slagtekalve af
blandet race. Der er 2 traktorer, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Man anven
der ingen fremmed arbejdskraft.
MOSBÆKVEJ 46, "DAMGAARDEN", SKIVUM, 9240 NIBE, tlf. 98-666144.
OVE og SVEND NIELSEN, gårdejere. S.N. er født d. 29.-10.-1926, søn af Anine og
Peter Nielsen, gift d. 28.-5.-1949 med Ditta Marie Kristensen, født d. 16.-4.-1927,
datter af Petrea og Otto Kristensen. Parret har børnene: Kristian, født d. 16.-6.-1950,
Ove, født d. 6.-2.-1955 og Kirsten Heidi, født d. 15.-10.-1969.
S.N. overtog gården d. 1.-4.-1964 fra sin far Peter Nielsen, d. 1.-1.-1981 blev sønnen
Ove medejer, nuværende ejere er 3. og 4. generation på gården, som har været i slæg
tens eje i ca. 100 år, oldefaderen Jens Olesen startede som smed, han havde 8 ha.
jord. O.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han blev gift d. 7.-7.-1990 med
Heidi Hansen, født d. 7.-6.-1967.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 28 ha. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1981 og 1986, lade fra 1986, maskinhus fra 1983, foderhus fra 1981 og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og 90 ungdyr af racen
SDM, det er en stambesætning. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og varmegenindvindingsanlæg. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

MOSBÆKVEJ 47, SKIVUM MARK,
9240 NIBE, tlf. 98-666155.
SØREN K. HANSEN, landmand,
født d. 9.-3.-1918, søn af Katrine
og Jens Hansen.
S.K.H. har været på Høng Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-4.-1959 fra sin mor Katrine
Hansen, gården har været i slæg
tens eje siden 1922.
Ejendomsskyld 600.000. Areal
12,2 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, svinestald, lade og maskinhus. Der er 1
traktor og tårnsilo. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
MOSBÆKVEJ 49, "RYTTERGÅRDEN", MOSBÆK HEDE, 9240 NIBE, tlf. 98-666360.
BIRGIT A. KRISTENSEN, gårdejer, født d. 20.-7.-1949, datter af Henny og Karl Chri
stian Pedersen, gift d. 11.-7.-1986 med Niels K. G. Kristensen, specialarbejder, født d.
7.-10.-1951, søn af Manna og Benny Kristensen. Parret har børnene: Anni, født d. 1.4.-1969 og Palle, født d. 31.-8.-1972.
B.A.C.overtog gården d. 1.-8.-1986 fra Frits Jensen. Gårdens historie går tilbage til
1700-tallet, det er oprindeligt opdyrket hedejord.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er restaureret fra 1986-89. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald,
lade og maskinhus. Besætningen er på 9 årskøer og 9 ammekøer af racen Limousine,
desuden er der 2 heste af racen New Forest samt 2 Korsæsler. Der er 1 traktor, 1
mejetærsker, plansilo og kombifyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
MOSBÆKVEJ 52, "ELMELY", SKIVUM SØNDERHEDE, 9240 NIBE, tlf. 98-666493.
JENS KRISTIAN NIELSEN, gårdejer, født d. 13.-4.-1957, søn af Anna Marie Nielsen,
bor sammen med Jette Hansen, husmor, født d. 29.-3.-1959, datter af Mary og Hag-
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25.-1.-1989.
J.K.N. har været på Malling Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d.1.-7.-1982
fra Søren Mark Pedersen.
Areal 40 ha., heraf tilkøbt 27,5 ha. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og retaureret senest i 1983. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1920 og 1965, lade fra 1920 og maskinhus fra 1968. Gården drives med
en kvægproduktion på 30 årskøer og 30 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

MOSBÆKVEJ 58, "SKIVUM SØNDERGÅRD", SKIVUM SØNDERHEDE, 9240 NIBE, tlf.
98-653162.
JOHANNES CHRISTENSEN, statshusmand, født d. 2.-4.-1921, søn af Jensine og Kre
sten Kristensen "Smed", gift d. 21.-9.-1951 med Bodil Dorthea Kjær Jensen, født d.
11.-2.-1924, datter af Anine og Anders Kjær Jensen.
J.C. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården i 1951. Jorden blev købt i
1948, og gården blev opført i 1951, jorden kom fra Svend Børsen i Repstrup.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 26,5 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er bortforpagte! 8,3
ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, hestestald, lade, maskinhus, foderhus og
gylletank. Besætningen er på 10 ammekøer af en kødkvægsrace, desuden er der 12
slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter.
Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og plansilo med kold lufts tørreri. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft.
MOSBÆKVEJ 68, "BAKKEGAARDEN", MOSBÆK, 9600 AARS,
tlf. 98-624749.
FRITS LYNGGAARD JEPPESEN,
gårdejer, født d. 16.-10.-1961,
søn af Ida og Henning Jeppesen,
gift d. 15.-10.-1983 med Lis Bir
gitte Norup, socialpædagog, født
d. 23.-12.-1964, datter af Paul
Norup. Parret har børnene: Kri
stoffer, født d. 17.-12.-1984 og
Mathias, født d. 10.-8.-1988.
F.L.J. er ansat ved Rørbæk Tømrer- og Snedkerforretning og har været på Lundbæk
Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 1.-5.-1989 fra Paul Paulsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 26,5 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1897 og restaureret flere gange senest i 1990. Avlsbygningerne
består af kvægstald og lade begge fra 1900 samt svinestald og maskinhus begge fra
1975. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 700 stk. årligt, desuden er der
60 moderfår med opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 portionstørreri med varm og kold luft samt
halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

MOSBÆKVEJ 74, "NØRREGAARD", MOSBÆK, 9600 AARS,
tlf. 98- 653165.
ANDERS MADSEN, prioritetsbe
styrer, født d. 28.-12.-1915, søn
af Karen og Peter Madsen, gift
d. 21.-11.-1939 med Marie Jør
gensen, født d. 27.-7.-1910, dat
ter af Ane Kristine og Jacob Jør
gensen. Parret har børnene: Jens
Peter, født d. 19.-12.-1939, In-

ger, født d. 6.-7.-1944 og Esther, født d. 13.-1.-1948.
A.M. overtog gården d. 1.-3.-1951 fra Peter Andersen og Ejner Lauritsen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 60 ha., heraf 7,7 ha. eng. Der er bortforpagtet 7,7 ha.
Stuehuset er opført i 1930. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald fra 1929,
lade fra 1966, maskinhus, foderhus og gylletank, desuden er der 1 fodermesterhus be
liggende Mosbækvej 73. Gården drives med en svineproduktion, hvorfra der sælges 300
smågrise og 300 slagtesvin årligt, desuden er der 2 ammekøer og 5 ungdyr af blandet
race. Planteproduktionens salgsafsgrøder består af raps, ærter, byg og hvede. Der er 3
traktorer, halvpart i mejetærsker, tårnsilo med varm og kold lufts tørreri samt
halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

MOSBÆKVEJ 75, "ENGHAVEGAARD", MOSBÆK, 9600 AARS, tlf. 98-653290.
HANS CHRISTIAN ANDERSEN, gårdejer, født d. 12.-6.-1952, søn af Anna og Niels
Christian Andersen, gift i 1985 med Bente Jensen, sygeplejerske, født d. 31.-5.-1954,
datter af Else og Jens Christian Jensen. Parret har børnene: Niels Christian, født i
1983 og Kristina, født d. 1985.
H.C.A. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården i 1985 fra sin
far Niels Christian Jensen, nuværende ejer er 6. eller 7. generation.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 48,9 ha., heraf 12 ha. eng. Der er forpagtet 29 ha.
Stuehuset er opført i 1881. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1960 og 1988,
lade fra 1881, maskinhus fra 1975, foderhus fra 1982, 2 udendørs køresiloer og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 69 årskøer og 130 ungdyr af racen
SDM, det er en stambesætning, hvorfra der sælges avlsdyr. Planterproduktionens salgs
afgrøder er hvede, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker samt 1 portions
tørreri med varm og kold luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
MOSBÆK VEJ 76, "MOSBÆKGAARD", MOSBÆK, 9600 AARS,
tlf. 98-653299.
HENNING RASMUSSEN, gård
ejer, født d. 8.-8.-1954, søn af
Dagmar og Holger Rasmussen.
H.R. er dyrlæge og har selvstæn
dig praksis. Han overtog gården
d. 15.-8.-1987 fra sin far Holger
Rasmussen, som købte gården i
1942. Areal 37 ha. Der er for
pagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1857 og restaureret i 1958. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 190, 1958, 1972 og 1989, lade fra 1887, maskinhuse fra 1958 og 1973, uden
dørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 130
ungdyr af racerne Jersey og SDR. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og
hvede. Der er 2 traktorer, 1 portionstørreri samt plantørreri med varm og kold luft.
På gården er ansat 1 fodermester. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MOSEGÅRDVEJ 2, "BORREGAARD", SKIVUM, 9240 NIBE, tlf. 98-666127.
JØRGEN MOURITSEN, gårdejer, født d. 13.-3.-1947, søn af Edith og Mourits Mouritsen. J.M. overtog gården d. 1.-1.-1978 fra sin far Mourits Mouritsen, nuværende ejer
er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1860.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 18,7 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1882 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1903, 1952 og 1982, lade fra 1959, 2 udendørs køresiloer og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer og 65 ungdyr af blandet race.
Der er 3 traktorer og 1 portionstørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
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MOSEGÅRDVEJ 4, "MOSEGAARDEN", SKIVUM, 9240 NIBE, tlf.
98-666141.
JØRN PEDER JENSEN, gårdejer,
født d. 17.-9.-1941, søn af Erna
og Hans Jensen, gift d. 14.-11.1964 med Aase Marie Hansen,
husmor, født d. 31.-7.-1940, dat
ter af Johanne og Otto Hansen.
Parret har børnene: Lone, født d.
23.-3.-1966, Jane, født d. 13.9.-1968, Ove, født d. 4.-11.1969 samt tvillingerne Merete og Kurt, født d. 25.-4.-1975.
J.P.'J. har været på Lundbæk Landbrugsskole og har været i bestyrelsen for Aars og
Omegns Landboforening. Han overtog gården d. 1.-4.-1965 fra sin svigerfar Otto Han
sen, som købte gården i 1923.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 73 ha., heraf tilkøbt 27,5 ha., der er 10 ha. eng og
skov. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930 ombygget i
1977, spaltesald fra 1974, garage og lade fra 1975, 2 udendørs køresiloer og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer og 120 ungdyr af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plan
tørreri med varm og kold luft samt anpart i Skivum Møllelaug. På gården er ansat 1
fast medhjælper.

MØLGÅRDVEJ 6, "KAMKÆRS
HOLM", HAVBRO, 9600 AARS,
tlf. 98-664061.
JENS BACK, gårdejer, født d.
25.-4.-1959, søn af Inga og Erenfred Back, gift d. 1.-9.-1984
med Lene Pedersen, ekspedient,
født d. 16.-5.-1961, datter af
Birthe og Peter Degn Pedersen.
Parret har datteren Ulla, født d.
18.- 7.-1983.
J.B. er chauffør hos Martin Si
monsen i Nørre Sundby. Han overtog gården d. 1.-8.-1989 fra sin far Erenfred Back,
som købte gården i 1955.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 17,5 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret flere gange senest i 1989. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1956, svinestald fra 199, lader fra 1907 og 1956 samt maskin
hus fra 1964. Besætningen er på 4 årssøer, der produceres ca. 60 slagtesvin årligt, og
der er 14 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg
og hvede. Der er 2 traktorer og 1 portionstørreri med kold luft. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
MØLGÅRDVEJ 9, "MØLGAARD", HAVBRO, 9600 AARS, tlf. 98-664142.
FRANTS A. KREBS HANSEN, gårdejer, født d. 9.-7.-1951, søn af Esther og Nicolaj
Krebs Hansen, gif d. 22.-6.-1985 med Helle Rabøl Jørgensen, kontorassistent, født d.
31.-12.-1954, datter af Else og Erik Rabøl Jørgensen. Parret har sønnen Nicolaj, født
d. 15.-8.-1988.
F.A.K.H. har været på Næsgård Agerbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-8.1985 fra
Troels Jensen. Gården drives som I/S "Gøttrupgaard" sammen med broderen Niels
Krebs Hansen, som bor på "Gøttrupgaard", Gøttrupvej 16 i Farsø Kommune.
Ejendomsskyld 2.030.000. Areal 63,5 ha., heraf 13 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1677 og restaureret senest i 1989. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1835 ombygget i 1989, svinestald fra 1845 ombygget i 1989 og lade fra
1845. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 5.500 stk. årligt, desuden er der
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afgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rundballepresser og halmfyr. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper. Maskinstation bruges til
bl.a. skårlægning. Gården drives sammen med "Gøttrupgaard", Gøttrupvej 16, Farsø.

MØLLEHØJVEJ 9, "MØLLEHØJGAARD", SKIVUM, 9240 NIBE,
tlf. 98-666153.
SVEND AAGE MOGENSEN, gård
ejer, født d. 11.-9.-1936, søn af
Kirstine og Magnus Mogensen,
gift d. 27.-1.-1968 med Hanne
Maren Fischer, husmor/sygehjæl
per, født d. født d. 3.-3.-1941,
datter af Dagny og Jakob Fis
cher. Parret har børnene: Britta,
født d. 14.-6.-1968, Hans, født d.
15.-2.-1971 og Karina, født d. 9.2.-1975.
S.AA.M. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1967 fra
sin far Magnus Mogensen, nuværende ejer er. 3. generation på gården, som kom i slæg
tens eje omkr. 1900.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 21 ha. Der er lejet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1952 og 1972,
lader fra 1900 og 1985, maskin- og foderhus begge fra 1985 samt gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 20 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM. Der er 2
traktorer, 1 portionstørreri med varm og kold luft samt anpart i Skivum Møllelaug.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NDR. BORREMOSEVEJ 10, "FUGLSANG", SJØSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-624284.
VAGN AARUP, gårdejer, født d. 1.-12.-1949, søn af Esther og Frode Aarup, gift d.
11.-9.-1981 med Joan Andersen, økonoma, født d. 13.-8.-1958, datter af Maja og Jens
Erik Andersen. Parret har børnene: Bjørn, født d. 24.-12.-1984 og Maj Britt, født d.
31.-12.-1989.
V.AA. har været på Asmildkloster og Vejlby landbrugsskoler, på sidstnævte er han
landbrugstekniker. Han overtog gården d. 1.-4.-1981 fra J. Lanng.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 46 ha. Der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1900 og 1962 sidstnævnte er tilbygget i 1976, lade fra 1900, udendørs
køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og 70 ung
dyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der er 3
traktorer og varmegenindvindingsanlæg. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

NDR. BORREMOSEVEJ 12, SJØSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-622179.
ANDERS VIG HANSEN, gårdejer, født d. 11.-2.-1936, søn af Methea og Ole Marinus
Hansen, gift d. 4.-11.-1967 med Bodil Grynderup Poulsen, kontorassistent, født d. 8.2.-1942, datter af Anna og Jens Poulsen. Parret har børnene: Anne-Dorte, født d.
18.-8.-1968, Jens Ole, født d. 11.-10.-1970, Birgitte, født d. 2.-6.-1973 og Charlotte,
født d. 12.-6.-1976.
A.V.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1967
fra sin svigerfar Jens Poulsen, som overtog gården i 1928.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 12 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade begge fra 1927, svinestald og maskinhus begge fra 1968. Gården drives med en
kvægproduktion på 15 årskøer og 20 ungdyr af racen SDM, det er en stambesætning,
hvorfra der sælges avlsdyr. Desuden er der en svineproduktion på 8 årssøer, der sælges
75 smågrise og 75 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor og 1 portionstørreri med kold
luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

-487-

NDR. BORREMOSEVEJ 14, "SJØSTRUP ØSTERGAARD", SJØSTRUP, 9600 AARS, tlf.
98-622327.
BENDT OLSEN, gårdejer, født d. 21.-1.-1950, søn af Erna Johanne og Karl Christian
Olsen, gift d. 21.-11.-1970 med Bente Jensen, født d. 8.-7.-1952, datter af Johanne
Marie og Aksel Jensen. Parret har børnene: Per, født d. 16.-3.-1971 og Jan, født d.
4.-4.-1973.
B.O. er udlært mejerist, han er i bestyrelsen for Aars og Omegns Husmandsforening
og medlem af Svineproduktionsudvalget. Han overtog gården d. 1.-12.-1985 fra Tina
Jerner.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 26 ha. Der er forpagtet 35,5 ha.
Stuehuset er opført i 1898 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1930 og 1977 moderniseret i 1988, lade fra 1977, maskinhus fra 1965 og
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 125 årssøer, der sælges ca. 2.500
smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker og gastæt kornsilo. Maskinstation bruges til bl.a. skår
lægning.
NR. BLÆREVEJ 6, "WORMSTRUP",
GUNDERSTED, 9600 AARS, tlf.
98-661251.
KARL-JOHAN PEDERSEN, gård
ejer, født d. 17.-4.-1941, søn af
Ellen og Holger Pedersen, gift d.
27.-9.-1969 med Tove Schmidt, økonoma, født d. 3.-2.-1947, dat
ter af Kristine og Peter Schmidt.
Parret har børnene: Jette, født
d. 25.-12.-1971, Thomas, født d.
22.-6.-1974 og Jesper, født d.
5.-8.-1976. K.J.P. har været på Vejlby Landbrugsskole og arbejder på K.B. Hansoon
Metalstøberi. Han overtog gården d. 1.-4.-1967 fra Ejvind Nicolajsen.
Ejendomsskyld 1.170.000. Areal 38,4 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og restaureret senest i 1976. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade begge fra 1908, svinestalde fra 1927 og 1974, maskinhus fra 1976
og foderhus fra 1979 samt gylletank. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rørvandings
anlæg og 1 portionstørreri med varm luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
NYRUPVEJ 6, "SOLSIGGAARD", NYRUP, 9600 AARS, tlf 98-621484.
ERIK PRÆSTEGAARD, gårdejer, født d. 31.-1.-1939, søn af Ingeborg og Tage Præstegaard, gift d. 1.-8.-1964 med Bente Fragtdrup, kontorassistent, født d. 15.-11.-1943,
datter af Else og Jens Fragtdrup. Parret har børnene: Jørn, født d. 1.-7.-1968 og
Lone, født d. 1.-3.-1972.
E.P. har været på Frederiksberg Højskole med landbrugssfag, han er formand for Gislum-Vognsild Familiebrug, næstformand for Aars Egnens Familiebrug og i bestyrelsen
for Agro Centret. Han overtog gården d. 1.-4.-1974 fra sin far Tage Præstegaard,
nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1864.
Areal 48 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 5 ha. eng. Der er forpagtet 52 ha.
Stuehuset er opført i 1864, restaureret og tilbygget i 1979. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1942 og 1973, lade fra 1942, maskinhus fra 1971, foderhus fra 1978,
inden- og udendørs køresilo samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
80 årskøer og 140 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps og vintersæd. Der er 3 traktorer, 1 rundballepresser og varmegenindvindingsanlæg. På gården er ansat 2 faste medhjælpere. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
NYRUPVEJ 8, "KJELDGAARD", NYRUP, 9600 AARS, tlf. 98-621937.
BENT JENSEN, gårdejer, født d. 12.-6.-1945, søn af Erna og Rudolf Jensen, gift d.
15.-1.-1972 med Bente Høj, husmor, født d. 10.-7.-1954, datter af Inga og Poul Høj.
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16.-8.-1972, Jens Kristian, født
d. 11.-4.-1974, Peter, født d.
22.-2.-1978 og Rasmus, født d.
27.-1.-1989.
Bent Jensen har været på Mal
ling Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-2.-1971 fra Jens A.
Sørensen.
Ejendomsskyld 2.320.000. Areal
64,3 ha., heraf 0,8 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1868 og
senest restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930 ombygget i
1975, ungdyrstald fra 1973, lade fra 1929, maskinhus fra 1978, foderhus fra 1976, 4
inden- og udendørs køresiloer samt 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduk
tion på 66 årskøer og 110 ungdyr af racen SDM. Planterproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og halm
fyr. På gården er ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper. Man har samdrift med
"Risgaard", Risgårdvej 26, 9600 Aars.

NYRUPVEJ 11, "MOSEGAARDEN", NYRUP, 9600 AARS, tlf. 98-656264.
NIELS MARINUS JENSEN, gårdejer, født d. 18.-3.-1936, søn af Marie og Frederik
Jensen, gift d. 7.-11.-1958 med Inga Sørensen, husmor, født d. 26.-12.-1933, datter af
Martha Kirstine og Thorkild Sørensen. Parret har børnene: Annette, født d. 10.-9.1959, Bent, født d. 17.-4.-1961, Birgit, født d. 4.-6.-1962, Paul, født d. 28.-10.-1965
og Erling, født d. 16.-3.-1968.
N.M.J. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1958 fra sin
svigerfar Thorkild Sørensen, som overtog gården i 1947.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 7 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1896 og senest restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1939 og 1968, lade fra 1939 og maskinhus fra 1975. Gården drives med
én kvægproduktion på 30 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.
NYRUPVEJ 12, "MOSEBO", NYRUP, 9600 AARS, tlf. 98-656280.
JENS RYBERG LARSEN, gårdejer, født d. 20.-3.-1941, søn af Signe og Peder Ryberg
Larsen, gift d. 28.-5.-1966 med Ruth Jakobsen, husmor, født d. 15.-3.-1944, datter af
Else og Hans Jakobsen. Parret har børnene: Klaus, født d. 20.-12.-1966 og Helle, født
d. 28.-11.-1969. J.R.L. arbejder på Vesterris Savværk. Han overtog gården d.
1.-3.-1967 fra sin far Peder Ryberg Larsen, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden 1910.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1919 og lade fra 1927. Man har hesteopdræt, og bestanden er på 2 avlshopper og 8
stk. opdræt, det er alle travheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og
korn. Der er 1 traktor og anpart i Vognsild Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
NYRUPVEJ 23, NYRUP, 9600 AARS, tlf. 98-656297.
ERNST LEMVIG, gårdejer, født d. 26.-1.-1941, søn af Henriette og Niels Lemvig.
E.L. overtog gården d. 1.-1.-1971 fra sin far Niels Lemvig, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og senest restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade alle fra 1938, maskinhus fra 1984 og 7 minkhaller bygget
fra 1969-1988. Gården drives hovedsageligt med minkproduktion, bestanden er på 350
tæver, desuden er der 4 årssøer og 11 ungkreaturer. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker samt plantørreri med varm
og kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
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NYRUPVEJ 26, "THINGGAARD",
NYRUP, 9600 AARS, tlf. 98656028.
KURT og PREBEN LYKKE NIEL
SEN, gårdejere. P.L.N. er født d.
7.-11.-1927, søn af Dagmar og
Magnus Nielsen, gift d. 12.-10.1949 med Magna Knudsen, husmor,
født d. 26.-6.-1926, datter af
Petra og Peter Knudsen. Parret
har børnene: Jørgen, født d. 1.11.-1950, Kurt, født d. 12.-9.1952, Ellen, født d. 31.-10.-1953, Arne, født d. 17.-5.-1958 og Carsten, født d. 21.3.-1968. P.L.N. overtog gården d. 1.-5.-1973 fra Leif Haugaard, siden d. 1.-6.-1977 har
ejendommen været drevet som I/S sammen med sønnen Kurt, som har været på Asmildkloster Landbrugsskole.
Ejendomsskyld 1.760.000. Areal 45 ha., heraf 3 ha. marginaljord. Der er forpagtet 20
ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1950. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1936 ombygget i 1950 og 1979, svinestald fra 1950 ombygget til kalvestald, lade
fra 1848, maskinhus fra 1990, foderhus fra 1980, 2 indendørs køresiloer og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 68 årskøer og 140 ungdyr af racerne SDM og
RDM. Der er 3 traktorer, 1 gennemløbstørreri med varm luft og varmegenindvindingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Man har samdrift med Nyrupvej 24, som er på 50 ha.
NYRUPVEJ 27, "LUNDGAARD", NYRUP, 9600 AARS, tlf. 98-658233.
VAGN LUNDGAARD PEDERSEN, gårdejer, født d. 31.-5.-1943, søn af Karen Antonette og Alfred Pedersen, gift d. 7.-2.-1970 med Mona-Lise Kjeldsen Jensen, husmor,
født d. 4.-5.-1948, datter af Elin og Jens Kjeldsen Jensen. Parret har børnene: Heidi,
født d. 11.-6.-1970 og Boye Alf, født d. 11.-6.-1977.
V.L.P. er i bestyrelsen for Vesthimmerlands Familebrug. Han overtog gården d. 28.12.-1976 fra sin mor Karen A. Pedersen, nuværende ejer er 7. generation på gården,
som har været i slægtens eje i ca. 200 år. Gården har været fæstegård under Lerkenfeldt.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 54,1 ha., heraf tilkøbt 23,7 ha., der er 4 ha. skov og
mose.
Stuehuset er opført i 1926 og senest restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1960 udvidet i 1977, svinestald fra 1926, lade, maskin- og foderhus alle
fra 1979, inden- og udendørs køresilo samt gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 50 årskøer og 90 ungdyr af racen SDM, der er 3 årssøer, og der produceres
ca. 60 slagtesvin åligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og vintersæd.
Der er 2 traktorer, 1 gennmløbstørreri og plantørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
NYRUPVEJ 31, "RAVNHØJ", NYRUP, 9600 AARS, tlf. 98-658228.
ALBERT RISGAARD, gårdejer, født d. 21.-11.-1924, søn af Anna Kristine og Søren
Risgaard Hansen, gift d. 15.-11.-1960 med Erna Kragelund Olsen, født d. 9.-4.-1935,
datter af Astrid og Carl Olsen. Parret har børnene: Ivan, født d. 4.-1.-1955, Anne
Marie, født d. 7.-11.-1961, Torben, født d. 26.-1.-1963 og Bente, født d. 21.-1.-1970.
E.K.O. Døde d. 13.-6.-1983.
A.R. overtog gården i 1959 fra sin far Søren Risgaard Hansen, nuværende ejer er 5.
generation på gården, som har været i slægtens eje i ca. 100 år.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 12,2 ha., heraf 1 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1934. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1920,
svinestald fra 1979 og maskinhus fra 1963.
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NYRUPVEJ 32, "GRANHØJ", NY
RUP, 9600 AARS, tlf. 98-658120.
IB BRUSHØJ, konsulent/gårdejer,
født d. 15.-4.-1943, søn af Inge
og Jørgen Brushøj, gift d. 2.-5.1970 med Susanne Løje, sygeple
jerske, født d. 20.-4.-1949, dat
ter af Gudrun og Erik Løje. Par
ret har børnene: Christoffer,
født d. 27.-2.-1971 og Jacob,
født d. 10.-4.-1974.
I.B. er konsulent ved Danpo Fjer
kræslagteri og er uddannet landbrugstekniker. Han overtog gården d. 1.-11.-1983 fra
Karl Krogh.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 12 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af fjerkræ
stalde fra 1976 og 1981, lader og maskinhus begge fra 1975. Gården drives med en
årsproduktion på 300.000 slagtekyllinger. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
ærter og frø. Der er 2 tratorer. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

NØRDALVEJ 1, "BAKKEGAARDEN", GIVER, 9600 AARS, tlf. 98-621670.
GUNNAR og KURT TOLLERUP NIELSEN, gårdejere. G.T.N. er født d. 15.-2.-1930,
søn af Johanne og Peter Nielsen, gift d. 14.-6.-1958 med Tove Knudsen, husmor, født
d. 17.-1.-1933, datter af Stinne og Charles Knudsen. Parret har børnene: Kurt, født d.
16.-7.-1962 og Lone, født d. 13.-3.-1964.
G.T.N. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han er kredsformand for Aars Me
jeri under M. D., i bestyrelsen for M. D. Region Øst og i repræsentantskabet for M.
D. samt Mejeriernes Fællesindkøb. Han overtog gården d. 1.-8.-1961 fra sin far Peter
Nielsen, nuværende ejer er 5. generation på gården. Sønnen Kurt købte d. 1.-1.-1991
andel i gården, som i dag drives som I/S.
Ejendomsskyld 2.130.000. Areal 75,6 ha., heraf tilkøbt 45 ha., der er 4 ha. skov og
mose.
Stuehuset er opført i 1866 og senest restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1963, 1976 og 1980, svinestald fra 1963, lade fra 1970, maskinhus fra
1972 og 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer og 100
ungdyr af racen SDM, desuden er der en slagtesvineprodution 1.000 stk. årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1
rundballepresser, 1 snittevogn, 1 portionstørreri, plantørreri og varmegenindvindingsanlæg. På gården er ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper.
NØRDALVEJ 4, "VESTERGAARD",
GIVER, 9600 AARS, tlf. 98622259.
POUL ELI SØRENSEN, gårdejer,
født d. 19.-9.-1939, søn af Elna
og Peter Sørensen, gift d. 4.11.- 1967 med Jonna Helene Pe
dersen, husmor, født d. 7.-6.1943, datter af Martha og Kri
stian Pedersen. Parret har bør
nene: Gert Brian, født d. 13.-5.—
1968, Annette Helene, født d.
21.-6.-1969, Allan Bo, født d. 24.-6.-1973 og Susanne Merete, født d. 4.-4.-1978.
P.E.S. har været på St.Restrup Husmandsskole og har været kontrolassistent. Han over
tog gården d. 4.-8.-1971 fra Jens Mosegaard.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 26,9 ha., heraf 1 ha. mose. Der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1935 udvidet i
1978, spaltestald fra 1989, svinestald fra 1951, lade fra 1952, maskinhuse fra 1963 og
1982, foderhus fra 1978, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvæg-
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produktion pä 32 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM, det er en stambesætning, hvor
fra der sælges avlsdyr, desuden er der en svineproduktion på 8 årssøer, og der produ
ceres ca. 150 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 portionstørreri og
varmegenindvindingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NØRDALVEJ 6, "ÆBELTOFTGAARD", GIVER, 9600 AARS,
tlf. 98-623949.
ANDERS GUNDERSEN, gårdejer,
født d. 27.-3.-1955, søn af Helga
og Svend Gundersen, gift d. 3.8.-1979 med Bodil Præstegaard,
sygeplejerske, født d. 31.-3.-1956,
datter af Inger og Oscar Præste
gaard. Parret har børnene: Søren,
født d. 19.-11.-1979, Jacob, født
d. 31.-3.-1981, Rasmus, født d.
23.-12.-1983, Mikkel, født d. 5.-5.-1985 og Mathias, født d. 3.-4.-1990.
A.G. har været på Borris og Asmildklosterlandbrugsskoler og er i bestyrelsen for Aars
Landboforening. Han overtog gården d. 3.-9.-1979 fra Tage Bøgh.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 46 ha., heraf 5,5 ha. eng. Der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og restaureret senest i 1990. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1864 og 1964, lade fra 1964 og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 62 årskøer og 110 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter, raps og korn. Der er 1 halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives som I/S sammen med
broderen Jens Gundersen "Katbygaard", Katbyvej 2, der er fælles maskinpark for I/S.
Desuden driver man også Fladhøjvej 5 i Giver.

NØRDALVEJ 9, "NØRDAL", GI
VER, 9600 AARS, tlf. 98-622957.
KAJ JAKOBSEN, gårdejer, født
d. 17.-5.-1965, søn af Anna Gud
run og Aage Jakobsen, bor sam
men med Lotte Poulsen, kontor
assistent, født d. 19.-5.-1965,
datter af Bodil og Bent Poulsen
K.J. arbejder ved Bak og Uhrenfeldt i Aars, han har været på
Lundbæk og Asmildkloster land
brugsskoler. Han overtog gården
d. 1.-8.-1990 fra sin far Aage Jakobsen, som overtog gården i 1960.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 33 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1917 samt maskinhus fra 1984. Besætningen er på 5
ammkøer og 5 ungdyr af racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter
og hved. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og plantørreri med varm luft. Man an
vender ingen fremmed arbejdskraft.
NØRREGADE 4, "VESTERGAARD", ØSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-658543.
TORBEN BALLE, gårdejer, født d. 12.-3.-1964, søn af Elna og Ejgi Balle, bor sammen
med Anette Loumand Sørensen, husmor, født d. 20.-1.-1969, datter af Ulla og Knud
Erik Loumand Sørensen. Parret har datteren Kirsten, født d. 28.-7.-1989.
T.B. har været på Asmildkloster og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården d.
1.-1.-1989 fra Jens Erik Jensen og Per Nørgaard.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha., der er 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1920, 1960 og 1973, svinestald fra 1935 ombygget til kalvestald, lade fra 1915,
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maskinhus fra 1972, foderhus fra 1973 og gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 55 årskøer og 100 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer og 1
vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NØRREGADE 51, "GRØNHØJGAARD", ØSTRUP, 9600 AARS,
tlf. 98-658306.
ARNE KIRKEGAARD JENSEN,
gårdejer, født d. 7.-6.-1931, søn
af Kirstine og Niels Jensen, gift
d. 14.-1.-1967 med Grethe Birgit
Gundersen, husmor, født d. 15.1.-1942, datter af Karen og Sø
ren Gundersen. Parret har børne
ne: Michael, født d. 7.-11.-1962,
Annette, født d. 13.-1.-1970 og

Charlotte, født d. 21.-4.-1972.
A.K.J. overtog gården d. 1.-11.-1964 fra sin far Niels Jensen, nuværende ejer er 5.
generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1845.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 47,6 ha., heraf 7 ha. eng.
Stuehuset opført i 1876 og restaureret senest i 1989. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1935 ombygget i 1980, svinestald fra 1876 ombygget til kvæg i 1986, lade
fra 1928 tilbygget i 1968 og maskinhus fra 1966. Gården drives med en kvægprodukti
on på 40 årskøer og 90 ungdyr af racen SDM, det er en stambesætning, hvorfra der
sælges avlsdyr. Der er 3 traktorer og plantørreri med varm luft. Man har 1 skoledreng
til hælp på deltid. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
OUSTRUPVEJ 47, "ØSTER OUSTRUPGÅRD", OUSTRUP, 9600
AARS, tlf. 98-621064.
GUNNAR KRAGH, gårdejer,
født d. 27.-9.-1937, søn af Thaia
og Ejner Kragh, gift d. 24.-9.1966 med Else Haldrup Nielsen,
født d. 2.-7.-1942, datter af An
na Amalie og Niels Haldrup Niel
sen. Parret har børnene: Henrik,
født d. 8.-7.-1967, Hans, født d.
25.-10.-1969 og Ole, født d.
13.-4.-1972. G.K. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.6.-1969 fra sin far Ejner Kragh, gården har været i slægtens eje siden 1789, det var
oprindeligt en vandmølle.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 112 ha., heraf 20 ha. skov og 22 eng.
Stuehuset er løbende vedligeholdt. Gården brændte i 1949, den består i dag af 2
kvægstalde, svinestald, lade, maskinhus, inden- og udendørs køresilo samt gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer, 35 ungdyr og 35 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der er 3
traktorer, 1 mejetærker, plansilo, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården
er ansat 1 fodermester.
OUSTRUPVEJ 49, "OUSTRUPLUND", OUSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-621179.
BJARNE HALD CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 7.-1.-1949, søn af Dagny og Poul
Christiansen, gift d. 4.-10.-1990 med Terese Kolinski, husmor, født d. 12.-2.-1952,
datter af Maria og Idzisya W. Kolinski, Polen.
B.H.C. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1978
fra sin far Poul Christiansen, nuværende ejer er 7. generation på gården, som har
været i slægtens eje i over 200 år.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 54,5 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 5 ha. eng. Der er
forpagtet 6 ha.
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"Oustruplund"s stuehus er opført
i 1925 og restaureret i 1968.
Avlsbygningerne består af svinestald fra 1900 udvidet i 1957,
lader fra 1880 og 1972 samt ma
skinhuse fra 1976 og 1985. Går
den drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af ærter,
raps, byg og hvede. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 ren
degraver, 1 portionstørreri, plan
tørreri med varm og kold luft
samt halmfyr. Maskinstation bruges til bl.a. skårlægning.

OUSTRUPVE3 51, "VESTER OUSTRUP", VESTER OUSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98621558.
3ACOB 3ACOBSEN, gårdejer, født d. 12.-10.-1937, søn af Elna og Martin 3acobsen,
gift d. 9.-11.-1963 med Kirstine Randers, husmor, født d. 14.-9.-1941, datter af Ella
og Carl Randers. Parret har børnene: Annette, født d. 24.-4.-1963, 3ørgen, født d.
13.-11.-1965, Birgit, født d. 23.-2.-1967 og Per, født d. 8.-4.-1969.
3.3. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1964 fra sin
fra Martin 3acobsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i
slægtens eje fra omkr. 1880.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 73 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 3 ha. eng og 13 ha.
skov. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1964. Avlsbygningerne består af kvægstald og ladefra 1937,
kviestald fra 1968, svinestald fra 1973, maskinhus fra 1990 og 4 minkhaller fra 1986.
Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM, mink
produktionen er på 360 tæver, desuden er der en svineproduktion på 20 årssøer, der
indkøbes smågrise, og slagtesvineproduktionen bliver på 1.200 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plan
tørreri med varm og kold luft samt halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
OUSTRUPVE3 53, "DYBDALGAARD", OUSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-622587.
CARSTEN NIELSEN, gårdejer, født d. 21.-6.-1946, søn af Asta og Kristian Nielsen,
gift d. 6.-6.-1970 med Britta Veddum, kontorassistent, født d. 4.-5.-1950, datter af
Marie og Ejner Veddum. Parret har børnene: Michael, født d. 8.-10.-1976, Thomas,
født d. 28.-3.-1979 og Lotte, født d. 31.-8.-1988.
C.N. er sparekassefuldmægtig. Han overtog gården d. 1.-6.-1984 fra Søren Dybbro.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 15 ha. 3orden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1900, restaureret og ombygget senest i 1987. Avlsbygningerne
består af kvæg- og svinestald samt lade alle fra 1936, maskinhus fra 1953 og 3 mink
haller fra 1985/86. Gården drives som minkfarm med en bestand på 400 tæver. Der er
1 halmfyr på gården.

OUSTRUPVE3 68, "KROGB3ERGGAARD", TROELSTRUP, 9600
AARS, tlf. 98-622713.
ASGER B30RN NIELSEN, gård
ejer, født d. 5.-7.-1964, søn af
Kirstine og 3ohannes Nielsen,
bor sammen med Inger Margre
the Nielsen, butiksassistent, født
d. 10.-9.-1965, datter af Anna
Margrethe og Verner Nielsen.
Parret har dattteren Lena, født
d. 5.- 7.-1990.
A.B.N. har været på Lundbæk og Asmildkloster landbrugsskoler. Han overtog gården d.
1.-9.-1988 fra Anders 3ensen Andersen.
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Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 33,9 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 2 ha. eng. Der er
forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1956 og 1990, lader fra 1900 og 1977. Gården drives med en kvægproduktion på
45 årskøer og 75 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
OUSTRUPVEJ 70, "TROELSTRUPGÅRD", TROELSTRUP, 9600
AARS, tlf. 98-621672.
ERLING SØRENSEN, landmand,
født d. 25.-2.-1946, søn af Kam
ma og Arne Sørensen, gift d.
13.- 12.-1969 med Birthe Søgård
Larsen, født d. 3.-8.-1949, datter
af Nanny og Karl Larsen. Parret
har sønnen Michael, født d. 21.11.-1971.
E.S. er uddannet murer og er i
repræsentatskabet for slagteriet. Han overtog gården d. 3.-8.-1973 fra Aksel Haugård.
Det menes at ejendommen er udstykket fra "Nørrelund" i 1800-taIlet.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 3 ha. skov og 5 ha.
eng. Der er forpagtet 22 ha.
Bygningerne består af 2 stuehuse, kvægstald, 4 svinestalde, lade, maskinhus og 2
gylletanke. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 4.200 stk. årligt. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold og varm lufts tørreri samt 1 automatisk
edb-styret fodringsanlæg. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

OVERVEJ 23, "OVERGAARD", VOGNSILD, 9600 AARS, tlf. 98-658337.
TORBEN VESTERGAARD, gårdejer, født d. 19.-5.-1963, søn af Birgit og Tage Vestergaard, gift d. 23.-8.-1985 med Mona Vistisen, sygehjælper, født d. 23.-1.-1965, datter
af Betty og Erling Vistisen. Parret har børnene: Betina, født d. 15.-6.-1986 og Linda,
født d. 24.-10.-1988.
T.V. har været på Kongensgård og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården d.
15.-1.-1985 fra Ove Nielsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 43 ha., heraf 2 ha. eng. Der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1922 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1975 og 1987, maskinhus fra 1990, foderhus fra 1980, udendørs køresilo og 2
gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer og 125 ungdyr af ra
cen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 rundballepresser og 1 skårlægger. På gården er ansat 1 fodermester. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

OVERVEJ 25, "KJÆRGAARD", VOGNSILD, 9600 AARS, tlf. 98-658574.
HENNING JØRGENSEN, gårdejer, født d. 31.-10.-1942, søn af Ingeborg og Alfred Jør
gensen, gift d. 29.-10.-1966 med Ulla Larsen, hjemmehjælper, født d. 27.-7.-1948,
datter af Dagny og Holger Larsen. Parret har børnene: Jes, født d. 25.-3.-1969, Boe,
født d. 13.-4.-1972 og Rikke, født d. 4.-3.-1986.
H.J. er chauffør ved Danske Slagteriers SPF-organisation. Han overtog gården d.
1.-12.-1984 fra Arne Kristensen.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 17,5 ha., heraf 4,5 ha. eng. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restuareret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1964 samt maskinhus fra 1987. Besætningen er på 15 ammekøer og 20 ung
dyr af racen Hereford og DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og
vintersæd. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plantørreri med varm lufts tørring.
Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
OVERVEJ 27, "GRØNHØJGAARD", VORGNSILD, 9600 AARS, tlf. 98-658101.
M. K. CHRISTENSEN, gårdejerske, født d. 28.-5.-1921, datter af Laura og Jens Chri-
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14.-5.-1917, søn af Elisabeth og Erik Christensen. Parret har sønnen Jens Ole, født d.
7.-8.-1958. E.C. døde d. 5.-12.-1987.
M.K.C. overtog gården d. 1.-3.-1958 fra Niels Christensen.
Ejendomskyld 1.870.000. Areal 44 ha., heraf 10 ha. eng. Der er forpagtet 80 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1958. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1912 og 1976, svinstald og lade fra 1912, maskinhus fra 1977, foderhus fra 1976
og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 90 årskøer og 210 ungdyr af
racen SDM, det er en stambesætning, desuden er der en slagtesvineproduktion på 500
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 rundballepresser, 1 gennemløbstørreri, plantørreri og 1 minilæsser til
staldbrug. På gården er ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper. Man har samdrift
med "Pedersminde", Overvej 42, den er på 12 ha., og ejendomsskylden på 380.000, den
blev overtaget d. 1.-8.-1981.

OVERVEJ 29, "HORSLEVGAARD",
VOGNSILD, 9600 AARS, tlf. 98658508.
PEDER LIENGAARD, gårdejer,
født d. 27.-2.-1932, søn af Astrid
og Karl Liengaard, gift d. 12.-7.1980 med Bodil Breum Kjeldsen,
husmor/ekspedient, født d. 22.11.-1936, datter af Johanne og
Sigurd Kjeldsen.
P.L. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole, han er i besty
relsen for Farsø Mejeri og Farsø Landboforening. Han overtog gården d. 1.-8.-1979 fra
brødrene Poulsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 44 ha., heraf 1,5 ha. skov og 15 ha. eng. Der er for
pagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1939 udvidet i 1979, lader fra 1900 og 1964 samt maskinhus fra 1960. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 35 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM, det er en stam
besætning, hvorfra der sælges avlsdyr, og der udstilles på dyrskuer. Der er 3 trak
torer, 1 portionstørreri med varm luft og anpart i Vognsild Møllelaug. På gården er
ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
OVERVEJ 31, "JØRGENSMINDE", VOGNSILD, 9600 AARS,
tlf. 98-658171.
Brødrene KAJ og VAGN DALBY,
gårdejere. K.D. er født d. 11.2.-1930 og V.D. d. 30.-12.-1931,
sønner af Kristine og Andreas
Dalby. K.D. blev gift d. 26.-5.1976 med Jette Kristiansen, husmor/lærer, født d. 9.-7.-1955,
datter af Agnes og Aksel Kri
stiansen. Parret har børnene:
Kristian, født d. 20.-11.-1976 og Jakob, født d. 1.-11.-1983.
K.D. og V.D. har henholdsvis været på Lægård Landbrugsskole og Nordisk Landbrugs
skole. De overtog gården d. 1.-6.-1987 fra Kirsten Rodh Jørgensen.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 74,6 ha., heraf 15 ha. eng. Der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret i 1952. Desuden er der 2 medhjælperboliger
opført i 1944-47. Avlsbygningerne består af ældre svinestalde som er restaureret, svinestalde fra 1951 og 1975, kartoffelcentral fra 1975, lade fra 1952 og maskinhus fra
1949. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er kartofler, ærter, raps og korn. Der er 4 traktorer, 1 meje-
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med varm luft og 1 halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Brød
rene Dalby har haft gården i forpagtning fra 1965-1987, hvor de købte den.

OVERVEJ 44, "HØJVANGGÅRD",
VOGNSILD, 9600 AARS, tlf. 98658010.
JAN RUSBJERG-PEDERSEN,
gårdejer, født d. 5.-9.-1962, søn
af Aase og Jens Rusbjerg-Pedersen,
gift d. 8.-5.-1987 med Pernille
Thomsen, husmor, født d. 29.-4.1966, datter af Ulla og Henning
Thomsen. Parret har datteren
Kristina, født d. 23.-7.-1982.
J.R.P. har været på Kongensgård
og Asmildkloster landbrugsskoler. Han overtog gården d. 15.-5.-1987 fra Herdis Niel
sen. Ejendomsskyld 3.300.000. Areal 40,1 ha., heraf 11 ha. eng. Der er forpagtet 16,5
ha. Stuehuset er opført i 1957. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald samt
lade alle fra 1938, spaltestald fra 1979, maskinhus fra 1957, foderhus fra 1979, indenog udendørs køresilo samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 70 års
køer og 130 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede.
Der er 2 traktorer, 1 portionstørreri og anpart i Vognsild Vindmøllelaug. På gården er
ansat 1 deltidsmedhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
OVERVEJ 45, "NØRREVANG", VOGNSILD, 9600 AARS, tlf. 98-658238.
ANTON KRISTIANSEN HOLST, gårdejer, født d. 9.-7.-1912, søn af Pauline og Anton
Holst, gift i 1953 med Carla Andersen, husmor, født d. 3.-6.-1934, datter af Mary og
Thorvald Andersen. Parret har børnene: Steen, født d. 7.-5.-1954, Margit, født d. 25.6.-1957, John, født d. 28.-10.-1962 og Britta, født d. 1.-3.-1971.
A.K.H. har været på Hadsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-1.-1953 fra
Jens Jensenn
Ejendomsskyld 780.000. Areal 19,4 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 1,5 ha. eng. Jorden
er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1928. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald samt lade
alle fra 1928 og maskinhus fra 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af raps og korn. Der er 2 traktorer og plantørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
OVERVEJ 48, "ØSTERGAARD",
VOGNSILD, 9600 AARS, tlf. 98658407.
BØRGE EJGIL SØRENSEN, gård
ejer, født d. 14.-6.-1951, søn af
Elly og Jens Peter Sørensen, gift
d. 18.-10.-1975 med Lillian Niel
sen, husmor, født d. 15.-8.-1952,
datter af Thea og Søren Nielsen.
Parret har børnene: John, født
d. 31.-12.-1974, Jørgen, født d.
23.-11.-1976 og Dorthe, født d.
29.-9.-1978.
B.E.S. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 12.-8.-1975
fra Jens Rønbjerg Christensen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 54,7 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der er 11 ha. eng. Der
er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1927, spaltestald fra 1977, kostald og foderhus fra 1983, maskinhus fra
1990, 5 inden- og udendørs køresiloer samt 2 gylletanke. Gården drives med en kvæg-
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produktion på 65 årskøer og 100 ungdyr af racen SDM, det er en stambesætning. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine og plantørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

PLANTAGEVEJ 1, OUSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-623249.
KNUD BACH FREDERIKSEN, gårdejer, født d. 18.-12.-1921, søn af Dorthea og An
ders Bach Frederiksen, gift d. 26.-4.-1947 med Edith Paula N. Lund, husmor, født d.
9.-4.-1923, datter af Kristiane og Hans Lund. Parret har børnene: Kirsten, født d.
19.-1.-1948, Hanne, født d. 4.-6.-1950, Anders, født d. 8.-9.-1952, Jette, født d. 15.3.-1956 og Peter, født d. 8.-10.-1964.
K.B.F. har været ansat ved Aars Landboauktion. Han overtog gården d. 1.-11.-1952 fra
Egon Holst Jørgensen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 18,5 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1882, restaureret og tilbygget i 1973. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald begge fra 1960, lader fra 1946 og 1968 samt maskinhus fra 1955.
Besætningen er på 3 ammekøer og 17 ungdyr af racen SDM, desuden produceres der
40 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
PRÆSTEVEJ 1, "HØJSTRUP",
GUNDERSTED, 9600 AARS, tlf.
98- 661678.
SØREN KORGAARD, gårdejer,
født d. 27.-2.-1953, søn af Ellen
og Jens Korgaard, gift d. 12.-6.1990 med Connie Kjær, husmor,
født d. 13.-6.-1960, datter af
Birte og Balling Kjær. Parret har
børnene: Malene, født d. ll.-ll.1976 og Melaie, født d. 27.-6.1986.
S.K. er ansat ved Shellfarm i Aars og har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-9.-1980 fra sin far Jens Korgaard, som overtog gården i 1943.
Areal 35,5 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret senest i 1988. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1933, svinestalde fra 1938 og 1951, lade fra 1965 og maskinhus fra
1983. Besætningen er på 3 ammekøer og 4 ungdyr af racen Hereford. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og
plantørreri med varm luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

PUGHOLMVEJ 5, "TOLSTRUPGAARD", TOLSTRUP, 9600 AARS,
tlf. 98-623308.
PREBEN ROHD-THOMSEN, gård
ejer, født d. 13.-3.-1921, søn af
Ane Johanne og Robert Christi
an Rohd-Thomsen, gift med Pa
mela Primrose, født d. 29.-4.-1929
i England. Parret har børnene:
Martin, født i 1950 og Lise, født
i 1952.
P.R.T. overtog gården i 1974
fra Holger Hyllested. Ejendomsskyld 840.000. Areal 22,8 ha., heraf 1 ha. eng og 1 ha.
skov. Stuehuset er opført i 1770 og restaureret flere gange senest i 1990. Avlsbygnin
gerne består af kvæg- og svinestald begge fra 1935, lade fra 1890 og maskinhus fra
1985. Besætningen er på 28 moderfår med opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
græs til pillefabrik. Der er 1 traktor og 1 halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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NIELS HANSEN TOLBOD, gårdejer, født d. 4.-12.-1942, søn af Ida og Svend Tolbod,
gift d. 17.-3.-1968 med Jytte Jensen, sygeplejerske, født d. 3.-9.-1945, datter af Anna
og Kresten Jensen. Parret har børnene: Peter, født d. 30.-8.-1968, Mette, født d. 10.8.-1970 og Trine, født d. 1.-9.-1978.
N.H.T. er i bestyrelsen for Aars Husmandsforening. Han overtog gården d. 15.-10.1982 fra Sigurd Sørensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 71 ha., heraf tilkøbt 28 ha. Der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1977, restaureret og tilbygget i 1991. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1924 ombygget i 1947 og 1985, lade fra 1978, maskinhus fra 1985, uden
dørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer og 90
ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri, varm og kold lufts tørreri samt varmegenindvindingsanlæg. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
RASDALVEJ 1, GUNDERSTRUP,
9600 AARS, tlf. 98-622425.
ERLING LYNDERUP, gårdejer,
født d. 26.-3.-1939, søn af Oteline og Ejner Lynderup, bor sam
men med Erna Larsen, husmor,
født d. 15.-1.-1947, datter af
Rigmor og Jens Larsen.
E.L. har været på Malling Land
brugsskole, han er udlært land
brugssmed og driver selvstændig
virksomhed. Han overtog gården
d. 20.-8.-1970 fra sin far Ejner Lynderup, som overtog gården i 1927.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 11,2 ha. Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra
1965 samt maskinhus fra 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer og
55 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3
traktorer og 1 mejetærsker. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
RASDALVEJ 2, "GUNDERSTRUP
ØSTERGAARD", GUNDERSTRUP,
9600 AARS, tlf. 98-623027.
ANDERS ANDERSEN, gårdejer,
født d. 29.-11.-1948, søn af Al
ma og Niels Knudsen Andersen,
gift d. 1.-6.-1974 med Anna Ma
rie Wittrup Thomsen, sygeplejer
ske, født d. 23.-8.-1948, datter
af Ellen Mariane og Ejnar Thom
sen. Parret har børnene: Dorthe,
født d. 7.-4.-1975, Susanne, født
d. 20.-1.-1977, Niels, født d. 12.-10.-1979 og Henrik, født d. 4.-12.-1981.
A.A. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 3.-1.-1974 fra Erik
Pedersen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 30,3 ha., heraf 5 ha. eng. Der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret flere gange senest i 1982. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1966 ombygget i 1974, 1979 og 1990, lade fra 1966 tilbygget i
1982, maskinhus fra 1978, 2 udendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 50 årskøer og 90 undyr af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, ærter og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt
varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Man har
en skoledreng til hjælp på deltid.
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AARS, tlf. 98-621564.
JENS CHRISTIAN JENSEN, land
mand, født d. 18.-3.-1936, søn af
Mette Marie og Frederik Jensen,
gift d. 16.-3.-1963 med Inger
Marie Larsen, født d. 28.-10.1938, datter af Rasmine Kirstine
og Jonatan Larsen. Parret har
børnene: Kasper, født d. 31.-1.1964, Hanne Marie, født d. 20.3.-1965, Anders, født d. 25.-5.-1966, Listbeth Kirstine, født d. 31.-12.-1967 og Kri
stian, født d. 7.-7.-1973.
J.C.J. har været på Haslev Landbrugsskole og er næstformand i Menighedsrådet. Han
overtog gården d. 1.-2.-1963 fra sin fra Frederik Jensen, nuværende ejer er 3. gene
ration på gården, som stammer fra 1872.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 24,8 ha., heraf 6 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1970. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald samt lade
og foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på 12 årskøer, 30 ungdyr og 16
slagtekalv af racen RDM, desuden produceres der 30 salgtesvin, og der er 25 høns af
racen Røde Amerikanere. Der er 2 traktorer, plansilo og brændefyr. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft.

RAVNDALVEJ 3, "RAVNDALEN", TROELSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-624202.
JETTE DORTE SKYTTE KRØJMAND, gårdejer, født d. 12.-10.-1961, datter af Inga og
Carlo Jensen, gift d. 8.-4.-1982 med Frank Krøjmand, landmand, født d. 23.-8.-1953,
søn af Marie og Arne Krøjmand. Parret har børnene: Henrik, født d. 25.-10.-1980,
Thomas, født d. 17.-4.-1984 og Martin, født d. 11.-11.-1988.
F.K. har været på Asmildkloster Landbrugsskole og er ansat ved Aars Kommune.
J.D.K. er ansat ved Jysk Rengøring i Randers. Hun overtog gården d. 1.-4.-1985 fra
Bent Flohr.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 20,4 ha., heraf 2 ha. eng og 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1888 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1888 ombygget i 1986 samt lade fra 1888. Gården drives med hesteopdræt, og be
sætningen er på 2 avlshopper samt opdræt, desuden opdrættes der slagteduer, der er
ialt 100 avlspar. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
RAVNDALVEJ 4, "LÆRKEVANG", TROELSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-624416.
BJARNE JOHANSEN, gårdejer, født d. 13.-11.-1958, søn af Karen og Niels Frederik
Johansen, gift d. 29.-3.-1986 med Annie Henriksen, kontorassistent, født d. 11.-10.1963, datter af Mette og Agner Henriksen. Parret har sønnen Joakim, født d. 14.-11.1989. B.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 1.7.-1987 fra sin far Niels Frederik Johansen, som byggede gården som statshusmands
brug i 1954.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 30,5 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 1 ha. skov. Der
er forpagtet 21 ha.
Stuehuset er opført i 1954 og tilbygget i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1954 tilbygget i 1969, lader fra 1954 og 1974, maskinhus fra 1988 og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer og 45 ungdyr af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 2 traktorer samt
plantørreri med varm og kold luft. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet. Man har samdrift med Løgstørvej 224, Aars.

RISGÅRDVEJ 4, "ØSTRUP NØRGAARD", ØSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-658580.
JENS ANKER, NIELS ERIK og ERNST LEMVIG, gårdejere. J.A.L. og N.E.L. er født d.
28.-12.-1948 og E.L. er født d. 26.-1.-1941, sønner af Henriette og Niels Lemvig.
Brødrene overtog gården d. 20.-3.-1982 fra Egert Kristensen, gården drives som I/S
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Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30 ha., der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1937. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald samt lade
alle fra 1960. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter,
raps og korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og plansilo med varm og kold lufts
tørreri. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

RISGÅRDVEJ 10, ØSTRUP, 9600 AARS,
tlf. 98-658072.
KAJ JENSEN, gårdejer, født d. 30.-5.1933, gift d. 17.-8.-1963 med Inger Mad
sen, husmor, født d. 27.-1.-1937, datter
af Marie Jakobine og Laurits Madsen.
Parret har børnene: Jens, født d. 6.-2.1964 og Ole, født d. 3.-10.-1967.
K.J. har været på Lundbæk Landbrugs
skole. Han overtog gården d. 17.-12.1959 fra Johannes Christensen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 17,7 ha.,
heraf tilkøbt 6 ha., der er 4 ha. eng. Der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1892 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1969, svinestald og lade fra 1920, maskinhus fra 1965 og 2 minkhaller fra 1987.
Gården drives med en kvægproduktion på 16 årskøer og 35 ungdyr af racen SDM, mink
produktionen er på 180 tæver. Der er 2 traktorer, 1 rørvandingsanlæg og plan tørreri.
På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges en del.
RISGÅRD VEJ 17, "SØNDERVANG", NYRUP, 9600 AARS,
tlf. 98-658357.
PAUL KARSTEN KRISTOFFERSEN, gårdejer, født d. 1.-3.-1940,
søn af Dora og Reinholt Kristoffersen, gift d. 7.-4.-1964 med
Nina Høgh Nielsen, husmor, født
d. 26.-8.-1928, datter af Kirstine
og Anders Høgh Nielsen. Parret
har sønnen Jørgen, født d. 20.8.-1964.
P.K.K. overtog gården d. 15.-4.-1964 fra Karl Esmann Teglgaard.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 17,2 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 1 ha. eng. Der er
forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1937 tilbygget i 1975, lader fra 1937 og 1967, maskinhus fra 1968, foderhus fra
1990 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer og 55 ungdyr
af racen SDM, desuden produceres der 150 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer og
plansilo med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RISGÅRDVEJ 21, NYRUP, 9600
AARS, tlf. 98-658249.
POUL ANTON DREJER MADSEN,
gårdejer, født d. 3.-7.-1953, søn
af Inge og Niels Drejer Madsen.
P.A.D.M. overtog gården d. 1.8.-1985 fra sin mor Inge Drejer
Madsen, faderen købte gården i
1940.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 22
ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er
forpagtet 9 ha.
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Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1971. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1890 tilbygget i 1948 og 1977, lader fra 1890 og 1977, maskinhus fra 1981, 2 uden
dørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer og
55 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 portionstørreri. Ma
skinstation bruges til finsnitning.
RISGÅRDVEJ 26, "RISGAARD", NYRUP, 9600 AARS, tlf. 98-658537.
BENT JENSEN, gårdejer omtales under "Kjeldgaard", Nyrupvej 8.
B.J. overtog gården d. 1.-4.-1982 fra Poul Thomsen.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 38 ha.
Stuehuset er opført i 1890. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1978, lade og
maskinhus fra 1980 samt gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
4.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Gården
drives sammen med Nyrupvej 8.

ROLDVEJ 14, "GUNDERSTRUPGAARD", GUNDERSTRUP, 9600 AARS.
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. 1.-2.-1989 fra D.L.R.
Areal 94 ha., heraf 14 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1863 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kostald
ombygget til maskinhus og lade i 1990, svinestalde fra 1954 og 1973, hestestald fra
1953 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 4.500 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er plansilo, gastæt silo og
halmfyr. Man har samdrift med "Stenbjerggaard", Løgstørvej 158, 9610 Nørager.
ROLDVEJ 15, "TYRESTATIONEN
I AARS", SUNDESTRUP, 9600
AARS, tlf. 98-622740.
VESTHIMMER LANDS KVÆGAVLS
FORENING. KARL KIRKEGAARD,
bestyrer.
K.K. har været på Fjordvang
Landbrugsskole, han blev besty
rer d. 1.-5.-1980. Kvægavlsfore
ningen overtog gården i 1951
fra Anders Christian Madsen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal
37,7 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1956. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1914 og 1951,
lade og maskinhus fra 1954 samt gylletank. Besætningen er på 60 tyre af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer og 1
portionstørreri med varm luft. På gården er ansat 2 faste medarbejdere. Maskinstation
bruges til høst.

ROLDVEJ 40, MOSBÆK, 9600 AARS, tlf. 98-621581.
HENNING EMIL JENSEN, gårdejer, født d. 28.-8.-1940, søn af Karen og Meder Jen
sen, gift d. 6.-11.-1965 med Ingeborg Abildgaard Hansen, husmor, født d. 31.-8.-1943,
datter af Gudrun og Evald Abildgaard. Parret har børnene: Jørgen, født d. 27.-5.-1967
og Ulla, født d. 9.-8.-1970.
H.E.J. har været på Riber Kærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 6.-9.-1965
fra Jens Vestergaard.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 12 ha., heraf 1 ha. eng. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og senest restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af svi
nestalde fra 1934 og 1976, lade fra 1934, maskinhus fra 1972 og gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der sælges ca. 1.200 smågrise og 400
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traktorer, 4 kornsiloer, varmegenindvindingsanlæg og anpart i Einshøj Vindmøllelaug.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SALTGÅRDVE3 1, "SALTGÅRDEN", B30RNSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-661193.
ERLAND BAGGER, gårdejer, født d. 24.-1.-1946, søn af Ydun og Peter Bagger, gift d.
5.-7.-1975 med Ane Marie Øgård, født d. 21.-2.-1952, datter af Elisabeth og Hans
Øgård. Parret har børnene: Claus, født d. 29.-4.-1984 og Trine, født d. 22.-9.-1986.
E.B. overtog gården d. 1.-1.-1978 fra sin far Peter Bagger, gården har været i slæg
tens eje siden 1700 tallet.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 33 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af 5 svinestalde, lade, maskin
hus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der produceres
ca. 2.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, 7 tårnsiloer samt varm og kold lufts tørreri. Man anven
der ingen fremmed arbejdskraft.

S30STRUPVE3 40, "RISK3ÆR", GISLUM, 9600 AARS, tlf. 98-656035.
PETER MIKKELSEN, gårdejer, født d. 28.-7.-1937, søn af Anna og Jens 3. M. Mikkel
sen, gift d. 3.-7.-1971 med Bodil Bjerre Kristiansen, børnehaveklasseleder, født d.
12.-4.-1951, datter af Frida og Aage Kristiansen. Parret har sønnen Kristian, født d.
29.-2.-1988.
B.B.K. er formand for Gislum Menighedsråd. P.M. er overlærer og viceborgmester i
Aars Byråd. Han overtog gården d. 15.-6.-1973 fra Kresten Lange.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 15,3 ha., heraf 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1930, restaureret og tilbygget senest i 1989. Avlsbygningerne
består af kvæg- og svinestald begge fra 1860 samt lade fra 1940. Besætningen er på 4
moderfår og 1 vædder. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der
er 2 traktorer. Maskinstation bruges til høst.
S30STRUPVE3 44, "HYLDK3ÆRSMINDE", SMOL-GISLUM, 9600
AARS, tlf. 98-656268.
PAUL CHRISTIAN DEICHMANN
THYBO, gårdejer, født d. 28.-7.1935, søn af Rigmor og Anton
Thybo, gift d. 10.-11.-1962 med
Lis Lunddal, husmor/rengøringsassistent, født d. 10.-12.-1939, dat
ter af Olga og Svend Aage Mor
tensen. Parret har børnene: 3ane
og 3ens, født d. 27.-3.-1964,
Dorte, født d. 4.-6.-1966 og Ulla, født d. 17.-6.-1967.
P.C.D.T. har været på Asmildkloster Landbrugsskole og er konsulent ved TopDanmark. Han overtog gården d. 1.-10.-1962 fra Henning 3ørgensen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 13,6 ha. Der er forpagtet 28 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1932 ombygget i 1968-70, svinestald fra 1924 ombygget i 1962, lade fra 1924 og
maskinhus fra 1968. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Man anvender ingen frem
med arbejdskraft.

S30STRUPVE3 45, GISLUM, 9600 AARS, tlf. 98-656289.
MARIUS BERTELSEN, landmand, født d. 11.-8.-1923, søn af Kirstine og Anton Ber
telsen, gift d. 17.-12.-1950 med Dagny Rasmussen, husmor, født d. 9.-10.-1929, datter
af 3ohanne og Frederik Rasmussen. Parret har børnene: Ingvard, født d. 28.-2.-1951,
Frits, født d. 15.-10.-1952, Egon, født d. 5.-2.-1958 og Birthe, født d. 4.-5.-1965.
M.B. overtog gården d. 1.-7.-1952 fra 3ens Mortensen.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 5,5 ha. 3orden er bortforpagtet.
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1958, restaureret og tilbygget i
1978. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald begge fra
1964, lade fra 1966 og maskinhus
fra 1970. Besætningen er på 2
årssøer, der sælges ca. 40 smågrise årligt. Der er 1 traktor.

SJØSTRUPVEJ 58, "SØNDERVANG", SJØSTRUP, 9600 AARS,
tlf. 98-656158.
POUL FERDINAND JØRGENSEN,
gårdejer, født d. 16.-10.-1935,
søn af Elly og Gunnar Jørgensen,
gift d. 26.-3.-1959 med Betty
Valborg Nielsen, husmor, født d.
15.-6.-1934, datter af Pouline og
Christian Nielsen.
P.F.J. er tankvognchauffør for
M.D. Han overtog gården d. 1.1.-1959, da den blev udstykket som statshusmandsbrug fra "Søndergaard" i Sjøstrup.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 28,5 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 6 ha. eng. Der er
forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1959 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1959 udvidet i 1977 og 1980, svinestald og lade fra 1959 samt gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 12 årskøer og 18 ungdyr af racen SDM, svinepro
duktionen er på 5 årssøer og 1 orne, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt, desuden
er der hesteopdræt, der er 5 Fjordhopper, som alle er kåret. Der er 3 traktorer.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SJØSTRUPVEJ 65, "VINTHERSHOLM", SJØSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-622948.
EVALD KJÆR, gårdejer, født d. 18.-9.-1938, søn af Katrine og Marius Kjær, gift d.
15.-12.-1962 med Bente Sørensen, sygeplejerske, født d. 17.-12.-1940, datter af Johan
ne og Hermann Sørensen. Parret har børnene: Lars, født d. 10.-5.-1963, Lotte, født d.
11.-12.-1964, Palle, født d. 15.-6.-1967 og Katrine, født d. 21.-3.-1974.
E.K. har været på Gråsten Landbrugsskole, han har været medlem af bestyrelsen for
Ålborg Amts Landboungdom og været i Vesthimmerlands Kvægavlsforening i en årræk
ke. Han overtog gården d. 1.-4.-1986 fra Randrup Lassen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 36 ha., heraf 7 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1882 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1882 og maskinhus fra 1948. Besætningen er på 12 ammekøer og 15 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps
og korn. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SJØSTRUPVEJ 66, "DALSGAARD", SJØSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-622193.
NIELS AAGE SONDRUP PEDERSEN, gårdejer, født d. 6.-11.-1936, søn af Anna og
Jens Peter Møller Pedersen, gift d. 16.-4.-1966 med Anna Marie Poulsen, husmor, født
d. 16.-4.-1941, datter af Alma og Anthon Poulsen. Parret har børnene: Anette, født d.
1.-5.-1969 og Allan, født d. 19.-8.-1978.
N.AA.S.P. er ansat som landbrugsvikar ved Vesthimmerlands Vikarordning og har
været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1970 fra sin far Jens
Peter Møller Pedersen, som købte gården i 1936.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 28,2 ha., heraf 4 ha. eng.
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"Dalsgaard"s stuehus er opført i
1888, restaureret og tilbygget i
1977. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1900 og 1972,
svinestald fra 1900, lade fra
1935, maskinhus fra 1966, mink
haller fra 1984-89 og gylletank.
Gården drives med en minkbestand
på 350 tæver, desuden er der 5
ammekøer og 14 ungdyr af blan
det race. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps,
hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri og halmfyr. Maskinsta
tion bruges til bl.a. skårlægning. Der er opstillet 2 vindmøller på gården.
SKIVUMVEJ 36, SKIVUM, 9240 NIBE, tlf. 98-666098.
DAVID COLMAN, gårdejer, født d. 27.-8.-1950, gift d. 27.-12.-1977 med Ebba Jensen,
født d. 4.-6.-1933, datter af Emma og Otto Jensen.
D.C. er specialarbejder. Han overtog gården d. 15.-12.-1983 fra Niels Væver Andersen,
gården er oprindelig fra 1911.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 7,2 ha.
Stuehuset er restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald, lade
og maskinhus. Besætningen er på 4 årskøer, 7 ungdyr og 3 slagtekalve af blandet race,
desuden er der 15 moderfår af racen Leicester. Der er 1 traktor, plansilo, varm og
kold lufts tørreri og fastbrændselsfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
SKIVUMVEJ 40, "LYNGBAKKEGAARD", SKIVUM, 9240 NIBE,
tlf. 98-666129.
NIELS NØRAGER ANDERSEN,
gårdejer, født d. 8.-7.-1958, søn
af Metine og Christian Ingemann
Andersen.
N.N.A. har været på Hammerum
og Lundbæk landbrugsskoler. Han
overtog gården d. 1.-7.-1985 fra
sin far Christian Ingemann
Andersen, nuværende ejer er 4.
generation på gården, som kom i slægtens eje i 1872.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 41,5 ha., heraf 18 ha. eng og bakker.
Stuehuset er opført i 1872 og restaureret i 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1926, ungdyrstald fra 1987, lade fra 1880, maskinhus fra 1978, foderhus fra 1987,
udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 33 årskøer og
80 ungdyr af racen SDM, det er en stambesætning, hvorfra der sælges avlsdyr. Der er
2 traktorer samt plansilo med varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til bl.a.
høst.

SKIVUMVEJ 45, "NORDBORG
GÅRD", SKIVUM, 9240 NIBE, tlf.
98-666080.
JOHANNES JENSEN, landmand,
født d. 20.-3.-1943, søn af Poula
H. M. og Hilmer Jensen.
J.J. har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-6.-1973 fra sin far Hilmer
Jensen, nuværende ejer er 3. ge
neration på gården, som blev
købt d. 1.-9.-1906 af bedstefade-
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Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 53,4 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er 5 ha. skov og
4,4 ha. eng. Der er forpagtet 12,1 ha.
Stuehuset er opført i 1980. Avlsbygningerne består af 3 svinestalde, lade, maskinhus
og foderhus. Gården drives med en svineproduktion på 68 årssøer, der produceres ca.
900 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, halvpart i traktor, halvpart i mejetærsker, 3
kornsiloer, varm og kold lufts tørreri og anpart i Skivum Vindmøllelaug. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft.

SKIVUMVEJ 51, "SKIVUMGÅRD",
SKIVUM, 9240 NIBE, tlf. 98666342.
ANDERS JENSEN, gårdejer, født
d. 26.-4.-1939, søn af Paula og
Hilmer Jensen, gift d. 19.-4.-1962
med Grethe Pedersen, kontorassi
stent, født d. 18.-6.-1942, datter
af Inger og Villy Pedersen. Par
ret har børnene: Jan, født d.
6.-8.-1964 og Claus, født d. 19.12.-1968.
A.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole og er formand for Skivum Vindmøllelaug.
Han overtog gården d. 22.-2.-1962 fra Marius Hosbond. Der er flere gange udstykket
andre ejendomme fra gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 23,3 ha., heraf 3,3 ha. eng. Der er forpagtet 20,9 ha.
Stuehuset er restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af svinestalde, lade og foder
hus. Gården drives med en svineproduktion på 55 årssøer, der sælges ca. 50 smågrise
og 800 salgtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor,
halvpart i traktor, halvpart i mejetærsker, 7 kornsiloer samt varm og kold lufts tør
reri. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
SKIVUMVEJ 92, "LUNDMOSEGÅRD", SKIVUM, 9240 NIBE, tlf. 98-666439.
BIRTHE ELLA JENSEN, gårdejer, født d. 7.-9.-1941, datter af Herdis og Ole M. Holm
gård, gift i 1959 med Holger Jensen, født d. 13.-3.-1937, søn af Paula Frida og Chri
stian Ejner Jensen. Parret har børnene: Flemming, født d. 18.-9.-1963, Per, født d.
21.-12.-1964 og Jens, født d. 27.-9.-1965 og død i 1989.
B.E.J. er hjemmehjælper. Hun overtog gården i marts 1984 fra Peder Bjørn Schmit.
Gårdens historie kan kan føres tilbage til 1700 tallet.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 58,3 ha., heraf 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade, maskinhus og
foderhus. Besætningen er på 1.500 avlsgæs. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
frøgræs og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varm og kold lufts
tørreri. Til ægindsamling har man 1 skoledreng til hjælp.
SKIVUMVEJ 99, "VESTER LANDERUPGÅRD", LANDERUP, 9240 NIBE, tlf. 98-666128.
KNUD E. SØRENSEN, landmand, født d. 28.-6.-1949, søn af Elly og Jens P. Sørensen.
K.E.S. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården med første del
i 1978 og resten i 1983 fra sin far Jens Sørensen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 22,5 ha., der er 0,6 ha. skov og
5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1876 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af 3 kvæg
stalde, 2 lader, maskinhus, foderhus, 3 indendørs køresiloer og gylletank. Gården dri
ves med en kvægproduktio på 47 årskøer, 72 ungdyr og 50 slagtekalve af racen RDM.
Der er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo samt varm
og kold lufts tørreri. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
SKIVUMVEJ 104, KATBY, 9600 AARS, tlf. 98-623034.
JENS og ANNA POULSEN, gårdejere.
J.P. er født d. 18.-6.-1958, søn af Grete og Lars Vestergård Poulsen, gift d. 15.-10.-
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1982 med Anna Olsen, født d. 18.-2.-1959, datter af Marie og Henning Olsen. Parret
har børnene: Anton, født d. 26.-10.-1984, Peter, født d. 19.-2.-1986 og Astrid, født d.
27.-4.-1989.
J.P. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Ægteparret overtog gården d. 15.10.-1982 fra Erling Bøgh, gården stammer fra omkr. 1900, da den blev udstykket fra
"Aaholm".
Ejendomsskyld 1.900.500. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 1 ha. skov. Der er
forpagtet 11 ha.
Bygningerne består af stuehus, 3 kvægstalde, lade, maskinhus, foderhus og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 70 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der 2 fjordheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter
og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri,
varmegenindvindingsanlæg og vindmølle. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
SKIVUMVEJ 128, "NEDERGAARD",
GIVER, 9600 AARS, tlf. 98621680.
PAUL KRISTIAN PAULSEN, gård
ejer, født d. 30.-1.-1938, søn af
Kathrine og Olaf Paulsen, gift d.
30.-10.-1962 med Lene Krogh,
sygehjælper, født d. 21.-3.-1942,
datter af Jenny og Søren Krogh.
P.K.P. har været på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-8.-1965 fra sin far Olaf

Paulsen, som overtog gården i 1960.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 80 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1915, 1970, 1974
og 1978, lade fra 1915, maskinhus fra 1969 og gylletank. Gården drives med en svine
produktion på 100 årssøer, der produceres ca. 2.100 slagtesvin årligt, desuden er der 2
ammekøer og 2 ungdyr af racen Charolais, og der er 16 moderfår med opdræt. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter, raps, korn og rajgræs. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 rundballepresser, plansilo med varm lufts tørreri og halmfyr. På
gården er ansat 1 fast medhjælper.
SKIVUMVEJ 149, "DAMGÅRDEN",
GUNDESTRUP, 9600 AARS, tlf.
98-623278.
LAUST THYRESTRUP, pensionist,
født d. 22.-6.-1914, søn af Ka
thrine og Matinus Thyrestrup,
gift d. 17.-1 1.-1936 med Ane
Magrethe Husbond Nielsen, født
d. 14.-12.-1909, datter af Anne
Mette K. og Anton Marinus Hus
bond Nielsen. Parret har børne
ne: Else, født d. 4.-3.-1939, Fre
de, født d. 26.-1.-1943 og Lisbeth, født d. 11.-9.-1949.
L.T. overtog gården d. 25.-2.-1948 fra sin svigerfar Anton Marinus Husbond Nielsen.
Gårdens historie kan føres helt tilbage til 1600 tallet, og før 1890 var der teglværk på
gården, som har været slægtsgård på konens side.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 22 ha., der er frasolgt 18 ha.
Stuehuset er løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og
lade. Besætningen består af høns og duer som hobby. Der er 1 traktor og brændefyr.

SKOVVEJ 14, "VEGGERGAARDE", VEGGER, 9240 NIBE, tlf. 98-666163.
JENS CHRISTIAN FLYGER, gårdejer, født d. 15.-1.-1934, søn af Anna og Holger Emil
Flyger, gift d. 6.-2.-1960 med Esther Kirstine Pedersen, dagplejer, født d. 9.-5.-1936,
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datter af Dagmar og Christian
Pedersen. Parret har børnene:
Bendt, født d. 27.-10.-1960, Bir
the, født d. 11.-11.-1962, Ole,
født d. 27.-4.-1967 og død d. 15.1.-1989 og Tomas, født d. 5.-5.1972.
Jens C. Flyger har været på
Lundbæk Landbrugsskole, han har
været i bestyrelsen samt formand
for Skivum-Giver Hesteforsikring
og i bestyrelsen for Kvægavlsfor
eningen. Han overtog gården d. 1.-2.-1960 fra Alfred Pedersen.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 56,8 ha., heraf 11 ha. eng og 7 ha. skov. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1967 ombygget til
hestestald i 1975, anvendes idag til kødkvæg, svinestald fra 1971 ombygget til heste
stald, lade og maskinhus begge fra 1971. Besætningen er på 25 ammekøer og 35 ung
dyr af racen Charolais, desuden er der hesteopdræt, der er 5 hopper og 3 avlshingste
samt opdræt af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, korntørreri med varm og kold
luft samt anpart i Skivum-Giver Møllelaug. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
SKOVVÆNGET 33, "GUNDERSTED
MØLLE", GUNDERSTED, 9240
NIBE, tlf. 98-669107.
HANS JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 15.-8.-1947, søn af Jenny
og Wagner Jørgensen, gift d. 3.8.-1975 med Elin Pedersen, hus
mor, født d. 14.-12.-1946, datter
af Ane Marie og William Peder
sen. Parret har børnene: Allan,
født d. 21.-6.-1976, Joan, født d.
24.-4.-1979 og Mette, født 11.4.-1986. H.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d.
15.-8.-1972 fra sin far Wagner Jørgensen, som overtog gården i 1964.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 72 ha., heraf tilkøbt 32 ha. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret senest i 1989. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1880 og moderniseret i 1967, lade fra 1880, maskinhus, 3 udendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer og 90 ung
dyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 mejetærsker, plantørreri med kold luft og anpart i Langager
høje Vindmøllelaug. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til
bl.a. finsnitning.

SKRÅ VEJEN 2, "ULKJÆRGAARD",
LILLE AJSTRUP, 9600 ÅRS.
SØREN PEDERSEN, gårdejer,
født d. 30.-1.-1930, søn af Katri
ne og Peter Pedersen, gift d.
12.-5.- 1956 med Grete Peder
sen, født d. 2.-7.-1935, datter af
Julie og Ejner Pedersen. Parret
har børnene: Niels Jørgen, født
d. 31.-3.- 1957, Birte, født d.
4.-1.-1959, Jens Ole, født d.
28.-4.-1963 og Anne, født d.
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Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 88 ha., heraf 2,2 ha. skov og 3 ha. eng. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er restaureret omkr. 1981. Avlsbygningerne består af 4 svinestalde, lade
maskinhus, foderhus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 190 års
søer, der sælges ca. 3.600 smågrise og 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker samt plansilo med
varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fodermester.
SMEDEVEJ 1, "BYSTRUPMIN
DE", "VOGNSILD, 9600 ÅRS, tlf.
98-658107.
ALFRED BYSTRUP (PEDERSEN),
gårdejer, født d. 17.-1.-1946, søn
af Kristine og Axel Pedersen,
gift d.31.-8.1974 med Ingrid Ole
sen, hjemmesygeplejerske, født
d. 25.-12.-1948, datter af Kristi
ne og Cilius Olesen. Parret har
børnene: Jens Jørn, født d. 4.10.-1975, Henrik, født d. 13.11.-1976, Marianne, født d. 8.-9.-1980 og Peter, født d. 23.-1.-1984.
A.B. har været på Asmildkloster Landbrugsskole og er ansat som landbrugsvikar ved
Vesthimmerlands Vikarordning. Han overtog gården d. 1.-7.-1972 fra sin far Aksel
Pedersen, nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været i slægtens eje i
ca. 200 år. Det er den første fæstegård, som blev frikøbt fra "Lerkenfeldt".
Ejendomsskyld 970.000. Areal 23.2 ha., heraf 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1880 og senest restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1925, kviestald og maskinhus fra 1978, svinestald og lade fra 1900 samt
gylletank. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, maltbyg
og hvede. Der er 2 traktorer og 1 portionstørreri med varm luft. Maskinstation bruges
til bl.a. høst.
STENILDVADVEJ 3, "STENILDVAD", STEN1LDVAD, 9600 AARS, tlf. 98-622532.
ARNFRED JUUL CHRISTENSEN, politiassistent, født d. 2.-10.-1948, søn af Frederik
Juul Christensen, gift d. 22.-3.-1969 med Inge Lise Dalsgaard, kontorassistent, født d.
27.-4.-1948, datter af Gunnar Dalsgaard. Parret har børnene: Claes og Britt.
A.J.C. er politiassistent. Han overtog gården d. 1.-8.-1982 fra D.L.R.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 45,5 ha., heraf 15 ha. marginaljord.
Stuehuset er restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald, 2 svinestalde,
lade, maskinhus og gylletank. Besætningen er på 24 ammekøer og 8 ungdyr af racen
Limousine. Planteprodukionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri, halmfyr og anpart i vindmøllelaug.

STENILDVADVEJ 9, "NY STEN
ILDVAD", STENILDVAD, 9600
AARS, tlf. 98-621639.
NIELS PETER ANDERSEN, gård
ejer, født d. 29.-7.-1926, søn af
Nikoline og Rasmus Andersen,
gift d. 29.-3.-1958 med Tove
Danielsen, husmor, født d. 8.-6.1934, datter af Karoline og An
dreas Danielsen. Parret har bør
nene: Søren Peter, født d. 5.12.-1959, Bent Nikolaj, født d.
3.-3.-1962, Lene Margrethe, født d. 16.-8.-1963 og Tina Merete, født d. 28.-2.-1972.
N.P.A. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1958
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Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 26 ha., der er 8 ha. eng. Der er
forpagtet 29 ha.
Stuehuset er opført i 1913, restaureret og tilbygget senest i 1972. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1936, 1964, 1966, 1967 og 1978, svinestald fra 1913 og
ombygget i 1966, lader fra 1966 og 1968, maskinhuse fra 1968, 1984 og 1988 samt
foderhus fra 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer og 105 ungdyr
af racen SDM, desuden er der en svineproduktion på 100 årsssøer. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 9 kornsiloer, 1 portionstørreri
med varm og kold luft samt halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Gården
drives sammen med Stenildvadvej 4, som er på 8 ha., ejendomsskylden er 430.000.

STENILDVADVEJ 11, "ENGGAARDEN", STENILDVAD, 9600 AARS,
tlf. 98-621074.
NIELS JENSEN HALD, gårdejer,
født d. 13.-4.-1949, søn af Helga
og Søren Jensen, gift d. 5.-6.1976 med Else Lundsby, sygeple
jerske, født d. 3.-8.-1950, datter
af Anna og Klemmen Lundsby.
Parret har børnene: Bente, født
d. 29.-5.-1977, Lene, født d. 15.11.-1979 og Nanna, født 13.-9.-1984.
N.J.H. har været på Asmildkolster Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Vest
himmerlands Kvægavlsforening for SDM og medlem af fællesledelsen. Han overtog går
den d. 1.-8.-1977 fra sin far Søren Jensen, nuværende ejer er 4. generation på gården,
som har været i slægtens eje siden 1860, da den blev udstykket fra "Stenildvad".
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført 1951 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1978, svinestald fra 1959 og ombygget i 1990, lade fra 1981, maskinhus fra 1990,
foderhus fra 1984, 3 inden- og 1 udendørs køresilo samt 2 gylletanke. Gården drives
med en kvægproduktion på 39 årskøer og 85 ungdyr af racen SDM, det er en stambe
sætning, hvorfra der sælges avlsdyr, der udstilles på dyrskuer, desuden er der en slagtesvineproduktion på 400 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri med varm og kold luft samt varm
genvindingsanlæg. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
STENILDVADVEJ 12, PISSELHØJ, 9600 AARS, tlf. 98-621761.
ANDERS TAUDAL ANDERSEN, gårdejer, født d. 31.-12.-1925, søn af Mela og Kri
stian Taudal Andersen, gift d. 20.-5.-1956 med Alma Tollestrup Jensen, husmor, født
d. 30.-12.-1934, datter af Katrine og Sigvard Tollestrup Jensen. Parret har sønnen
Morten, født d. 24.-2.-1964.
A.T.A. overtog gården d. 12.-5.-1956 fra Anders Andersen.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 17,5 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset et opført i 1913. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912, lade fra
1911 og maskinhus fra 1927. Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer og
21 ungdyr af blandet race, desuden produceres der ca. 80 slagtesvin årligt. Der er 1
traktor. Maskinstation bruges bl.a. til høst.

STENSGÅRDVEJ 1, "STENSGAARD", BLÆRE, 9600 AARS, tlf. 98-666228.
TROELS HALDRUP, gårdejer, født d. 25.-6.-1926, søn af Else Marie og Holger Haldrup, gift d. 25.-4.-1951 med Ellen Hedvig Nørgaard Larsen, husmor, født d. 31.-5.1926, datter af Martha og Christian Peter Larsen. Parret har børnene: Bente, født d.
12.-3.-1952, Holger, født d. 30.-3.-1954, Jenny, født d. 25.-2.-1957, Bodil, født d.
4.-4.-1959, Erik, født d. 10.-11.-1960, Ida, født d. 2.-3.-1963 og Arne, født d. 27.-1.1971. T.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1959
fra sin far Holger Haldrup, som overtog gården i 1935.

-510Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
46,6 ha., heraf 4 ha. skov.
"Stensgaard"s stuehus er opført i
1860 og senest restaureret i
1973. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald fra 1928 og
begge ombygget efter brand i
1981, lade fra 1880 og maskinhus
fra 1978. Besætningen er på 7
hopper af racerne Nordbagge og
pony. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter, raps og korn,
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og plantørreri med kold luft. Man anvender ingen
fremmed arbejdskraft.

STENSGÅRDVEJ 2, "LANGAGERGAARD", LANGDAL, 9600 AARS,
tlf. 98-666222.
KAREN HANNE KÆRSGAARD
SØRENSEN, gårdejer, født d.
24.-8.-1950, datter af Bentine og
Holger Nielsen, gift d. 24.-8.1980 med John Sørensen, special
arbejder, født d. 25.-8.-1946, søn
af Elisabeth og Kristian Søren
sen. Parret har børnene: Lisa
Maria, født d. 15.-4.-1970, Bri
an, født d. 7.-11.-1972 og Betina, født d. 31.-3.-1974.
K.H.K.S. overtog gården d. 13.-4.-1975 fra Knud Jensen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 12,5 ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1935 og 1978, svinestald fra 1935, lade fra 1900, maskinhus fra 1978 og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 20 ungdyr af blandet
race. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STENSGÅRDVEJ 4, "THORDALSGAARD", BLÆRE, 9600 AARS, tlf. 98-666515.
OVE GLERUP KRISTENSEN, gårdejer, født d. 13.-11.-1941, søn af Petrea og Kristen
Glerup Kristensen, gift d. 6.-4.-1963 med Nanny Leth Andersen, husmor, født d. 25.11.-1940, datter af Agathe og Gotlieb Andersen. Parret har børnene: Thomas, født d.
d. 20.-8.-1963, Kristen, født d. 8.-9.-1965 og Jesper, født d. 17.-6.-1969.
O.G.K. har været på Lundbæk Landbrugsskole og har været formand for Fåreavlerfor
eningen for Gotlandske Pelsfår. Han overtog gården d. 1.-5.-1986 fra Claudi Nielsen.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 41,2 ha., heraf 16 ha. eng og bakker.
Stuehuset er opført i 1845 og senest restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1962 og 1984, foderhus fra 1984 og gylletank. Gården drives med fåre
avl, bestanden er på 186 moderdyr samt opdræt, det er pelsfår. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 portionstørreri med varm og
kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til bl.a. høst. På gården er der indrettet
uldværksted, hvorfra gårdens produktion af uld og skind bliver solgt. O.G.K. er des
uden tækkemand.

STØBERIVEJ 20, 9600 AARS, tlf. 98-621209.
EJNAR KRISTIANSEN, gårdejer, født d. 7.-5.-1912, søn af Andrea og Laust Kristian
sen, gift d. 14.-12.-1935 med Elna Aagesen, husmor, født d. 8.-1.-1914, datter af
Marie og Jens Nicolaj Aagesen. Parret har børnene: Henry, født d. 20.-5.-1936, Alis,
født d. 31.-12.-1938 og Elin, født d. 28.-11.-1948.
E.K. har været musiker og rejst meget i både ind- og udland. Han overtog gården i
1939 fra sin far Laust Kristiansen, som byggede gården i 1900.
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ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er
1,5 ha. eng. Jorden er bortfor
pagter
Støberivej 20's stuehus er opført
i 1900, restaureret og tilbygget i
1972. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1925, svinestalde
fra 1925 og 1968, lade fra 1900
og maskinhus fra 1972. Besætnin
gen er på 7 årssøer, der er 5 ammekøer og 5 ungdyr af racen Angus. Der er 1 traktor, 1 mejetær
sker og plantørreri med varm og
kold luft.

SULDRUPVEJ 1, "INGEDALSGAARD", SKIVUM, 9240 NIBE,
tlf. 98-666278.
JØRGEN LINNEMANN NIELSEN,
gårdejer, født d. 20.-9.-1958, søn
af Annelise og Niels Linnemann
Nielsen, gift d. 13.-11.-1981 med
Susanne Sørensen, husmor, født
d. 12.-9.-1961, datter af Krista
og Kristen Bak Sørensen. Parret
har børnene: Stefan, født d. 5.9.-191981, Alan, født d. 16.-4.1983, Michelle, født d. 10.-5.-1985 og Ulrik, født d. 23.-12.-1988.
J.L.N. har været på Borris og Lundbæk Landbrugsskoler, han er i bestyrelsen for
Skivum-Skørbæk-Ejdrup kontrolforeninger. Han overtog gården d. 1.-9.-1980 fra Egon
Bondesen.
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 11 ha. krat og eng.
Der er forpagtet 45 ha.
Stuehuset er opført 1874 og senest restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af en
kvægstald fra 1962, kostald fra 1976, en ældre svinestald nedbrændte i 1988 og samme
år blev der bygget lade og foderhus, maskinhus fra 1974, der er 2 indendørs og 1
udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer,
90 ungdyr af racen SDM, der er 5 ammekøer og 5 ungdyr af racen DRK. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1
plantørreri med varm og kold luft, 1 varmegenindvindingsanlæg og anpart i Skivum
Møllerlaug. Der er 1 fast medhjælper på gården.
SULDRUPVEJ 4, SKIVUM, 9240
NIBE, tlf. 98-666325.
JENS AKSEL JENSEN, gårdejer,
født d. 3.-3.-1943, søn af Valborg
og Niels Jensen, gift d. 10.-6.1967 med Inger Marie Juul, hus
mor, født d. 11.-7.-1944, datter
af Lis og Jørgen Juul. Parret har
børnene: Ole, født d. 9.-5.-1968
og Birgit, født d. 4.-10.-1975.
J.A.J. har været på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog går

den d. 1.-4.-1966 fra Holger S. Svendsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 27,8 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1912 og senest restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1962, kviestald fra 1973,, lade og foderhus fra 1978 og maskinhus fra 1984,
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der er 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer og 50 ungdyr
af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri med varm og kold
luft samt halmfyr, der er anparter i Skivum Møllelaug. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
SVOLDRUPVEJ 101, "NEDERGAARD", VOGNSILD, 9600 AARS, tlf. 98-658590.
ERLING JENSEN, gårdejer, født d. 29.-6.-1937, søn af Nielsine og Ejnar Jensen, gift
d. 2.-4.-1961 med Anna Margrethe Pedersen, husmor, født d. 26.-2.-1939, datter af
Emma og Søren Pedersen.. Parret har børnene: Inger, født d. 7.-2.-1962, Kirsten, født
d. 18.-11.-1964 og Ejnar, født d. 7.-2.-1969.
E.J. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1974 fra sin
mor Nielsine Jensen. Faren overtog gården i 1929.
Ejendomsskyld 875.000. Areal 17,2 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1937 og restaureret og tilbygget i 1980. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald fra 1957, lade fra 1977 og maskinhus fral954. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

SVOLDRUPVEJ 112, "TOFTEGAARD", VOGNSILD, 9600 AARS, tlf. 98-658126.
CARL CHRISTIAN BJERREGAARD CHRISTENSEN SMED, gårdejer, født d. 30.-6.1922, søn af Karen Kirstine og Chresten Christensen Smed, gift d. 13.-10.-1956 med
Birthe Kamma Rasmussen, husmor, født d. 1.-3.-1933, datter af Andrea og Niels Ras
mussen.
C.C.B.C.. overtog gården d. 1.-5.-1954 fra sin far Chresten Christensen Smed, nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1835.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 37 ha., heraf 10 ha. marginaljord. Jorden er bortforpagtet. Stueuset er opført 1897 og tilbygget i 1920 og derefter løbende vedligeholdt.
Avlsbygningerne består af en kvægstald fra 1916 og maskinhus fra 1980, resten ned
brændte i 1980.
SVOLDRUPVEJ 121, "FRUEGAARD", VOGNSILD, 9600 AARS, tlf.98-658257.
PER NØRREGAARD, gårdejer, født d. 1.-7.-1939, søn af Maren og Jens Dalsgaard
Nørregaard,, gift i 1965 med Lone Christiansen, ergoterapeut, født i 1942, datter af
Gudrun og Ejnar Christiansen. Parret har børnene: Ulrik, født i 1966, Mette, født i
1967, Jakob, født i 1968 og Pernille, født i 1979.
P.N. er uddannet agronom, og er borgmester i Års kommune. Han overtog gården d.
1.-4.-1967 fra sin mor Maren Nørregaard. Nuværende ejer er 3 generation på gården,
som har været i slægten eje siden 1918.
Ejendomsskyld 2.150.000. Åreal 64 ha., heraf 3 ha. skov og 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1864 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstalde
fra 1952 og fra 1955 og udvidet i 1975, svinestalde fra 1952 og 1979, lade fra 1870,
maskinhus fra 1964, foderhus fra 1975, der er gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 36 årskøer og 65 ungdyr af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der
er 2 traktorer, 2 plantørrerier med varm luft. Der er 1 driftsleder ansat på gården.
SVOLDRUPVEJ 130, VOGNSILD, 9600 AARS, tlf. 98-658531.
HANS PEDERSEN, gårdejer, født d. 16.-6.-1953, søn af Karen og Karl Pedersen, gift
d. 28.-5.-1981 med Edith Buchwald, agronom, født d. 8.-2.-1948, datter af Karen og
Carl Buchwald. Parret har sønnen Esben Henrik, født d. 2.-10.-1981.
E.D. er uddannet agronom og ansat ved helårs forsøg med kvæg, Foulum.
H.P. er uddannet agronom og ansat ved Nordjyllands Pelsdyravlerforening. Han over
tog gården d. 1.-4.-1982 fra Gunnar Gamborg.
Areal 16 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1957 og restaureret 1990. Avlsbygningerne består af svinestald og
lade, begge fra 1978. Gårdens besætning er på 3 ammekøer, 3 ungdyr af racerne Simmentaler og Charolais, desuden er der 15 moderfår med opdræt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter, rug og byg. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
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LARS OG NIELS CHRISTIAN NIELSEN, gårdejere.
L.N. er født d. 24.-10.-1919, søn af Anine og Niels Josef Nielsen, gift d. 2.-12.-1948
med Gerda Marie Christensen, husmor, født d. 22.-12.-1926, datter af Marie og Carl
Christensen. Parret har børnene: Linda, født d. 10.-11.-1949 og Niels Christian, født
d. 28.-11.-1955.
L.N. overtog gården d. 1.-8.-1953 fra sin mor Anine Nielsen, faderen overtog gården i
1910. D. 1.-7.-1984 købte sønnen Niels Christian Halvpart i gården og er således 3.
generation på gården.
Areal 35,8 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1902, restaureret og tilbygget i 1984. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1898, 1925 og 1979, svinestald 1898, lade 1914 og maskinhus 1959, der
er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 70 ungdyr af
racen SDM., desuden er der 3 årssøer. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

SVOLDRUPVEJ 135, "VESTRUPGAARD", VESTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-658237.
POUL MARTIN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 27.-1.-1955, søn af Magda og Jens
Christensen, gift d. 27.-3.-1982 med Else Spanggaard Jensen, husmor, født d.
15.-6.-1956, datter af Ruth og Otto Jensen. Parret har børnene: Trine, født d.
9.-8.-1982, Anders, født d. 8.-8.-1987 og Mette, født d. 7.-9.-1989.
P.M.C. har været på Malling og Hammerum Landbrugsskoler. Han overtog gården d.
2.-6.-1979 fra sin mor Magda Christensen. Faderen overtog gården i 1948.
Areal 22,8 ha. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1922 og restaureret 1972. Avlsbygninger består af kvægstalde og
lade fra 1922 og maskinhus fra 1960. Gården drives med en kvægproduktion på 40 års
køer og 60 ungdyr af racen Jersey samt blandet race. Der er 2 traktorer og rørvan
dingsanlæg. Der er 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges en del.
SVOLDRUPVEJ 140, "VESTRUP
SØNDERG AARD’', VESTRUP,
9600 AARS, tlf. 98-658554.
JOHANNES HALDRUP LAURSEN,
gårdejer, født d. 5.-1.-1959, søn
af Anna og Jens Peder Laursen,
gift d. 15.-3.-1986 med Grete Sixhøj, husmor og økonomaassistent,
født d. 28.-8.-1959, datter af
Ane og Laurits Sixhøj. Parret har
børnene: Max, født d. 2.-3.-1987
og Axel, født d. 17.-5.-1988.
J.H.L. har været på Lægaard og Hammerum landbrugsskoler. Han er medlem af Hus
dyrbrugsudvalget for Vesthimmerlands familiebrug. Han overtog gården d. 1.-8.-1983
fra sin far Jens Peder Laursen, som overtog gården i 1949.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 6 ha. eng. Der er
forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1964. Avlsbygningerne består af en kvægstald
fra 1959, som er ombygget i 1983, svinestald fra 1963, som er ombygget til kvæg i
1987, lade og foderhus fra 1987 og maskinhus fra 1976. Der er indendørskøresilo og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 43 årskøer og 75 ungdyr af racen
SDM. Der er 3 traktorer, rørvandingsanlæg, plantørreri med varm luft, 1 rørmalknings
anlæg og malkestald i løsdriftsstald. Maskinstation bruges til bl.a høst.

SVOLDRUPVEJ 141, "FLADKJÆRGAARD", VESTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-658265.
JENS KROGH, gårdejer, født d. 13.-3.-1941, søn af Maren og Marius Krogh, gift d.
9.-11.-1968 med Emma Klinkby Krogh, husmor, født d. 21.-6.-1944, datter af Anna og
Knud Byskov. Parret har børnene: Jette: født d. 14.-12.-1969, Helle, født d. 10.-1.1972, Poul, født d. 10.-3.-1975 og Majbritt, født d. 9.-6.-1983.
J.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1963 Fa
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værende ejer er 5. generation på
gården, som kom i slægtens eje i
1860.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
36 ha. Der er forpagtet 30 ha.
"Fladkjærgaard"s stuehus er op
ført 1906 og restaureret 1979.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1956, kostald og lade
samt foderhus fra 174, gylletank
og 2 udendørs køresiloer. Gården
drives med en kvægproduktion på 50 årskøer og 100 ungdyr af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine, plantørreri med varm luft og anpart i Vognsild Vindmøllelaug. Der er
1 deltidsmedhjælper. Maskinstation bruges til bl.a. ensilering. Gården drives sammen
med Vestrupvej 30.
SVOLDRUPVEJ 144, "BRANDILSGAARD", VESTRUP, 9600 AARS,
tlf. 98-658066.
I/S IVAR OG SVEND AAGE
CHRISTENSEN, gårdejere.
I.C. er født d. 11.-1.-1928, søn
af Anine og Martin Christensen,
gift d. 28.-4.-1951 med Helga
Ranum, husmor, født d. 5.-5.-1929,
datter af Elna og Karl Ranum.
Parret har børnene: Nine, født
d. 26.-4.-1952, Karl Martin, født
d. 9.-5.-1956, Niels Jørgen, født d. 23.-6.-1958, Knud Erik, født d. 25.-11.-1960 og
Svend Aage, født d. 29.-11.-1965.
I.C. har været på Haslev Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 1.-6.-1962
fra sin far Martin Christensen, han blev dermed 4. generation på gården, som kom i
slægtens eje omkring 1868. Sønnen Svend Aage købte andel i gården d. 1.-6.-1987. Han
har været på Kongensgaard og Nordisk Landbrugsskole. Gården drives idag som I/S
mellem far og søn.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 32 ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og senest restaureret 965. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og maskinhus fra 1974, svinestald 1928 og lade fra 1955, der er gylletank. Går
den rves med en kvægproduktion på 54 årskøer og 110 ungdyr af racen SDM, desuden
er der en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt. Der er 3 traktorer, 1 vandingsma
skine, 3 portionstørrerier med kold luft og varmegenindvindingsanlæg. Maskinstation
bruges til bl.a. høst.

SVOLDRUPVEJ 146, "SØNDERLUND", VESTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-658406.
MOGENS HANS POULSEN, gårdejer, født d. 25.-6.-1947, søn af Rose og Villy Poulsen,
gift d. 9.-11.-1968 med Kirstine Riis Nielsen, gårdejer, født d. 28.-3.-1946, datter af
Anna og Jens Peter Riis. Parret har børnene: Troels, født d. 12.-6.-1978 og Maj, født
d. 8.-4.-1980.
M.H.P. overtog gården d. 1.-9.-1975 fra Søren Krogh.
Ejendomsskyld 730.000.Areal 24,1 ha., heraf tilkøbt 5,2 ha. Der er 3 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført 1938 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1934, ungdyrstald fra 1977, maskinhus fra 1952 og foderhus fra 1989. Der
er gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 27 års
køer og 30 ungdyr af racen Jersey. Der er løsdriftsstald. Der er 3 traktorer og rørvan
dingsanlæg. maskinstation bruges til bl.a. høst. Gården drives som økologisk landbrug
og har siden 1987 været statsautoriseret.
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UFFE OTTE, gårdejer, født d. 11.-9.-1950, søn af Else og Børge Otte, gift d. 16.-4.1976, med Lise Sort Nielsen, husmor, født d. 1.-9.-1952, datter af Mary og Leon Ni
elsen. Parret har børnene: Morten, født d. 15.-5.-1977, Allan, født d. 9.-9.-1978 og
Dennis, født d. 17.-12.-1982.
U.O. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Vesthimmerlands
Mejeriselskab. Han overtog gården d. 18.-3.-1976 fra Chresten Schønning.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1910 og senest restaureret 1987. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1930, kostald fra 1979 og tilbygget i 1986, lade fra 1910 og 1979, der er
udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer og
85 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 4 trak
torer, 1 vandingsmaskine, 5 kornsiloer og kold lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælper.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SVOLDRUPVEJ 149, "NØRRE
MEJLSTRUPGAARD", MEJLSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-658034.
ERIK RYTTER HANSEN, gårde
jer, født d. 21.-8.-1938, søn af
Inger og Carl Rytter Hansen,
gift d. 11.-8.-1988 med Lis Ja
cobsen, husholdningskonsulent,
født d. 5.- 12.-1944, datter af
Betty og Jacob Jacobsen. E.R.H.
har børnene: Kirsten, født d. 8.10.-1968, Inge, født d. 27.-12.1970, Birthe, født d. 26.-9.-1973, Flemming, født d. 22.-8.-1977 og Anne, født d.
25.-1.-1979.
E.R.H. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han har været formand for Års og Om
egns Landboforening og Himmerlands samvirkende Landboforeninger. Han overtog går
den d. 27.-5.-1967 fra Søndergaard og Jepsen.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 90 ha., heraf tilkøbt 48 ha.
Stuehuset er opført 1974. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1959 og 1978, lade
og foderhus fra 1978, maskinhus fra 1989, der er 2 udendørs køresiloer og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 75 årskøer og 150 ungdyr af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og fremavlskorn. Der er 7 traktorer,
1 mejetærsker, plantørreri med varmluftstørring. Der er en fodermester og en del
tidsmedhjælper på gården.
SVOLDRUPVEJ 159, "DANNEVANG", 9600 AARS, tlf. 98-658504.
NIELS PETER SÆDERUP, gårdejer, født d. 26.-2.-1958, søn af Mette og Niels Sæderup, bor sammen med Grethe Krogh Pedersen, sygehjælper, født d. 8.-3.-1961, datter
af Kristine og Ernst Krogh. Parret har datteren Kristina, født d. 13.-10.-1986.
N.P.S. har været på Lundbæk og Bygholm Landbrugsskoler. Han overtog gården d.
1.-6.-1986 fra sin svigerfar Ernst Krogh Pedersen.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 26 ha. Der er forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført 1870 og restaureret 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade, alle fra 1870, der er gylletank. Gårdens besætning er på 3 ammekøer og 3 ungdyr af blandet race. Desuden er der 10 harepar. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Dker er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
rørvandingsanlæg, 1 plantørreri med varm luft og halmfyr. Maskinstation bruges til
bl.a. skårlægning.

SVOLDRUPVEJ 161, "BAKKEGAARD", ØSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-658039.
KNUD ERIK HANSEN, gårdejer, født d. 31.-5.-1942, søn af Kristine Marie og Jens
Thomsen Hansen, gift d. 10.-7.-1965 med Marna Kirsten Nielsen, husmor, født d. 1.8.-1945, datter af Else og Peter Thorup Nielsen. Parret har børnene: Jens Peter, født
d. 3.-1.-1966, René, født d. 28.-12.-1966, Ulrik, født d. 18.-3.-1969 og Charlotte, født
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K.E.H. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1973 fra
sin far 3ens Thomsen Hansen, nuværende ejer af 7. eller 8. generation på gården, som
har været i slægtens eje ca. 200 år.
Ejendomssyld 1.200.000. Areal 37,9 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1936 og restaureret 1978. Avlsbygningerne brændte i 1962 og
blev genopført med kvægstald, svinestald og lade i 1963, maskinhus fra 1984, der er
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer og 80 ungdyr af racen
SDM, Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til høst.
SVOLDRUPVE3 173, "KÆLLINGLANDGAARD", GISLUM, 9600 AARS, tlf. 98-658195.
PEDER TAUDAL, gårdejer, født d. 18.-10.-1944.
P.T. har været på Lyngby Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Års og Omegns
Landboforening og overtog gården d. 1.-12.-1974 fra Christian Lassen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 55 ha., heraf 2 ha. eng. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehusset er opført 1890 og restaureret flere gange, senest 1989. Avlsbygningerne
består af svinestalde fra 1974, 1978 og 1985. Lade fra 1972 og maskinhus fra 1983,
der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 140 årssøer, der produceres
ca. 2.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, gennemløbstørreri og plantørreri med varm luft og
halmfyr. Der er 1 fast medhjælper på gården.
SVOLDRUPVE3 174, "AAH03GAARD", GISLUM, 9600 AARS, tlf. 96-658132.
ERNST KROGH PEDERSEN, gårdejer, født d. 8.-10.-1922, søn af Gertrud og Thomas
Marinus Pedersen, gift d. 31.-7.-1949 med Kirstine Borup, husmor, født d. 13.-2.-1924,
datter af Magda og Chresten Borup. Parret har børnene: 3ørgen, født d. 31.-7.-1950,
3ens, født d. 10.-11.-1952, Erik, født d. 16.-4.-1957 og tvillingerne Lis og Grethe, født
d. 8.-3.-1961.
E.K.P. har drevet handelsvirksomhed med heste. Han overtog gården d. 15.-2.-1986 fra
Henry Mosbæk.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 40 ha., heraf 8 ha. eng. 3orden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1913 og restaureret 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald og
svinestald, begge fra 1943, lade fra 1925 og maskinhus fra 1950. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er plantørreri og halmfyr.

SVOLDRUPVE3 181, GISLUM, 9600 AARS, tlf. 98-658205.
NIELS HOLM REBSTRUP, gårdejer, født d. 29.-1.-1930, søn af Gudrun og Anders Reb
strup, gift med Tove Buekel, overlærer, datter af Martha og Hans Buekel.
N.H.R. overtog gården fra sin far Anders Rebstrup, som købte gården i 1926.
Areal 12 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset opført i 1889 og senest restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af svi
nestald og lade, begge fra 1977 og maksinhus fra 1920. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 800 stk. årligt. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til del af
markarbejdet.

SØGADE 34, "DAMGAARD", VOGNSILD, 9600 AARS.
3ENS OLE KUCH CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 7.-8.-1958, søn af Maja og 3ens
Christian Kuch Christensen.
3.O.K.C. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 31.12.-1978 fra Holger Nielsen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 22,4 ha., heraf 6 ha. eng.
Stuehuset opført 1889 og restaureret 1977. Avlsbygningerne brændte i 1981, der er
maskinhus fra 1974 og 1976. Gården drives med en besætning på 20 køer og 30 ungdyr
af racen SDM, desuden er der 10 ammekøer af blandet race. Der er 1 traktor.

SØNDERHEDEVE3 4, "SKIVUM HEDEGAARD", SKIVUM, 9240 NIBE, tlf. 98-653046.
OLE LARSEN, gårdejer, født d. 16.-7.-1947, søn af Poula og Valdemar Larsen, gift d.
30.-9.-1972 med Anne Elisabeth Arentsen, husmor, født d. 31.-10.-1948, datter af
Marie og 3ens Arentsen. Parret har børnene: Birger, født d. 22.-2.-1974 og Sanne, født
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O.L. har været på Malling Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Ålborg egnenes
Kontrolforening. Han overtog gården d. 1.-8.-1975 fra sin far, Valdemar Larsen,
nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1907.
Ejendomsskyld 1.090.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 13,5 ha., der er 0,8 ha. eng. Der
er forpagtet 4,4 ha.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1978. Avlsbygningerne består af kvægstalde
fra 1931, 1956 og 1978, lader fra 1907 og 1931, maskinhus fra 1941 og foderhus fra
1967, der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 33 årskøer,
64 ungdyr af racen SDM. Det er en stambesætning, hvorfra der sælges avlsdyr og ud
stilles på dyrskuer. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 portionstørreri med varm og
kold luft. Der er 1 deltidsmedhjælper. Maskinstation bruges til finsnitning.

SØNDERHEDEVE3 6, "BAKKEGAARDEN", SKIVUM, 9600 AARS, tlf. 98-653113.
KRESTEN RAMUSSEN, gårdejer, født d. 3.-6.-1950, søn af Inger og Elmer Rasmussen,
bor sammen med Anne Kirstine Larsen, gårdejer, født d. 17.-10.-1950, datter af
Dagny og Anthon Poulsen. Parret har børnene: Mogens, født d. 17.-10.-1973, Charlot
te, født d. 17.-1.-1977 og Dorte, født d.-5.-7.-1980.
K.R. er medhjælper på faderens gård "St. Ejstrup". Han har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 9.-2.-1987 fra Kaj Andersen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 14,8 ha.
Stuehuset er opført 1937 og restaureret 1987. Avlsbygningerne består af svinestald fra
1904, lader fra 1904 og 1957 samt maskinhus fra 1957. Gården drives med en svine
produktion på 22 årssøer, 200 solgte smågrise og 220 slagtesvin. Desuden er der 9
ammekøer og 9 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter.
Der er 2 traktorer og portionstørreri. Maskinstation bruges til bl.a. høst.
SØNDERLUNDVE3 5, SKIVUM,
9240 NIBE, tlf. 98-666122.
NIELS DENCKER, gårdejer, født
d. 10.-11.-1920, søn af Marie og
Dencker Nielsen, gift d. 4.-11.1953 med Esther Thorup, husmor,
født d. 19.-3.-1924, datter af
Maren og Marthinus Thorup. Par
ret har børnene: Bodil, født d.
30.-9.-1954, Hanne, født d. 4.3.-1956, Lisbeth, født d. 30.-1.1958 og Birthe, født d. 17.-5.1963.
N.D. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1953 fra sin fra Dencker Nielsen, som
overtog gården i 1906.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 5 ha. eng og 3,5 ha.
skov. Der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført 1935 og restaureret 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald og
svinestald, begge fra 1963, lade fra 1914. Gården drives med en svineproduktion på 8
årssøer, der produceres ca. 100 slagesvin, desuden er der 2 avlshopper af racen Dansk
Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, hvede og rug. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri med varm og kold luft, og anpart i Skivum
Møllelaug. Maskinstation bruges til skårlægning.

SØNDERLUNDVE3 8, "SØNDERLUND", SØNDERLUNDGÅRDE, 9240 NIBE, tlf. 98666107.
ANDERS KROGH, landmand, født d. 16.-7.-1948, søn af Kathrine og Magnus Krogh,
gift d. 12.-9.-1975 med Inge Marie 3ensen, sygeplejerske, født d. 17.-4.-1953, datter
af Helga og Søren 3ensen. Parret har børnene: Mogens, født d. 29.-11.-1976, 3esper,
født d.- 19.-7.-1978 og Asker, født d. 15.-8.-1982.
A.K. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1975 fra
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Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 88 ha., heraf tilkøbt 42 ha., der er frasolgt 5,5 ha.,
der er 14 ha. eng og 7 ha. bakker og skov.
Stuehuset er opført i 1904. Avlsbygningerne består af 3 kvægstalde fra 1904 og 1978,
lade fra 1954, desuden er der maskinhus og 2 udendørs køresiloer og 2 gylletanke. Går
den drives med en kvægproduktion på 54 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af ra
cen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 2 markvandin
gsanlæg, portionstørreri med varm og kold luft. Der er 1 fast medhjælper på gården.

SØTTRUPVE3 15, "LILLE EVADGAARD", HORNUM, 9600 AARS,
tlf. 98-661669.
3OHN SØRENSEN, gårdejer, født
d. 20.-10.-1958, søn af Anna og
Jens Oskar Sørensen, gift d. 18.7.-1987 med Lissy Nielsen, hus
mor, født d. 29.-7.-1961, datter
af Betty og Egon Nielsen.
3.S. er bestyrer på moderens
gård i Hornum. Han overtog sin
egen gård d. 1.-4.-1983 fra Hans
Korgaard.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 1,5 ha.
Stuehuset opført i 1928 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1952 og lade fra 1870. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
ærter, raps og korn. Der er 1 traktor og portionstørreri med varm luft.
SØTTRUPVE3 31, "SØTTRUPGAARD", SØTTRUP, 9600 AARS,
tlf. 98-661420.
3ENS ORLA NIELSEN, gårdejer,
født d. 11.-2.-1950, søn af Thora
og Christian Nielsen, gift d. 5.8.-1972 med Karen Margrethe
Hylleberg, teknisk tegner, født
d. 29.-1.-1950, datter af Alma
og Charles Hylleberg. Parret har
børnene: Mette Karina, født d.
31.-8.-1973, Sussi, født d. 30.4.-1975 og Lars Christian, født d. 28.-8.-1980.
3.O.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole to gange, han er medlem af Ulstrup Me
nighedsråd. Han overtog gården d. 15.-6.-1972 fra Christian Vester.
Ejendomsskyld 2.270.000. Areal 56,5 ha., heraf 8 ha. marginaljord. Der er forpagtet 35
ha. Stuehuset er opført 1919 og restaureret senest 1985. Avlsbygningerne består af
løsdriftkvægstalde fra 1974 og 1978, lade fra 1891 og foderhus fra 1974, der er gylle
tanke, udendørs køresilo og gastæt silo. Gården drives med en kvægproduktion på 80
årskøer og 160 ungdyr af racen SDM. Desuden er der heste, 3 avlshopper og 7 stk.
opdræt. Der er en hjortefarm med 45 moderdyr og 55 stk. opdræt. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, portionstørreri med
varm luft og varme genindvindingsanlæg. Der er 1 fast medhjælper på gården. Maskin
station bruges til høst.

SØTTRUPVE3 35, "STENSGAARD", SØTTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-661717.
ALBERT B30RN, gårdejer, født d. 28.-10.-1963, søn af Else og Kaj Bjørn, bor sammen
med Karna Kristensen, hjemmehjælper, født d. 7.-2.-1964, datter af Krista og 3ens
Gudmund. Parret har børnene: Tilde, født d. 23.-7.-1985 og tvillingerne Kim og Alan,
født d. 14.-7.-1990.
A.B. har været på Try og Lundbæk landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-4.-1988
fra Orla Pedersen.
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Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 25 ha., heraf 20 ha. skov. Der er forpagtet 1,5 ha.
Stuehuset er opført 1967 og restaureret og tilbygget i 1979. Avlsbygningerne består af
svinestalde fra 1970, 1973 og 1977, lade og maskinhus fra 1980, der er gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 150 SPF årssøer, der sælges ca. 2.000 smågrise og ca. 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps
og korn. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og halmfyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
SØTTRUPVEJ 72, "SMALBYGAARD", SØTTRUP, 9670 LØG
STØR, tlf. 98-661034.
ANDERS PETER ANDERSEN,
gårdejer, født d. 1.-7.-1932, søn
af Anna og Kristian Andersen,
gift d. 5.-6.-1959 med Aksa Pe
tersen, husmor, født d. 11.-4.1937, datter af Signe og Hans
Petersen.
A.P.A. har været på Tommerum
Højskole med landbrugsfag. Han
overtog gården d. 4.-2.-1959 fra Kristian Madsen. Ejendomsskyld 830.000. Areal 22
ha., heraf 1 ha. eng. Stuehuset er opført 1906 og senest restaureret 1974. Avlsbygnin
gerne består af kvægstalde fra 1906 og tilbyggget 1961, kostald og lade fra 1974,
svinestald fra 1961 og maskinhus fra 1965, der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 35 årskøer, 60 ungdyr af racen SDM, desuden produceres der 200
slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer og portionstørreri med kold luft. Maskinstation
bruges til en del af markarbjedet. Gården drives sammen med Lergårdsvej 20.
TANDRUPVEJ 5, "TANDRUP
SØNDERGAARD", TANDRUP,
9600 AARS, tlf. 98-621346.
BENT SPANDET POULSEN, gård
ejer, født d. 3.-6.-1938, søn af
Marie og Niels Christian Poul
sen, gift d. 4.-11.-1961 med Mia
Hansen, husmor, født d. 15.-5.1936, datter af Agnes og Sigurd
Hansen. Parret har børnene: Git
te, født d. 1.-8.-1967 og Ole,
født d. 28.-4.-1971.
B.S.P. overtog gården d. 1.-9.-1961 fra Elinius Kristensen,
Ejendomsskyld 650.000. Areal 12,5 ha.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald fra 1890, som er tilbygget i 1960, lade fra 1890 og maskinhus fra 1976,
der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 10 årskøer og 15
ungdyr af racen SDM, desuden er der 6 årssøer, der produceres 120 slagtesvin årligt.
Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
TANDRUPVEJ 6, "TANDRUPGAARD", 9600 AARS, tlf. 98622223.
JØRGEN PREBEN KJÆR, gård
ejer, født d. 23.-12.-1924, søn af
Zenia og Jens Larsen Kjær, gift
d. 4.-7.-1953 med Else Hansen,
husmor, født d. 29.-11.-1932, dat
ter af Karen Margrethe og Hans
Hansen. Parret har børnene:
Kim, født d. 20.-2.-1960, Kir-
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sten, født d. 22.-9.-1962 og Niels, født d. 10.-2.-1975.
3.P.K. overtog gården d. 1.-8.-1971 fra 3uul Haldrup Larsen.
Ejendomsskyld 2.280.00. Areal 78,3 ha., heraf tilkøbt 26 ha., der er 5 ha. skov og 15
ha. eng.
Stuehuset er opført 1929 og senest restaureret i 1989. Alvsbygningerne består af
kvægstald fra 1870, spaltestald fra 1973, svinestald fra 1870 og ombygget 1980, lade
fra 1870 og maskinhus fra 1980. Gården drives udelukkende med en planteproduktion
bestående af ærter, raps, korn og frøgræs.

TANDRUPVE3 8, "TANDRUP VESTERGAARD", TANDRUP, 9600 AARS, tlf. 98622762.
ANDERS SØRENSEN, gårdejer, født d. 25.-8.-1943, søn af Anna og Erhardt Sørensen,
gift d. 25.-8.-1965 med Lise Lindberg 3ensen, kontorassistent, født d. 1.-2.-1947,
datter af Marthe og Hilmar 3ensen. Parret har børnene: Birgitte, født d. 2.-12.-1965,
Christina, født d. 15.-11.-1974, Dani, født d. 2.-12.-1975 og Katrine, født d. 13.-1.1987. A.S. er ansat ved Shell Farm og han har været på Haslev Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-4.-1989 fra Erik Pedersen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 61,8 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1989. Avlsbygningerne består af kvægstalde
fra 1900 og 1981, lade fra 1900 og maskinhus fra 1982, der er gylletank. Gårdens
besætning er på 11 ammekøer og 17 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps, korn og græs til tørrecentralen. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 1 portionstørreri med varm og kold luft. Gården drives uden fremmen
arbejdskraft sammen med Frøsangvej 4.
THORSHOLMVE3 2, "VESTER
THORSGAARD", HAVBRO, 9600
AARS, tlf. 98-664112.
SVEND MIDTGAARD, gårdejer,
født d. 22.-2.-1941, søn af Katri
ne og Gunnar Midtgaard, bor sam
men med Dorit Bolvig Nielsen,
husholdningslærer, født d. 16.4.-1944, datter af Krista og Hans
Boldvig Nielsen. Parret har bør
nene: Rasmus, født d. 11.-9.-1973,
Lotte, født d. 9.-4.-1976 og Tho-

mas, født d. 12.-4.-1978.
S.M. har været på Lyngby Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Øst-3yske slagte
rier og overtog gården d. 15.-2.-1972 fra Niels Peder Christensen.
Ejendomsskyld 3.130.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 5 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1975. Avlsbygningerne består af svinestalde
fra 1910, som er ombygget i 1945, fra 1956, fedestald fra 1974, fravænningsstald fra
1980 og fedestalde fra 1980 og 1984. Lade fra 1945, maskinhus og foderhus fra 1976,
der er gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 160 årssøer, der produ
ceres ca. 3.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og
græs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri med varm luft og gastæt kornsilo
samt anpart i Havbro Vindmøllelaug. Der er 1 fast medhjælper, på gården, som drives
sammen med Vadgaardvej 33.
THORSHOLMVE3 6, "THORSHOLM", 9600 AARS, tlf. 98-664284.
POUL ERIK SØRENSEN, landmand, født d. 29.-5.-1929, søn af Crista og 3ohan Kr.
Sørensen, gift d. 4.-3.-1950 med Karen Marie Nielsen, husmor, født d. 15.-8.-1929,
datter af Ellen og Marinus Nielsen. Parret har børnene: 3ohn, født d. 5.-2.-1948, Finn,
født d. 26.-9.-1949, Inger Solveig, født d. 10.-3.-1951 og 3unu, født d. 10.-12.-1962.
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Ejendomsskyld 370.000. Areal 6,8 ha.,
heraf 1,5 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1938 og restaureret
1985. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra 1938.

THORSHOLMVEJ 7, THORSGAARDE, 9600 AARS, tlf. 98-664308.
EGON KRISTENSEN, gårdejer, født d. 26.-1.-1953, søn af Anne Marie og Alfred Kri
stensen. E.K. arbejder på "Sondrupgaard", han har været på Ladelund Landbrugsskole 2
gange. Han overtog gården d. 1.-3.-1990 fra Markus Thulstrup.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 16,2 ha., der er forpagtet 6,5 ha.
Stuehuset er opført 1931 og restaureret og tilbygget i 1977. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1931 som er tilbygget i 1967, kvægstald fra 1973, lade og maskinhus fra
1931 og foderhus fra 1987. Der er indendørs køresilo og gylletank. Gårdens besætning
er på 130 slagtekalve af blandet race. Der er 2 traktorer og varmegenindvindingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
THORSHOLMVEJ 10, THORSHOLM, 9600 AARS, tlf. 98-664289.
STEN HARDI KRISTENSEN, gårdejer, født d. 12.-1.-1960, søn af Grethe og Knud Kri
stensen, gift d. 29.-5.-1982 med Inge Jensen, assistent, født d. 3.-11.-1958, datter af
Olga og Johannes Jensen. Parret har børnene: Käthe, født d. 11.-10.-1984 og Thomas,
født d. 1.-4.-1987.
S.H.K. har været på Kongensgaard og Hammenrum Landbrugsskoler, og er uddannet
landbrugstekniker ved Vejlby Landbrugsskole, nu ansat ved revisionfirma. Han overtog
gården d. 1.-4.-1982 fra Peter Kristensen.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 10,4 ha., heraf 3,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1932 og restaureret senest 1985. Avlsbygningerne består af svine
stald og lade, begge fra 1932. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer,
der sælges ca. 700 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn.
Der er 1 traktor, plantørreri med varm luft, halmfyr og anpart i Havbro Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til høst.

TRÆLBORGVADVEJ 2, TRÆLBORGVAD, 9240 NIBE.
POUL SØRENSEN, gårdejer, omtales under "Kærgaarden", Borupvej 14.
P.S. overtog gården d. 1.-1.-1984 fra Henning Andersen.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 26 ha.
Stuehuset er opført 1938. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1900 ombygget i
1970 og maskinhus fra 1980. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestå
ende af raps, ærter og korn. Gården drives sammen med "Kærgaarden", Borupvej 14.

VADGAARDVEJ 31, "KORGAARD", HAVBRO, 9600
AARS, tlf. 98-664154.
JENS PETER GLERUP,
gårdejer, født d. 21.-11.1944, søn af Gertrud Anna
og Per Gier up, gift d. 11.12.-1970 med Lina Gaardbo, hjemmesygeplejerske,
født d. 26.-3.- 1948, dat
ter af Gine og Gert Gaardbo. Parret har børnene:
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Torben, født d. 26.-9.-1975 og John, født d. 19.-6.-1978.
J.P.G. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han er i bestyrelsen for Hornum-Bro
foderstofforening. Han overtog gården d. 1.-8.-1970 fra Robert Jensen.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 45 ha., der er 12 ha. eng. Der er
forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1919 og senest restauret 1985. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1972 og 1982, svinestalde fra 1919, 1974, 1975, 1980, 1986 og 1990. Lader
fra 1973 og 1976, maskinhus fra 1979 og foderhus fra 1978. Der er 3 gylletanke og 3
udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer og 150 ung
dyr af racen SDM. Svineproduktionen er på 180 årssøer og der produceres ca. 4.200
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 trak
torer, 1 rundballepresser, 2 gastætte kornsiloer. Der er 1 fodermester og 1 fast med
hjælper. Maskinstation bruges til bl.a. høst. Gården drives sammen med "Nørregård",
Løgstørvej 118.
VADGAARDVEJ 32, MAARDALSGAARD", HAVBRO, 9600 AARS, tlf. 98-664268.
JENS AAGE SØNDERGAARD KRISTENSEN, gårdejer, født d. 14.-8.-1947, søn af
Ingrid Marie og Kresten Kristensen, bor sammen med Jette Stenberg Hansen, husmor,
født d. 28.-4.-1961, datter af Grethe og Erik Hansen.
J.A.S.K. overtog gården d. 1.-4.-1985 fra sin far Kr. Kr. Kristensen, som overtog går
den i 1970.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 11,8 ha., der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1976. Avlsbygningerne brændte og blev genop
ført igen med kvægstald, svinestald, lade og maskinhus i 1989. Gårdens besætning er
på 5 årssøer, der er 10 ammekøer og 9 undyr af blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og
portionstørreri med varm luft. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

VADGAARDVEJ 33, "SKARREMOSEGAARD", HAVBRO, 9600 AARS.
SVEN MIDTGAARD, gårdejer, omtales under Thorsholmvej 2.
S.M. overtog gården d. 1.-4.-1986 fra Jens Oluf Sigvardsen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 24,3 ha., heraf 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1920. Avlsbygningerne består af svinestald og kvægstald ombygget
i 1935 og maskinhus fra 1980. Gården drives sammen med "Vester Thorsgaard", Thors
holmvej 2.
VADGAARDVEJ 35, "HORNBÆKGAARD", HAVBRO, 9600 AARS, tlf. 98-664093.
ERIK GROVE POULSEN, gårdejer, født d. 14.-8.-1958, søn af Signe og Søren Grove
Poulsen, bor sammen med Marianne Rask Hansen, sygeplejerske, født d. 1.-2.-1960,
datter af Grethe og Niels Rask Hansen. Parret har datteren Line, født d. 20.-7.-1989.
E.G.P. har været på Morsø og Asmildkloster Landbrugsskoler. Han overtog gården d.
1.-8.-1989 fra sin far Søren Grove Poulsen. Nuværende ejer er 4. generation på går
den, som har været i slægtens eje siden 1890.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 44,5 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er 10 ha. eng og
forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret 1975. Avlsbygningerne består af kvægstalde
fra 1903 og 1963, lade fra 1938, maskinhus fra 1974 og foderhus fra 1979. Der er 2
indendørs- og 1 udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 50 årskøer og 75 ungdyr af racen RDM. Der er 3 traktorer, gastæt silo og varmegenindvindingsanlæg. Der er 1 fast medhjælper på gården. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

VALKYRIEVEJ 31, "ØSTRUPGAARD", ØSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-658584.
JENS ERIK POULSEN, gårdejer, født d. 28.-4.-1958, søn af Ellen og Ali Poulsen, gift
d. 25.-6.-1983 med Mona Sørensen, husmor, født d. 28.-4.-1959, datter af Dagny og
Aksel Sørensen. Parret har børnene: John, født d. 28.-1.-1980, Joan, født d. 10.-8.1984 og Jenni, født d. 6.-12.-1986.
J.E.P. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1986 fra
Kaj Andersen.
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Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er 5,5 ha. eng og
forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1875 og restaureret 1976. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1963 som er genopført efter brand, lade fra 1963 og maskinhus fra 1982, der er
gylletank. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af korn,
ærter, raps og rajgræsfrø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørringsanlæg med
varm luft til korn og frø og halmfyr. Maskinstation bruges til skårlægning.
VANDVÆRKSVEJ 10, "EVAGAARD", HORNUM, 9600 AARS,
tlf. 98-661045.
CHRISTIAN PEDERSEN, gårdejer,
født d. 7.-6.-1936, søn af Elisa
beth og Valdemar Pedersen, gift
d. 26.-11.-1960 med Magna Vestergaard Sørensen, Husmor, født
d. 6.-11.-1939, datter af Anna og
Marinus Sørensen. Parret har bør
nene: Britta, født d. 25.-1.-1966
og Flemming, født d. 25.-1.-1970.
C.P. overtog gården d. 1.-11.-1960 fra Henny Poulsen.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er forpagtet 85 ha.
Stuehuset er opført 1911 og senest restaureret 1990. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade, begge genopført efter brand i 1984, svinestald fra 1970, maskinhus fra
1978, der er gylletank. Gården drives med en fedekalveproduktion og bestanden er på
75-80 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter, raps, korn og jord
bær. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, gennemløbstørreri og
plantørreri med varm og kold luft samt anpart i Ulstrup Vindmøllelaug. Der er 1 fast
medhjælper på gården, som drives sammen med Svenstrupvej 25 i Farsø kommune, den
er på 15 ha. og ejendomsværdien er på 550.000.

VESTER SKIVUMVEJ 6, "SAKSDALSGAARD", SKIVUM, 9240
NIBE, tlf. 98-666137.
JØRGEN CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 6.-5.-1941, søn af
Astrid og Ricard Christensen,
gift d. 25.-11.-1965 med Karen
Marie Olesen, husmor, født d.
15.-12.-1945, datter af Alma og
Gunnar Olesen. Parret har bør
nene: Dorthe, født d. 18.-8.1966, Kirsten, født d. 17.-1.1969, Lisbet, født d. 24.-1.-1980 og Morten, født d. 26.-1.-1982.
J.C. overtog gården d. 1.-11.-1965 fra Johannes Thorsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 38,9 ha., heraf tilkøbt 13,5 ha., der er 1,5 ha. skov og
2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1880 og senest restaureret 1978. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1966, svinestald fra 1980, lader fra 1935 og 1975 og maskinhus fra
1982, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 40
ungdyr af racen SDM., det er en stambesætning, hvorfra der sælges avl og udstilles på
dyrskuer. Der er også en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Der er 2 traktorer,
vandingsmaskine og plan tørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
VESTER SKIVUMVEJ 23, "VESTER KJÆRGAARD", SKIVUM, 9240 NIBE, tlf. 98666441.
NIELS PEDER VEJBY NIELSEN, gårdejer, født d. 25.-2.-1945, søn af Johanne og F.
Vejby Nielsen, gift d. 16.-4.-1967 med Lis Søndergaard, husmor, født d. 1.-4.-1945,
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datter af Emma og Christian
Søndergaard. Parret har børnene:
Bent, født d. 7.-8.-1968, Ricard,
født d. 19.-8.-1974, René, født d.
22.-2.-1976 og Claus, født d. 16.6.-1982.
Niels P. V. Nielsen har været på
Brønderslev Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-7.-1981 fra
Frans Wetché.
Ejendomsskyild 1.250.000. Areal
53,5 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade,
alle fra 1974, maskinhus fra 1983. Der er gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 12 årskøer og 10 ungdyr af blandet race, desuden er der 3 årssøer og der
sælges 75 smågrise årligt. Der er 8 ammekøer og 8 ungdyr af racen Hereford og 35
moderfår med opdræt, planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2
traktorer, 2 mejetærskere og portionstørreri. Der er 1 fast medhjælper på gården.
Familien har haft familiepleje i 16 år.
VESTER SØTTRUP VEJ 4, HORNUM, 9600 AARS, tlf 98-661252.
ANNA SØRENSEN, gårdejer, født d. 11.-11.-1933, datter af Johanne og Anders Chr.
Andersen, gift d. 11.-4.-1956 med Jens Oskar Sørensen, født d. 22.-11.-1934, søn af
Hanisine Katrine og Lauer Jensen Sørensen. Parret har børnene: Hanne, født d. 18.8.-1956, Arne, født d. 8.-8.-1957, John, født d. 20.-10.-1958, Lilly, født d. 17.-8.-1960
og Karen, født d. 13.-7.-1962.
J.O.S. døde d. 2.-4.-1981.
A.S. overtog gården d. 1.-11.-1962 fra Ernst Krogh.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 41,3 ha., heraf tilkøbt 30 ha. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1971, kviestald og
lade fra 1975, maskinhus fra 1979 og foderhus fra 1989, der er gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 90 ungdyr af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg,
minibigballepresser og plantørreri med varm luft. Sønnen John er medhjælper og be
styrer på gården.
VESTER SØTTRUP VEJ 8, "HØJGAARD", SØTTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-661172.
CHRISTIAN NIELSEN, gårdejer, født d. 7.-2.-1918, søn af Jensine Marie og Jens
Nielsen, gift d. 13.-4.-1943 med Thora Marie Jensen, husmor, født d. 14.-10.-1920,
datter af Marie og Jens Peter Jensen. Parret har børnene: Carsten, født d. 27.-4.1947, Jens Orla, født d. 11.-2.-1950, Poul, født d. 23.-10.-1951, Jørgen, født d.
25.-11.-1954 og Birthe Marie, født d. 14.-7.-1965.
C.N. har været medlem af Ulstrup Menighedsråd. Han overtog gården d. 23.-10.-1958
fra Ingvard Kastrup.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha. Jorden er bortforpagtet til
sønnen Jens Orla.
Stuehuset er opført i 1890 og senest restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald, begge fra 1964 og lade fra 1915.
VESTER SØTTRUP VEJ 10, "LYKKESHOLM", SØTTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-661105.
CHARLES WILLIAM HYLLEBERG, gårdejer, født d. 23.-2.-1911, søn af Mette Marie
og Anthon Hylleberg, gift d. 30.-4.-1942 med Alma Marie Sørensen, født d. 11.-12.1919, datter af Marie og Anthon Sørensen. Parret har børnene: Ellen, født 20.-4.-1944,
Grethe, født d. 19.-5.-1947, Karen, født d. 29.-1.-1950 og Claus, født 18.-11.-1958.
A.M.S. døde d. 22.-10.-1985.
C.W.H. har været i bestyrelsen for Nibe-Løgstør Landboforening og er udnævnt til
æresmedlem. Han overtog gården d. 1.-4.-1946 fra sin far Anthon Hylleberg, som
overtog gården i 1906.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 10 ha.
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1959. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald, begge
fra 1925, lade fra 1890 tilbygget
i 1925 og maskinhus fra 1920.
Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af ær
ter og korn. Der er 1 traktor.
Maskinstation bruges til høst.

VESTER SØTTRUP VEJ, 11,
"TOFTEGAARD", SØTTRUP,
9600 AARS, tlf. 98-661148.
KRISTIAN OLESEN SVENNINGSEN, gårdejer, født d. 27.-10.1927, søn af Kristiane og Tho
mas Svenningsen, gift d. 29.-12.1954 med Birthe Kristensen, hus
mor, født d. 10.-12.-1934, datter
af Signe Kristensen. Parret har
børnene: Thomas, født d. 17.-11.1955 og Anni, født d. 8.-8.-1957.
K.O.S. overtog gården d. 1.-11.-1957 fra sin far Thomas Svenningsen, som overtog
gården i 1923.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 31,5 ha., heraf 4 ha eng.
Stuehuset er opført 1918 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1974, svinestald fra 1950, lade fra 1978 og maskinhus fra 1964, der er gylletank.
Gårdens besætning er på 14 ammekøer, 20 ungdyr og 30 slagtekalve af blandet race.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, 6 kornsiloer
og portionstørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til bl.a. høst.

VESTER SØTTRUP VEJ 16, "KA
RENSMINDE", SØTTRUP, 9600
AARS, tlf. 98-661332.
ALFRED NIELSEN, gårdejer,
født d. 5.-6.-1939, søn af Mary
og Anders Nielsen, gift d. 9.-6.1962 med Nora Rask, husmor,
født d. 13.-2.-1943, datter af
Astrid og Niels Rask. Parret har
børnene: Henning, født d. 26.-10.1965, Alice, født d. 3.-5.-1969 og
Anni, født d. 13.-10.-1974.
A.N. overtog gården d. 1.-4.-1969 fra sin svigerfar Niels Rask, som overtog gården i
1940. Areal 15,4 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1907 og senest restaureret 1979. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade fra 1960, kostald fra 1979 og maskinhus fra 1973, der er gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM. Der
er 3 traktorer og vandingsmaskine. Der er 1 fodermester på gården. Maskinstation
bruges til bl.a. høst.
VESTER SØTTRUP VEJ 19, SØTTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-661284.
HARRY AAGE NIELSEN, gårdejer, født d. 19.-1.-1923, søn af Jensine og Jens Niel
sen, gift d. 5.-11.-1949 med Dora Justesen, født d. 18.-2.-1929, datter af Anne og
Ingvard Justesen. Parret har børnene: Birgit, født d. 17.-10.-1950, Kirsten, født d.
25.-4.-1953, Else, født d. 21.-5.-1954 og Bente, født d. 20.-4.-1957.
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Års byråd, han er formand for
den lokale foderstofforening. Han
overtog gården d. 28.-2.-1948 fra
Thorvald Nielsen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 12
ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført 1972. Avls
bygningerne består af kvægstald
fra 1952, lade og maskinhus fra
1980, der er udendørs køresilo.
Gårdens besætning er på 20 fe
dekalve af racen SDM, desuden er der 2 ammekøer og 12 ungdyr af racen Simmenta
ler og en del er krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn.
Der er 2 traktorer, vandingsmaskine og portionstørreri med varm luft. Maskinstation
bruges til bl.a. høst.
VESTER SØTTRUP VEJ 23,
"SØTTRUPKÆR", SØTTRUP,
9670 LØGSTØR, tlf. 98-661552.
TOM ORLA PEDERSEN, gård
ejer, født d. 5.-11.-1946, søn af
Else og Poul Pedersen, gift d.
8.-8.-1984 med Inger Jensen, læ
rer, født d. 8.-9.-1952, datter af
Ellen og Ingemann Jensen. Par
ret har sønnen: Rasmus, født d.
19.- 5.-1985.
Familien har familiepleje for
Nordjyllands Amt. T.O.P overtog gården d. 14.-4.-1977 fra Holger Rokkedal.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 14,8 ha.
Stuehsuet er opført 1972 og restaureret 1990. Avlsbygningerne består af kvægstalde
fra 1955 og 1981, lade fra 1923 og maskinhus fra 1944. Gårdens eneste dyr er en
Oldenborg avlshoppe. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er
1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VESTER SØTTRUP VEJ 40, "SØT
TRUP MASKINSTATION", SØT
TRUP, 9600 AARS, tlf 98-661446.
VILLY LEMVIG, gårdejer, født d.
4.-3.-1939, søn af Anna Margre
the og Anker Lemvig, gift d. 2.12.-1961 med Lilian Fragtrup,
husmor og dagplejemor, født d.
11.-1.-1944, datter af Laura og
Christian Juul Fragtrup. Parret
har børnene: Niels Henrik, født
d. 18.-4.-1962, Hans Ulrik, født
d. 17.-7.-1963, Jens Jørgen, født d. 29.-4.-1966 og Dorthe, født d. 17.-11.-1969.
V.L. driver maskinstation på gården, som han overtog d. 1.-7.-1983 fra sin far Anker
Lemvig, som overtog gården i 1943.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet 8,5 ha.
Stuehuset er opført 1908 og restarureret 1979/80. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1980 tilbygget i 1987, lade fra 1908 og maskinhuse fra 1967 og 1989, der er
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer og 65 ungdyr af racen
SDM, der er 8 ammekøer og 8 ungdyr af racerne Charolais og Simmentaler. Der er 7
traktorer, 2 mejetærsker, 1 minibigballepresser, finsnitterudstyr, rendegraver, roetankoptager, slamsuger, 2 plansiloer, portionstørreri med varm luft. Der er 2 deltidsan
satte og 1 fuldtidsmedhjælp på maskinstationen.
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JENS KROGH, gårdejer, omtales under "Fladkjærgaard", Svoldrupvej 41.
J.K. overtog gården d. 17.-8.-1984 fra Poul Poulsen.
Ejndomsskyld 800.000. Areal 20 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1942. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1940 og lade fra
1900. Gården drives udelukkende med en planteproduktion af ærter, raps og korn.
Gården drives sammen med Svoldrupvej 141.

VESTRUPVEJ 33, VESTRUP,
9600 AARS, tlf. 98-658267.
OTTO CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 3.-2.-1926, søn af Inger
Marie og Niels Peder Christen
sen, gift d. 26.-7.-1951 med Lilly
Busk Andersen, husmor, født d.
16.-5.-1932, datter af Amalia Ma
thilde og Jakob Busk Andersen.
Parret har børnene: Bent, født d.
5.-1.-1952 og Inger Marie, født
d. 17.-1.-1960.
O.C. er tankvognschauffør ved Farsø Mejeri. Han overtog gården d. 1.-11.-1954 fra
Katrine Poulsen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 9 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehsuet er opført 1914 og restaureret 1958. Avlsbygningerne består af s vinestald og
lade fra 1961 og maskinhus fra 1967. Gården drives med en svineproduktion på 20
årssøer, der produceres ca. 225 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og
plantørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
VESTRUPVEJ 35, VESTRUP,
9600 AARS, tlf. 98-658009.
JØRGINE KROGH CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 28.-1.-1923, dat
ter af Kirstine og Poul Krogh,
gift d. 25.-5.-1956 med Henry
Christensen, født d. 11.-4.-1923,
søn af Maren Kirstine og Chr.
Christensen. Parret har børnene:
Poul Jørn, født d. 27.-7.-1958,
Kirsten, født d. 24.-4.-1963,
Jens Ole, født d. 14.-1.-1961 og
Lene, født d. 29.-4.-1968. H.C. døde d. 27.-8.-1975.
J.K.C. overtog gården d. 1.-5.-1956 fra sin far Poul Krogh, nuværende ejer er 5. ge
neration på gården, som har været i slægtens eje siden engang i 1800-tallet.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 15,7 ha. Jorden er bortforpagtet til sønnen Poul Jørn.
Stuehuset er opført 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald, begge
fra 1929, lader og maskinhus fra 1875.

VESTRUPVEJ 42, "BAUNHØJGAARD", MORUM, 9600 AARS,
tlf. 98-658325.
CHRISTEN SÆDERUP, gårdejer,
født d. 20.-8.-1947, søn af Mette
og Niels Sæderup, gift d. 24.10.-1970 med Karen Marie Staun,
teknisk assistent, født d. 22.7.-1945, datter af Gerda og Hen
ning Staun. Parret har børnene:
Lone, født d. 9.-1.-1977 og An
ders, født d. 7.-12.-1979.

-528C.S. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-3.-1972 fra
Niels Christensen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 58,2 ha.
Stuehuset er opført 1934 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde
fra 1905, 1935, 1941 og 1977, lader fra 1955 og 1974, der er gylletank og 3 udendørskøresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 75 årskøer og 125 ungdyr af ra
cerne SDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 4 traktorer,
1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, portionstørreri med varm luft og varmegenindvindingsanlæg. Der er 1 fast medhjælper på gården.

ØSTERGADE 26, "MIKKELSBORG", ØSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-658225.
GUNNAR BACH, gårdejer, født d. 27.-10.-1961, søn af Anna Gudrun og Aage Bach.
G.B. er inseminør og ansat ved kvægavlsforeningen "Nordjyden". Han har været på
Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 1.-4.-1989 fra Henry Peder
sen. Ejendomsskyld 470.000. Areal 12 ha., heraf 2 ha. mose.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1900, som er ombygget senest 1975, lade fra 1900 og maskinhus fra 1981. Gårdens be
sætning er på 6 ammekøer og 7 ungdyr af racen Simmentaler. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til bl.a. høst.
ØSTERGADE 62, ØSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-658146.
BØGH HANSEN, gårdejer, født d. 9.-8.-1965, søn af Grethe og Herluf Hansen, bor
sammen med Charlotte Funder, kyllingefarmer, født d. 20.-5.-1966, datter af Thora
Funder. Parret har datteren Suzi, født d. 10.-5.-1989.
B.H. driver selvstændig virksomhed som vognmand og kører i udlandet. Han overtog
gården d. 15.-12.-1989 fra Henning Arhm.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 18,5 ha.
Stuehuset er opført 1920. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960, kyllingehus
fra 1980, lader fra 1920 og 1982 og maskinhus fra 1982. Gården drives med en fedekyllingeproduktion på 100.000 stk. årligt. Planteprodutkionens salgsafgrøder er korn og
kartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 kornsiloer og halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
ØSTERGADE 64, "ØSTRUP HEDEGAARD", ØSTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-658405.
HENRY CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 18.-9.-1953, søn af Ellen og Magnus Chri
stensen, gift d. 18.-9.-1976 med Bodil Jensen, husmor, født d. 12.-9.-1956, datter af
Magna og Jens Jensen. Parret har børnene: Majbrit, født d. 1.-8.-1978, Joan, født d.
6.-9.-1981 og Lene, født d. 11.-3.-1986.
H.C. overtog gården d. 15.-8.-1978 fra Alfred Pedersen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 20,5 ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er forpagtet 26 ha.
Stuehuset er opført 1943. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1943, der er tilbyg
get med kombineret roehus i 1979, lade fra 1943, maskinhus fra 1990, der er gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer og 90 ungdyr af racen SDM.
Der er 3 traktorer og portionstørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

0STERGÄRDSVEJ 1, "BÆKKEGAARD", SØTTRUP, 9600 AARS, tlf. 98-661132.
OVE KJÆR HJORTH, gårdejer, født d. 23.-8.-1932, søn af Martha og Thorvald Hjorth,
gift d. 28.-4.-1961 med Esther Kristine Sørensen, husmor, født d. 3.-4.-1942, datter af
Anne Marie og Frederik Sørensen. Parret har børnene: Jan, født d. 16.-2.-1963,
Preben, født d. 12.-7.-1968 og Laila, født d. 23.-11.-1972.
O.K.H. overtog gården d. 1.-5.-1961 fra sin far Thorvald Hjorth, som købte gården i
1920. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 42,5 ha., heraf tilkøbt 18,5 ha.
Stuehuset er opført 1848 og restaureret senest 1966. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1964, svinestald fra 1975, lade fra 1976, maskinhus fra 1972 og foderhus fra
1982, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer og 55 ung
dyr af racen SDM, det er en stambesætning. Desuden er der en slagtesvineproduktion
på 300 stk. årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, gennemløbstørreri med varm
luft. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

-529ØSTERGÅRDSVEJ 4, "TOFTE
LUND", SØTTRUP, 9600 AARS,
tlf. 98-661454.
NIELS HEINRIK JENSEN, gård
ejer, født d. 31.-1.-1957, søn af
Cecile og Ejler Jensen, gift d.
31.-5.-1986 med Lise Haukjær
Nielsen, kok, født d. 10.-1.-1961,
datter af Asta og Hans Nielsen.
Parret har børnene: Vita, født d.
26.-9.-1985, Jesper, født d.30.9.-1987 og Jette, født d. 22.-7.1989. N.H.J. har været på Lundbæk og Asmildkloster Landbrugsskoler. Han overtog
gården d. 1.-3.-1982 fra Aksel Juel Pedersen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 29,2 ha.
Stuehuset er opført 1849 og restaureret 1989. Avlsbygningerne består af svinestalde
fra 1974 og 1979, lade fra 1979 og maskinhus fra 1975, der er gylletank. Gården dri
ves med en svineproduktion på 140 årssøer, der sælges ca. 2.800 smågrise og 350
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2
traktorer og plantørreri med varm luft. Maskinstation bruges til bl.a. gødningskørsel.

ØSTERKRAT 4, SKIVUM ØSTERKRAT, 9240 Nibe, tlf. 98-666138.
KARL B. ANDERSEN, gårdejer,
født d. 7.-4.-1920, søn af Roset
te og Jens Kr. Andersen, gift d.
4.-11.-1945 med Betty Margrethe
Sørensen, husmor, født d. 3.-9.1925, datter af Katrine Hansine
og Laur Sørensen. Parret har bør
nene: Svend, født d. 18.-8.-1941,
Sonja, født d. 22.-7.-1946, Inger,
født d. 10.-11.-1949, Lene, født
d. 21.-11.-1953 og Jens Kristian, født d. 29.-2.-1960.
K.B.A. har været i bestyrelsen og været formand for den lokale husmandsforening.
Han overtog gården 1.-12.-1946 fra Niels Nielsen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 12,5 ha.
Stuehuset er opført 1841 og restaureret 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald og
svinestald fra 1961, lade fra 1925 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en
svineproduktion på 10 årssøer, der sælges ca. 150 smågrise årligt. Der er 1 traktor.
Maskinstation bruges til bl.a. høst.
ØSTER SØTTRUP VEJ 8, SØT
TRUP, 9600 ÄRS, tlf. 98-661569.
JENS TYRSTRUP OLSEN, gårdejer,
født d. 7.-9.-1967, søn af Inger
og Ove Olsen, bor sammen med
Lene Madsen, hjemmehjælper,
født d. 1 1.-9.-1966, datter af
Kamma og Henry Madsen.
J.T.O. har været på Lundbæk
Landbrugsskole, han er ansat ved
Knud Kristensen i Hornum. Han
overtog gården d. 1.-11.-1989
fra Kristian Kristensen. Ejendomsskyld 920.000. Areal 9,5 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af svinestal
de fra 1966 og 1982, lade og maskinhus fra 1966, der er gylletank. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på 1.000 årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter og korn. Der er 2 traktorer og tårnsilo. Gården drives med faderens maskinpark.
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ØSTRUPVEJ 4, "KJELDSENSMINDE", MORUM, 9600 AARS.
ANTON SÆDERUP, gårdejer, omtales under "Morum Vestergaard", Morumvej 71.
A.S. overtog gården d. 1.-7.-1987 fra sin far Niels Sæderup.
Ejendomsskyld 1.280.000. Areal 44 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1924 og maskinhus fra 1983, der er gylletank. Gården drives udelukkende
med en planteproduktion bestående af ærter, raps og hvede. Der er portionstørreri og
varmegenindvindingsanlæg. Gården drives sammen med Morumvej 71.

ØSTRUPVEJ 14, "MORUMGAARD", MORUM, 9600 AARS, tlf. 98-658547.
JES EGHOLM KUHR, gårdejer, født d. 30.-3.-1959, søn af Katrine og Johannes Eg
holm Kuhr, gift d. 21.-5.-1983 med Birthe Bodilsen, husmor, født d. 13.-12.-1958,
datter af Ellen og Jørgen Bodilsen. Parret har børnene: Michael, født d. 1.-10.-1984
og Carina, født d. 20.-7.-1988.
Begge ægtefæller har været på Kærhave og Asmildkloster Landbrugsskoler. J.E.K.
overtog gården d. 1.-12.-1982 fra Jørgen Brusgaard Christensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 50 ha. Der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1913, som senere er tilbygget, svinestald og lade 1913, maskinhus og foderhus fra
1985, der er gylletank og 4 indendørs køresiloer. Gården drives med en kvægprodukti
on på 60 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps, hvede og vinterbyg. Der er 3 traktorer og 1 vandingsmaskine. Der er 1
fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ØSTRUPVEJ 32, "SOLVANG", MORUM, 9600 AARS, tlf. 98-658427.
EGON JENSEN, gårdejer, født d. 28.-3.-1939, søn af Kirstine og Niels Jensen, gift d.
15.-9.-1962 med Grethe Nielsen, husmor, født d. 24.-4.-1941, datter af Helga og Kri
stian Nielsen. Parret har børnene: Marianne, født d. 11.-3.-1963, Preben, født d. 2.2.-1967 og Jette, født d. 29.-5.-1974.
E.J. overtog gården d. 15.-11.-1976 fra Kristian Jensen.
Ejendomsskyld 725.000. Areal 19,8 ha., heraf 2 ha. eng. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1924 og senest restaureret 1969. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1962, spaltestald fra 1979, svinestald fra 1962, lade fra 1924 og maskinhus
fra 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 55 ungdyr af racen
SDM. Desuden produceres der 100 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer og plantørreri
med varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ØSTRUPVEJ 33, "ØSTERGAARD", MORUM, 9600 AARS, tlf. 98-658128.
AKSEL JENSEN, gårdejer, født d. 4.-3.-1915, søn af Ane Katrine og Jens Christian
Jensen, gift d. 5.-11.-1941 med Amalie Kirstine Nielsen, født d. 30.-4.-1917, datter af
Sørine og Anton Nielsen. Parret har børnene: Frank, født d. 14.-3.-1944 og Conny,
født d. 4.-5.-1954.
A.K.N. døde d. 4.-12.-1973.
A.J. overtog gården d. 1.-10.-1960 fra sin far Jens Christian Jensen, nuværende ejer
er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1903.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 30,1 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1903 og restaureret 1985. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestalde fra 1925, lader fra 1911 og 1930 og maskinhus fra 1963. Gården drives
udelukkende med en planteproduktion bestående af ærter, raps, byg og hvede. Der er
2 traktorer og portionstørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en. del af
markarbejdet.
ØSTRUPVEJ 39, NYRUP, 9600 AARS, tlf. 98-658121.
HERMAN NIELSEN, gårdejer, født d. 8.-8.-1928, søn af Laura og Karl Frederik Ni
elsen, gift d. 5.-5.-1956 med Ilse Boe Christensen, husmor, født d. 31.-12.-1935, datter
af Klara og Carl Boe Christensen. Parret har børnene: Laila, født d. 10.-1.-1958, Ma
ja, født d. 9.-5.-1960, Randi, født d.5.-5.-1963, Kaj, født d. 4.-8.-1964 og Karl, født d.
26.-1.-1968.
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styrelsen for Gislum-Vognsild
Husmandsforening og i bestyrel
sen for Farsø Mejeri og for DLG
i Ålestrup. Han overtog gården
d. 15.-9.-1959 fra Karl Grøn.
Ejendomsskyld 880.000. Areal
41,8 ha., heraf tilkøbt 33 ha.
Stuehuset er opført 1934, restau
reret og tilbygget 1977. Avlsbyg
ningerne består af en kvægstald
fra 1934 som er tilbyyget i 1961,
desuden er der kvægstalde fra 1973 og 1975, svinestald og lade fra 1934 og maskinhus
fra 1965. Der er gylle tank. Gårdens besætning er på 12 ammekøer og 32 ungdyr af
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, portionstørreri med kold luft og halmfyr. Gården drives uden
fremmed arbejdskraft.

ÅRUPVEJ 3, ÅRUP, 9600 AARS,
tlf. 98-658258.
ERIK AAGESEN, gårdejer, født
d. 18.-3.-1938, søn af Ellis og
Vilhelm Aagesen, gift d. 28.-5.1966 med Inge Moskjær Laurid
sen, husmor, født d. 25.-4.-1941,
datter af Mary og Peder Mos
kjær Lauridsen. Parret har bør
nene: Henning, født d. 1.-3.-1967
og tvillingerne Birthe og Arne,
født d. 21.-6.-1969.
E.A. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1966 fra sin far
Vilhelm Aagesen, som overtog gården da den blev oprettet i 1935.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 26,8 ha., heraf tilkøbt 11,5 ha., der er 4 ha. eng.
Stuehsuet er opført 1935 og restaureret 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1935, kostald fra 1973, ungdyrstald fra 1979, lade fra 1935, maskinhus fra 1989 og
foderhus fra 1979, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 35 års
køer og 80 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer, rørvaningsanlæg, portionstørreri
og varmegenindvindingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ÅRUPVEJ 5, "ØSTER AARUP",
ÅRUP, 9600 AARS, tlf. 98658134.
3ENS HØIER AAGESEN, gård
ejer, født d. 8.-5.-1953, søn af
Ida og Greger Aagesen.
3.H.A. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-8.-1986 fra sin mor
Ida Aagesen. Nuværende ejer er
3. generation på gården, som
kom i slægtens eje i 1926.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 75 ha., heraf 3 ha. skov og 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret og tilbygget i 1947. Avlsbygningerne består
af kvægstald, svinestald og lade fra 1949, maskinhus fra 1974, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og 115 ungdyr
af racen SDM, det er en stambesætning. Desuden er der en slagtesvineproduktion på
100 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, rørvaningsanlæg og portionstørreri med varm luft. Der er 1 fast
medhjælper på gården. Der drives en del maskinstsation fra ejendommen.
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ÅRUPVEJ 9B, "VESTER AARUPGAARD", ÅRUP, 9600 AARS,
tlf. 98-658099.
BRØDRENE KROG (MICHAEL,
KNUD OG POUL), gårdejere.
M.K. er født d. 3.-5.-1910, K.K.
er født d. 3.-1.-1912 og P.K. er
født d. 12.-4.-1918, sønner af
Maren og Anders Krog.
M.K. og K.K. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, P.K.
har været på Vejlby Landbrugsskole. Sønnerne overtog gården d. 1.-4.-1954 fra deres mor Maren Krog, forældrene
overtog gården d.1.-5.-1916.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 84,5 ha., heraf 16 ha. eng.
Stuehsuet er opført 1915 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1945, som er udvidet i 1959, svinestald og lade fra 1945, maskinhus fra 1962. Går
dens besætning er på 10 ammekøer og 10 ungdyr af racen Limousine. Planteprodutkionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan
tørreri og portionstørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
ÅRUPVEJ 10, "NY AARUPGAARD", ÅRUP, 9600 AARS, tlf. 98-658122.
SVENNING RASK JENSEN, gårdejer, født d. 20.-11.-1930, søn af Laura og Oluf Jen
sen, gift d. 11.-5.-1957 med Dagny Siverdsen, husmor, født d.- 3.-10.-1931, datter af
Karen og Peder Jensen. Parret har børnene: Per, født d. 30.-5.-1958, Lene, født d.
7.-10.-1962 og Dorthe, født d. 26.-12.-1963.
S.R.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1957
fra Christian Nørskov.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 4,6 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1942 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade, begge fra 1910, svinestald og maskinhus frs 1920, der er udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer og 40 ungdyr af racen
RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer og portionstørreri
med varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ÅRUPVEJ 14, "GRANLY", ÅRUP,
9600 AARS, tlf. 98-658322.
FINN HOSBOND, gårdejer, født
d. 28.-11.-1956, søn af Ingrid og
Folmer Hosbond, gift d. 19.-5.1979 med Susanne Hosbond Han
sen, klinikassistent, født d. 19.5.-1956, datter af Johanne og Ju
lius Hansen. Parret har børnene:
Morten, født d. 1.-4.-1981 og
Malene, født d. 25.-2.-1986.
F.H. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1979 fra Johannes Kristensen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 22,1 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1938 og senest restaureret 1979. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1928, som er tiibygget i 1982/83, samme år blev der bygget lade og foder
hus, maskinhus er fra 1983, der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægpro
duktion på 44 årskøer og 80 ungdyr af racen Jersey. Der er 2 traktorer. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

AALBORGVEJ 57, "VESTERRIIS", HORNUM, 9600 AARS, tlf. 98-661356.
AASE MARIE LAUGESEN, gårdejer, født d. 25.-6.-1937, datter af Johanne og Laurits
Laugesen, gift d. 12.-11.-1955 med Kristian Laugesen, født d. 11.-1.-1930, søn af Kir
stine og Laurits Laugesen. Parret har børnene: Lea, født d. 22.-4.-1956, Bjarne, født
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4.-1.-1961. K.L. døde d. 17.-4.1987.
Aase M. Laugesen overtog går
den d. 1.-10.-1970 fra Kresten
Anker Sørensen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal
16,9 ha., heraf 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1937 og re
staureret 1976. Avlsbygningerne
består af en kvægstald, svinestald
og lade, alle fra 1937, svinestalden er tilbygget i 1977 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en svineproduk
tion på 30 årssøer, der sælges ca. 400 smågrise og 200 slagtesvin årligt. Desuden er
der 7 ammekøer og 18 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps. Der er 3 traktorer og kornsilo med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
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TILFØJELSE TIL SKØRPING KOMMUNE, BIND I,
indgået efter redaktionens slutning
ØRNEBJERGVEJ 14, "BUNDGAARD", 9520 SKØRPING.
ERIK MOURITZEN BUNDGAARD, kvægbrugskonsulent, født d. 12.-4.-1962, søn af Oda
og Mourits Bundgaard, bor sammen med Hanne Toverud Plet, farmaceut, født d.
3.-12.-1964, datter af Randi og Christian Plet.
E.M.B. er agronom. Han overtog gården d. 15.-8.-1991 fra Peder og Poul Mouritsen
Bundgaard.
1
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FARSØ KOMMUNE
Alstrupvej
Anneksvej
Bakkelyvej
Bispevej
Bjergvangsvej
Bjergvej
Boltrupvej
Bonderupvej
Borgergade
Dammergårdsvej
Ejstrupvej
Ertebøllevej
Fandrupvej
Farsøvej
Flejsborgvej
Foulumvej
Fragtrupvej
Fredbjergvej
Gatten Møllevej
Gatten Skovvej
Gattenvej
Gedsteddalen
GI. Kirkevej
GI. Tingvej
GI. Ullitsvej
GI. Viborgvej
GI. Ørndrupvej
Grønnerupvej
Grønningen
Gunderupvej
Gøttrupvej
Havhøjvej
Hedevej
Hesselvej
Hestbækvej
Holmegårdsvej
Holmevej
Hornumbrovej
Hornumvej
Hovedgaden
Hyllebjergvej
Oegbjergvej
Keldsvej
Klovenhøjvej
Krogstrupvej
Langbjergvej
Lovensvej
Løgstørvej
Myrhøjvej
Mølgårdsvej
Mølhøjvej
Nakkevej
Nibevej
Ovenskovvej
Overvejen
Risevej

55788910101111141619202425252729303031333334353636383943454646 48 505154545757595960606162636364666768707072-

7

9

11
14
16
18
20
24
25

27
29
30
31
33

34
35
36
38
39
43
45
46
48
50
51
54

57
59
60
61
62
63

64
66
67
68
70
72
73

Risgårdevej
Rævkærvej
Røjbækvej
Sjørupvej
Skelvejen
Soli tudevej
Stistrupvej
Støttrupvej
Svénstrupvej
Svingelbjergvej
Suddrupvej
Tingvej
Torupvej
Tranemosevej
Trendåvej
Troelsbæk vej
Troelsvej
Ullitshøjvej
Vadgårdsvej
Valgårdsvej
Vandværksvej
Vannerupvej
Vestbyen
Vestergårdsvej
Vester Hornumvej
Viborgvej
Ørndrupvej
Ågårdsvej

73747475777979808182838788898991 91 919798989899100101101103103-

74
75
77
79
80
81
82
83
87
88
89

91
97
98

100
102

104

-536Register for
HOBRO KOMMUNE

Andrupvej
Bilidtvej
Bindeleddet
Blushøjvej
Brohusvej
Brøndumvej
Buen
Dorrelundsvej
Døstrupvej
Finderupvej
Fiskervej
Gettrupvej
Glenstrup Søvej
Gråkærvej
Gundestrupbakken
Gundestrupvej
Handestvej
Hannerupvej
Hedeagervej
Hedemarken
Hej revej
Hejringvej
Hobrovej
Hornsmarken
Houvej
Hvilsomvej
Høndrupvej
Hørbygårdvej
Karlbyvej
Kirkegårdsvej
Kirkevej
Klejtrupvej
Kongsvad Møllevej
Kongsvadvej
Kærvej
Lillemøllevej
Lindumvej
Lyshøjvej
Løgstørvej
Mariagervej
Mikalsvej
Nr. Onsildvej
Odinsvej
Ormhøjen
Parallelvej
Plantagevej
Præstemarken
Randersvej
Rævebakken
Røgelknolden
Skalborgvej
Skivevej
Skolebakken
Skovgårdsvej
Snæbumvej
Stenhøjvej

105- 106
106106-107
107- 109
109- 110
110110- 111
111112- 116
116- 118
118118- 121
121- 123
123123- 124
124- 125
125- 126
126126- 127
127- 130
130130- 131
131 131- 133
133- 134
134- 135
135- 136
. 136- 137
137- 138
138- 139
139- 140
140- 144
144- 145
145- 146
146146- 147
147- 148
148- 149
149- 152
152- 154
154- 155
155- 157
157157- 158
158158159- 160
160- 162
162- 163
163163- 164
164- 166
166- 167
168168- 169
169-

Stolbjergvej
Strandholtvej
Svinget
Søbakkevej
Søvangen
Tobberupvej
Trinderupvej
Ulstrupvej
Vadgårdsvej
Valdemarsvej
Vesterlandsvej
Vesterled
Vestermarken
Viborg Landevej
Vielshøjen
Volstrupvej
Væggedalen
Ølsvej
Aalborgvej
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171
172
173
174
175
178
180

181
183
184
186
187
188
189
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Register for
LØGSTØR KOMMUNE
Aggersborgvej
Bakkelyvej
Bjørnsholmvej
Bjørumsletvej
Brunbakvej
Brårupvej
Budgårdsvej
Dammevej
Elkangårdsvej
Engelstrupvej
Faldvejen
Fiskergårdsvej
Fredgårdsvej
Fruerholmvej
Fællesvirkevej
Gatten Møllevej
Guldagervej
Gårdstedvej
Haugårdsvej
Heregårdsvej
Hegnet
Hobrovej
Holkasmindevej
Holmagervej
Hornbækvej
Huneshøjvej
Højgårdsvej
Kastevej
Keldhøjvej
Klokkevej
Kløfthøjvej
Kornumvej
Korshøjvej
Kroager vej
Krøldrupvej
Langdyssen
Lendrupvej
Lerbjergvej
Livøvej
Lyngvejen
Løgsted Skalle
Malle Kirkevej
Mallevej
Mersvej
Munkholmsvej
Munksjørupvej
Møgelhøjvej
Mølgårdsvej
Møllevej
Næsborgvej
Næsbydalevej
Næsbyvej
Nørlangsvej
Oudrup Kirkevej
Padkærgårdsvej
Padkærvej
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194- 196
196196- 197
197197198198- 199
199- 201
201201- 202
202- 203
203- 204
204- 205
206206- 207
207207- 209
209209- 214
214- 217
217217- 218
218218- 219
219219- 220
220220220- 221
222222222- 223
223- 224
224224- 225
225225- 226
226226- 227
227- 228
228228- 229
229- 232
232- 233
233233233- -235
235235- 236
236- 238
238238238- 240

Poutrupvej
Ranumvej
Rybjergvej
Rønbjergvej
Sallingvej
Sigsvej
Sjørupvej
Skørhøjvej
Sparevej
Stengårdsvej
Søndergade
Sønderkærsvej
Sønderladevej
Søndersøvej
Thorupvej
Tinghøjvej
Tolstrupvej
Trendvej
Troldbjergvej
Trædemarksvej
Ullerupvej
Vanstedvej
Vejrhøjvej
Vesterkærsvej
Vester Ørbækvej
Viborgvej
Vilstedvej
Vægerhøjvej
Øster Ørbækvej
Ålborgvej
Ålevej
Årsvej
Årupvej
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242
245
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260
261
262
266
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270
273
275
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Register for
SEJLFLOD KOMMUNE
Baggesdamvej
Birkesøvej
Blokengen
Bøgeskrænten
Dalsgaardvej
Dokkedalvej
Dybdalvej
Egensevej
Fælledhaven
Gadkærsvej
GI. Høstmarksvej
Gudholmvej
Hassinghave
Hestholmvej
Kildegårdsvej
Kildevænget
Klausholmvej
Komdrupvej
Kystvej
Kærgårdsvej
Kærsholmvej
Kærvej
Landmandsvej
Langelandsvej
Lergravene
Lillevordevej
Lindenborgvej
Louisendalvej
Læsengvej
Monshøjvej
Mosbrovej
Mulbjergvej
Mygdalsvej
Møllebrovej
Møllesøvej
Ny Høstmarkvej
Randby-Vej
Regelvej
Rodageren
Sigsgaardvej
Skolestien
Stadionvej
Svanfolkvej
Søndre Bygade
Thorsbrovej
Tiendemarken
Toftkærvej
Vestermarksvej
Vesterskov
Vester Vase
Vigen
Vårstvej
Østergårdsvej
Øster Vase
Ålykkevej

279- 280
280- 281
281- 282
282- 284
284284284- 286
286286286287287- 288
288288289289289- 290
290290- 292
292292- 295
295- 297
297297297- 298
298- 300
300300- 301
301301301- 302
302302302302- 303
303- 304
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306306306- 307
307- 308
308- 309
309309309309- 310
310- 311
311311311- 315
315-

Register for
STØVRING KOMMUNE
Abildgårdvej
Albækvej
Anlægsvej
Astrupvej
Bavnehøjvej
Bradstedvej
Bratbjergvej
Braulstrupvej
Bustedvej
Byrstedhedevej
Byrstedvej
Dalumvej
Erstedskovvej
Estrupvej
Fjordvej
Fløevej
Foldagervej
Frendstrupvej
Gammelholmvej
GI. Viborgvej
GI. Alborgvej
Gravlevvej
Guldbækvej
Gåsemosevej
Halkærgårdvej
Harrildhusvej
Harrildvej
Haverslevvej
Hedehusvej
Hjedsbækvej
Hjedsvej
Hjortholmvej
Hobrovej
Hornumgårdvej
Hornum Søvej
Horsmarkvej
Hovhedevej
Hyldalvej
Hæsumvej
Høgholtvej
Højbovej
Ingerdalsvej
Isaksvej
Kammerherrevej
Havshøjvej
Kirketerpvej
Knoldevej
Kridtbakken
Langelinie
LI. Sønderupvej
Lille Østrupvej
Lyngsøvej
Nibevej
Nihøjevej
Nygårdsvej
Posthusvej

317- 319
319- 321
321 321322322322- 323
323323- 324
324- 327
327- 330
330- 331
331331- 332
332332- 334
334- 335
335- 336
336- 338
338- 343
343- 344
344- 345
345345- 347
347347- 348
348348- 350
350- 351
351- 356
356356- 362
362363363363363- 365
365365- 366
366- 367
367- 368
368369369- 370
370370- 372
372- 373
373373- 374
374- 375
375375- 378
378- 385
385385- 386
386-

Præstevej
Risgårdvej
Rodstedvej
Rykkumvej
Skolevej
Snorupgårdsvej
Storhøjvej
Stubberupvej
Sørupgårdsvej
Torndalsvej
Torstedvej
Trængstrupvej
Tøttrupvej
Ulvkærvej
Veggerbyvej
Vesterhedenvej
Vinstræde
Volstrupvej
Øster Hornumvej
Østermarkvej
Arestrupvej
Avej

386390391392392393394395397398398399401402404407407408410411413415-

390
391
392

393
394
395
397
398

399
401
402
404
407

410
411
413
415
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Register for
AARS KOMMUNE
Aggersundvej
Astrupvej
Bandsholmvej
Binderupvej
Birkevej
Bjerghedevej
Bjergvej
Bjørnstrupvej
Blærevej
Bolsmarkvej
Borupvej
Brusåvej
Doverhøjvej
Dybvad Møllevej
Fladhøjvej
Fælledvej
Gamborgvej
Gislumhøjvej
Gislumvej
GI. Blærevej
Granlidevej
Gunderstedvej
Gyvelgårdsvej
Halkærvej
Havbrovej
Herredsvej
Holmevej
Hvalpsundvej
Hvorpvarpvej
Hødalen
Højrisvej
Høvejen
Jelstrupvej
Katbyvej
Kelddalvej
Kyødalevej
Kællingtandvej
Langdalvej
Leregårdsvej
Lindholmvej
Lyngholmvej
Lynnerupvej
Løgstørvej
Morumvej
Mosbækvej
Mosegårdvej
Mølgårdvej
Møllehøjvej
Ndr. Borremosevej
Nr. Blærevej
Nyrupvej
Nørdalvej
Nørregade
Oustrupvej
Overvej
Plantagevej

417- 419
419- 420
420- 421
421- 423
423- 425
425- 426
426426- 427
428- 430
430- 431
431- 434
434- 437
437- 438
438- 439
439- 440
440- 441
441442442- 444
444444- 445
445- 448
448448- 449
449- 453
453- 455
455- 456
456- 457
457- 459
459- 461
461- 462
462462- 465
465- 466
466- 469
469469470470- 471
471471471471- 478
478- 481
481- 484
484- 485
485- 486
486486- 487
486486- 490
490- 491
491- 492
492- 494
494- 497
497-

Præstevej
Pugholmvej
Rasdalvej
Ravndalvej
Risgårdvej
Roldvej
Saltgårdvej
Sjøstrupvej
Skivumvej
Skovvej
Skovvænget
Skråvejen
Smedevej
Stenildvadvej
Stensgårdvej
Støberivej
Suldrupvej
Svoldrupvej
Søgade
Sønderhedevej
Sønderlundvej
Søttrupvej
Tandrupvej
Thorsholmvej
Trælborgvadvej
Vadgaardvej
Valkyrievej
Vandværksvej
Vester Skivumvej
Vester Søttrup Vej
Vestrupvej
Østergade
Østergårdsvej
Østerkrat
Øster Søttrup Vej
Østrupvej
Årupvej
Aalborgvej

-541FOTO TIL NØRAGER KOMMUNE (bind I),
indgået efter redaktionens slutning.

SKOVLVEJEN 10, BREDHØJGAARD", LL. BINDERUP, 9600
AARS.
JUST ANDERSEN, gårdejer, om
tales side 375.

FOTOS TIL HOBRO KOMMUNE,
indgået efter redaktionens slutning.
DØSTRUPVEJ 111, "STERBYGÅRD", DØSTRUP, 9500 HOBRO.
TORBEN ANDERSEN, gårdejer,
omtales side 113.

ULSTRUPVEJ 36, "ULSTRUPGÅRD", ULSTRUP, 9500 HOBRO.
ARNE HØRLUCK, gårdejer, om
tales side 177.

-542VOLSTRUPVEJ 10, "STENSGAARD", DØSTRUP, 9500 HO
BRO.
GUNNAR STEEN NIELSEN, gård
ejer, omtales side 185.

FOTOS og OPLYSNINGER TIL AARS KOMMUNE,
indgået efter redaktionens slutning.

BRUSÅVEJ 37, "BRUSGAARD",
GUNDERSTED, 9240 NIBE.
JØRGEN BRUSGAARD CHRI
STENSEN, gårdejer, omtales side
436.

KATBYVEJ 8, "HØJVANG", ÅGÅRDSMARK, 9600 AARS.
SVEND JOCHUMSEN, gårdejer,
omtales side 466.

PLANTAGEVEJ 1, OUSTRUP,
9600 AARS.
KNUD BACH FREDERIKSEN,
gårdejer, omtales side 497.

SKIVUMVEJ 45, "NORDBORGGÅRD", SKIVUM, 9240 SKIVUM, tlf. 98-666080.
JOHANNES JENSEN, landmand, født d. 20.-3.-1943, søn af Poula Hansine Marie og
Hilmar Jensen.

-543J.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog første halvdel af gården i
1973 og resten i 1983 efter sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården,
som har været i slægtens eje siden 1906. Gården brændte d. 13.-8.-1973 og blev her
efter genopført på den anden side af vejen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 54 ha., heraf lidt skov og eng. Der er forpagtet ca. 12
ha. Stuehuset er opført i 1980. Avlsbygningerne består af 3 længer med svinestald
opført i 1973 efter brand, lade fra 1974 og maskinhus fra 1976, desuden er der
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på ca. 70 årssøer, der produceres ca.
900 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og rug. Der er 2
traktorer, andel i mejetærsker, 3 kornsiloer, varm lufts tørreri, blandeanlæg og der er
andele i vindmølle. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

SKIVUMVEJ 51, "SKIVUMGÅRD", SKIVUM, 9240 NIBE, tlf. 98-666342.
ANDERS JENSEN, gårdejer, født d. 26.-4.-1939^ søn af Hilmar Jensen, gift d. 19.-4.1962 med Grethe Petersen, kontorassistent, født d. 18.-6.-1942, datter af Villy Peter
sen. Parret har børnene: Jan og Claus.
A.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 22.-2.-1962 fra
Marius Hosbond.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 22,8 ha., heraf 3,1 ha. eng. Der er forpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er restaureret i 1976, Avlsbygningerne består af svinestald, lade og foderhus
fra 1975 samt et gammelt maskinhus, derudover er der gylletank. Gården drives med
en svineproduktion på 55 årssøer, der sælges 150 smågrise og produceres 700 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er vinterraps. Der er 2 traktorer, andel i
mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og andele i vindmølle. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet.
SØNDERHEDEVEJ 4, "SKIVUM
HEDEGAARD", SKIVUM, 9240
NIBE.
OLE LARSEN, gårdejer, omtales
side 516.

VESTER SØTTRUP VEJ 4, HORNUM, 9600 AARS.
ANNA SØRENSEN, gårdejer, om
tales side 524.

