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FORORD

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

skelen til størrelse, hvad areal angår.
Vi har bestræbt os på, at få alle bestående landbrug medtaget, og værket bliver

først og fremmest en håndbog, der i en kort, men dog så fyldig form, som en håndbog
af denne art tillader, omhandler de forhold, som er af betydning og interesse for de

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

vejenes navne i alfabetisk orden, indenfor hver kommune.
Billedstoffet er nyt, i mange tilfælde fotograferet til formålet, bl.a. af Kastrup

Luftfoto, i alle tilfælde udlånt af ejeren.

Alle luftfoto der er optaget af Kastrup Luftfoto og anvendt i bogen, opbevares
i deres arkiv, der har farveoptagelser fra 1961 og fremefter. Samme område er
fotograferet igen med ca. 5 års mellemrum. Der kan bestilles farveforstørrelser fra

dette arkiv. Nærmere oplysninger på telefon 31 60 91 11.

Når vi har påtaget os udarbejdelsen af dette værk, er det sket efter opfordring
fra mange danske landmænd. Vi ved, det er et stort og betydningsfuld arbejde, som
kun har sin fulde værdi, når alle oplysninger er rigtige; men med det kendskab som

vore mange lokaltboende medarbejdere har til netop deres egn, mener vi, der her er
udført et arbejde, således at vor landbrugslitteratur er blevet en god og nyttig

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

FORLAGET DANSKE LANDBRUG I/S

8600 Silkeborg
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BROVST KOMMUNE
AGGERSUNDVEJ 44, "KORSGAARD", TORSLEV, 9460 BROVST,
tlf. 98-232304.
ARNE KRISTENSEN, gårdejer,
født d. 18.-1.-1938, søn af Klara
og Aage Kristensen, gift d. 17.3.-1967 med Grethe Andersen,
født d. 15.-5.-1941, datter af
Karla og Hans Rudolf Andersen.
Parret har børnene: Betina, født
d. 26.-12.-1968 og Dion, født d.
23.-3.-1973.
A.K. driver autoværksted og har
været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1975 fra sine for
ældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1904.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 23,5 ha. og der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1904. Avlsbygningerne består af kostald fra 1944, svinestald og
lade fra 1904, værksted fra 1976 og foderhus fra 1976, desuden er der et maskinhus.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 23 årskøer, 20 ungdyr
og 12 slagtekalve, af racen SDM, samt en svineproduktion på 5 årssøer, der produ
ceres ca. 100 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og
kold lufts tørreri samt anparter i Attrup Møllerne.

AGGERSUNDVEJ 92, "LILLE HA
VEN", TORSLEV, 9460 BROVST,
tlf. 98-232326.
LARS TINGAARD SØRENSEN,
gårdejer, født d. 27.-10.-1944,
søn af Ingrid og Hartvig Søren
sen, gift d. 7.-7.-1973 med Kir
sten Bager, kontorassistent, født
d. 23.-11.-1952, datter af Hilda
og Hans Aage Bager. Parret har
børnene: Petter, født d. 5.-10.1974, Palle, født d. 8.-10.-1979,
Jeppe, født d. 2.-1.-1983 og Janni, født d. 8.-8.-1986.
K.B. er medlem af skolebestyrelsen ved Skovsgård Skolen.
L.T.S. har været på Hammerum Landbrugsskole og været i Menighedsrådet ved Torslev
Kirke. Han overtog gården d. 1.-9.-1975 fra Alfred Jensen.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 27 ha., og der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1933, som er tilbygget i 1977, lade fra 1933, maskinhus og lade fra 1977. Gården
drives med en kvægproduktion på 35 årskøer og 45 ungdyr af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 markvandings
anlæg og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skole
dreng til hjælp.

-6ALSBJERGVEJ 14, "ALSBJERG NØRGÅRD", ALSBJERG, 9460 BROVST, tlf. 98230059.
BØRGE CHRISTIANSEN, gårdejer, omtales under Alsbjergvej 20.
B.C. overtog gården d. 1.-7.-1977 fra Christian M. Christensen.
Ejendomsskyld 380.000. Der er frasolgt 4,5 ha. eng og jorden er lagt under Alsbjergvej
20.
Stuehuset er opført i 1939. Avlsbygningerne består af kostald, som er ombygget til
ungdyr i 1978, samt en lade, som er ombygget til grise i 1982, desuden er der gylle
tank. Gården drives sammen med Alsbjergvej 20.
ALSBJERGVEJ 20, ALSBJERG,
9460 BROVST, tlf. 98-230059.
BØRGE CHRISTIANSEN, gård
ejer, født d. 5.-5.-1937, søn af
Mine og Marius Christiansen, gift
d. 2.-5.-1959 med Lisbeth Peder
sen, født d. 31.-3.-1933, datter
af Kristine og Sigurd Pedersen.
Parret har børnene: Inger, født
d. 21.-3.-1960 og Hanne, født d.
28.-4.-1962.
B.C. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går-

den d. 1.-11.-1958 fra Anders Larsen Nielsen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 42,5 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1892, som er ombygget til svinestald i 1973, ungsvinestald fra 1969, goldsostald,
lade og maskinhus fra 1973, farestald fra 1984, lade, som er ombygget til svinestald i
1981, desuden er der maskinhus, foderhus og gylletank, køresiloen er ombygget til ma
skiner og kornlager. Gården drives med en svineproduktion på 140 årssøer, det er en
avlsbesætning og der sælges ca. 1.400 smågrise, 800 sopolte og orner samt 700 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsfagrøde er raps. Der er 4 traktorer, plansilo,
tårnsilo og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper og der bruges maskin
station til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med Alsbjergvej 14.

ALSBJERGVEJ 27, "ALSBJERG
SØNDERGÅRD", ALSBJERG,
9460 BROVST, tlf. 98-230189.
EJNER SØNDERGAARD MADSEN,
gårdejer, født d. 27.-2.-1917, søn
af Mariane og Jokom Madsen,
gift d. 16.-11.-1945 med Birthe
Nielsen, født d. 1.-7.-1914, dat
ter af Katrine og Peder Chr. Ni
elsen. Parret har børnene: Katri
ne, født d. 18.-9.-1946, Mariane,
født d. 7.-12.-1949 og Peder
Chr., født d. 22.-9.-1954.
E.S.M. overtog gården d. 1.-11.-1945 fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 60,5 ha., heraf 1,5 ha. eng og 20 ha. fredede arealer.
Ca. 24 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1902. Avlsbygningerne består af kostald fra 1928, svinestald fra
1924, lade fra 1931 og kyllingehus fra 1964. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af raps, korn og ærter. Der er 2 traktorer, plansilo, kold lufts
tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ATTRUPVEJ 45, "ATTRUP VESTERGAARD", ATTRUP, 9460 BROVST, tlf. 98-230208.
MICHAEL THØGERSEN, gårdejer, født d. 29.-6.-1956, søn af Ellen og Niels Thøgersen, gift d. 15.-12.-1979 med Margit Jørgensen, født d. 6.-12.-1955, datter af Esther
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har børnene: Morten, født
d. 1.-12.-1978 og Marian
ne, født d. 19.-7.-1982.
Michael Thøgersen har væ
ret på Lundbæk Landbrugs
skole 2 gange. Han er med
lem af kvægfodringsudval
get i Han Herreds Landbo
forening, i repræsentantska
bet for Venstre Vælgerfor
ening og koordinerende kon
taktperson fra skole til
landbrug. Han overtog gården d. 1.-9.-1978 fra Anna og Jens Korsbæk.
Ejendomsskyld 1.295.000, desuden er der lidt jord i Fjerritslev. Areal 46,5 ha., heraf
tilkøbt 20 ha., der er frasolgt 5 ha., og der er 4 ha. strandeng. Derudover er der
forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1946 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1979, ungdyrstald fra 1983, lader fra 1956 og 1979, garage, værksted og malkerum
fra 1979-81, kombineret lade og stald fra 1990, desuden er der maskinhus, foderhus og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 47 årskøer og 60 ungdyr af racen
SDM, samt 1 ammeko, af racen Hereford, og 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrø
der er ærter og korn. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bru
ges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.

BAUNEHØJVEJ 15, TRANUM,
9460 BROVST, tlf. 98-235275.
MARIUS KRONBORG, landmand,
født d. 22.-7.-1912, søn af Ann
Marie og Kristian Kronborg, gift
d. 23.-11.-1939 med Astrid Kron
borg, født d. 6.-3.-1916, datter
af Ann Marie og Kristian Kron
borg. Parret har sønnen Kristian,
født d. 5.-3.-1940.
M.K. overtog gården i 1939, da
den blev udstykket fra en nabogård.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 11,5 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1939 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald og
lade fra 1939. På gården er der 1 traktor.

BAUNEHØJVEJ 24, "BAKKEN",
TRANUM, 9460 BROVST, tlf. 98235217.
HENNING JENSEN, gårdejer,
født d. 7.-7.-1937, søn af Petra
og Gregers Jensen, gift d. 10.6.-1972 med Ingrid Christensen,
medhjælpende hustru, født d.
31.- 12.-1948, datter af Esther
og Jens Møller Christensen. Par
ret har børnene: Flemming, født
d. 11.-5.-1967 og Søren,, født d.
25.- 10.-1973.
H.J. er kommunal rottebekæmper i Brovst Kommune, han handler med korn og foder
stoffer og er ansat ved Superfos Korn. Han overtog gården d. 1.-1.-1972 fra sine
forældre, som købte den d. 1.-6.-1938.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 2 ha. eng og tørveareal. 7 ha. er bortforpagtet.
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af kostald fra 1906, hønsehus fra 1944-45, lade fra 1938, som er tilbygget i 1955 og
1966, samt maskinhus fra 1960. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 100
stk. årligt og desuden er der 20 ungkreaturer af blandet race. Der er 2 traktorer og
tårnsilo.
BINDELEDDET 9, ARENTSMINDE, 9460 BROVST, tlf. 98-238720.
BJARNE SIGURD PEDERSEN, landmand, født d. 16.-5.-1958, søn af Iris og Christian
Pedersen, gift d. 21.-11.-1987 med Lis Vinther, husassistent, født d. 21.-11.-1957,
datter af Rita og Kaj Vinther. Parret har børnene: Gitte, født d. 1.-7.-1982 og Mette,
født d. 15.-5.-1985.
B.S.P. er ansat ved Elforsyningen i Brovst. Han overtog gården d. 1.-7.-1978 fra sine
forældre, som købte den i 1952.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 22 ha. og der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald,
som er ombygget til svinestald i 1980, svinetald fra 1972, maskinhus fra 1984, desuden
er der garage, maskinhus og lade. Gården drives med en svineproduktion på 29 års
søer, der produceres ca. 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BODEN 20, "BODEN", BODEN,
9460 BROVST, tlf. 98-236129.
POUL ERIK CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 19.-1.-1935, søn af
Valborg og Jacob Christensen,
gift d. 21.-5.-1961 med Elisabeth
Kjær Jørgensen, hjemmehjælper,
født d. 19.-11.-1938, datter af
Jenny og Christian Kjær Jørgen
sen. Parret har børnene: Lene,
født d. 27.-4.-1962, Kim, født d.
I9.-1.-1965, og Anja, født d. 13.4.-1976 og død d. 5.-12.-1983.
P.E.C. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1973 fra Val
demar Hvolbæk.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 24 ha., og der er forpagtet 42 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald,
som er ombygget i 1975, slagtesvinestald fra 1974, som er tilbygget i 1979, desuden
er der lade, maskinhus og foderhus. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvæg
produktion på 23 årskøer og 30 ungdyr, af racen SDM, og en slagtesvineproduktion på
ca. 1.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri, halmfyr samt anparter i Øland
Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng
til hjælp.

BRATBJERG 1 "BRATBJERGGAARD", BRATBJERG GAARDE,
9460 BROVST, tlf. 98-235292.
PEDER KJÆRULFF, gårdejer,
født d. 23.-5.-1937, søn af Jenny
og Niels Kjærulff, gift d. 11.12.-1965 med Hanne Sørensen,
født d. 19.-2.-1945, datter af
Kirsten og Jens Christian Søren
sen. Parret har børnene: Finn,
født d. 14.-9.-1966, Lone, født
d. 4.-12.-1967, Inge, født d. 19.6.-1972 og Ann, født d. 24.-3.-1978.
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Henning Sørensen.
Ejendomsskyld 3.230.000. Areal 82 ha., heraf tilkøbt 50 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kostald, ungdyrstald og foderhus fra 1979, lade fra 1880 og maskinhus fra 1969, des
uden er der svinestald, gylletank og gastæt silo. Gården drives med en kvægproduktion
på 76 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, derudover er der 10 ammekøer, 5 ungdyr og 5 slagtekalve, krydsninger mellem Simmentaler og SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, korn og ærter. Der er 3 traktorer og eget rensnings
anlæg på okkerfældningsanlæg til dræn. Maskinstation bruges til en del af markarbej
det og der er 1 medhjælper. Gården drives sammen med Bratbjerg 3, som har en
ejendomsskyld på 400.000. og er på 8 ha.

BRATBJERG 37, "VESTERGAARD",
BRATBJERG, 9460 BROVST, tlf.
98-235288.
HANS EVALD LAUSTEN, gård
ejer, født d. 6.-7.-1955, søn af
Else og Agner Lausten, gift d.
2.-7.-1977 med Gitte Tyrrestrup,
født d. 23.-7.-1958, datter af
Annelise og Søren Tyrrestrup.
Parret har børnene: Janni, født
d. 6.-4.-1977 og Pernille, født d.
12.-8.-1981.
H.E.L. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 22.-8.-1978 fra
Poul Kristensen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 29 ha. og der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af kostald fra 1926, som er til
bygget med ungdyrstald i 1983, lade fra ca. 1926 og maskinhus fra 1980. Gården
drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen
SDM. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BRATBJERG 51, "KARLSGAARD",
BRATBJERG, 9460 BROVST, tlf.
98-235301.
AAGE AGERSKOV, landmand,
født d. 23.-4.-1933, søn af Ka
trine og Christian Agerskov, gift
d. 7.-10.- 1961 med Ruth Ander
sen, født d. 30.-11.-1941, datter
af Betty og Niels Chritian An
dersen. Parret har børnene: Jan
Ejvind, født d. 14.-9.-1963 og
Inge Marie, født d. 19.-7.-1966.
Aa.A. overtog gården d. 1.-3.1975 fra Anders Aagerskov, som købte den i 1971.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 27,6 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1942 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1972, som er ombygget til svinestald i 1984, svinestald fra 1972, lade fra 1892, og
desuden er der staklade og maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 25
årssøer, der produceres ca. 450 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo, kold lufts tørreri og træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BÆKKEN 8, BÆKKEN, 9460 BROVST, tlf. 98-235138.
AAGE JENSEN, landmand, født d. 1.-1.-1918, søn af Inger og Peter Jensen, gift d.
28.-10.-1948 med Tove Nielsen, husmor, født d. 25.-9.-1923, datter af Jenny og Jens
Nielsen. Parret har børnene: tvillingerne Inge og Per, født d. 31.-7.-1949, og Morten,
født d. 17.-5.-1958.
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hedsrådet ved Tranum Kirke, været medlem af Kommunalbestyrelsen og været i kreds
ledelsen for DLG. Han overtog gården d. 1.-10.-1952 fra Bentsine O. Andersen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 12 ha., der er tilkøbt 18 ha. og frasolgt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1929, restaureret og tilbygget i 1973. Avlsbygningerne består af
kostald, som er restaureret og tilbygget i 1960, sostald fra 1964, slagtesvinestald fra
1969, maskinhus fra 1955, som er udvidet i 1960, desuden er der en lade. Gården
drives i dag udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps og korn. Der
er 1 traktor, plansilo, varm lufts tørreri, halmfyr og anparter i Jarmsted Møllelaug.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BÆKKEN 12, 9460 BROVST.
EMIL GROTHE CHRISTENSEN,
landmand, født d. 9.-1.-1924, søn
af Jenny Kristella og Jens Peder
Christensen.
E.G.C. er altmuligmand. Han
overtog gården i november 1941
fra Mette Grothe, nuværende
ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 300.000. Areal 7
ha., der er frasolgt 7 ha., ca. 3
ha. er marginaljord. Jorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1924, lade fra 1950 og maskinhus fra 1915. På gården er der 1 traktor.
BØGE BAKKER 10, "ELMEGAARDEN", BØGE BAKKER, 9460
BROVST, tlf. 98-233406.
FRANK LYNGHOLM ANDERSEN,
gårdejer, født d. 25.-1.-1957, søn
af Anne-Mie og Børge Andersen,
gift d. 30.-6.-1984 med Birgit
Rytter Kristiansen, EDB-assistent,
født d. 13.-7.-1962, datter af
Herdis og Villy Kristiansen. Par
ret har børnene: Gitte, født d.
12.-2.-1985, Trine, født d. 21.6.-1987 og Morten, født d. 11.-8.-1990.
F.L.A. har været på Malling og Asmildkloster landbrugsskoler, han er uddannet
landbrugstekniker på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 25.-2.-1984 fra
Ingrid og Knud Svenningsen.
Ejendomsskyld 2.090.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 4 ha. skov.
Derudover er der forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1926, gennemrestaureret og tilbygget i 1975. Avlsbygningerne
nedbrændte i 1939 og blev genopført med kostald og lade, desuden er der svinestald
fra 1972, maskinhus fra 1975 og der er 3 2-rækket minkhaller. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 2.500 stk. årligt, desuden er der en minkfarm, med en
bestand på 500 avlstæver, samt 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der
er 2 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

CANADA 4, "CANADA MASKINSTATION", CANADA, 9460 BROVST, tlf. 98-231685.
HARALD JENSEN, husmand, født d. 17.-8.-1926, søn af Magda og Søren Christian
Jensen, gift d. 12.-4.-1954 med Kirsten Haverslev Jespersen, født d. 29.-10.-1929,
datter af Petra og Christian Larsen Jespersen. Parret har børnene: Niels, født d.
10.-11.-1955 og Aase Marie, født d. 2.-11.-1960.
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Harald Jensen overtog gården i
juni 1954 fra sine svigerforældre.
Gården har været i slægtens eje
siden 1929. I dag drives der ma
skinstation fra gården af far og
sønnen, Niels Christian Jensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
24,9 ha., heraf tilkøbt 17 ha.
Stuehuset er opført i 1929. Avls
bygningerne består af kostald fra
1929, som er udvidet i 1960, lade
fra 1929, 3 maskinhuse fra 1972
og 1983. Gården drives som alsi
digt landbrug med en kvægproduktion på 11 årskøer, 10 ungdyr og 5 slagtekalve af
blandet race, og en svineproduktion på 2 årssøer, der produceres ca. 30 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der drives maskinstation fra
ejendommen og der er 5 traktorer, 2 mejetærskere og alt i moderne landbrugsmaski
ner, desuden er der anparter i Torslev Vindmøllelaug. Der er ansat 2 medhjælpere og
flere i sæsonen.

CANADA 7, CANADA, 9460
BROVST, tlf. 98-231670.
JØRGEN EJVIND MADSEN, gård
ejer, født d. 10.-6.-1942, søn af
Kirstine Korsbæk og Stejner Jo
hannes Madsen, gift d. 31.-7.-1965
med Conny Villadsen, telefonist
inde, født d. 17.-5.-1946, datter
af Else Karoline og Morris Villad
sen. Parret har børnene: Flem
ming, født d. 4.-2.-1965 og Ma
riann, født d. 15.-2.-1972.
J.E.M. har været i bestyrelsen for Torstoft Andelsmejeri. Han overtog gården d.
1.-11.-1966 fra Karl Marinus Olsen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 28 ha., der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1929, som er ombygget til sostald i 1973, svinestald fra 1968, lade fra 1929, ma
skinhus fra 1973 og korn- og foderhus fra 1980. Gården drives med en svineproduktion
på 18 årssøer, der produceres ca. 350 slagtesvin årligt, desuden er der 2 travheste.
J.E.M. kører travløb på danske travbaner. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri.
DYBDALSVEJ 52, "DYBDALGAARD", BRATBJERG, 9460
BROVST, tlf. 98-235171.
HARDING R. MOSE, gårdejer,
født d. 18.-2.-1920, søn af Dag
mar Margrethe og Christian Pe
ter Mose, gift d. 21.-10.-1972
med Else Elisabeth Henriksen,
født d. 22.-4.-1921, datter af
Maren Marie og Johannes Henrik
sen. Parret har sønnen Ole, født
d. 9.-3.-1947.
H.R.M. overtog gården i 1951 fra sin mor, som købte den i 1916.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 13 ha., der er frasolgt 7 ha. Ca. 8 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er genopført efter en brand i 1922, det er senere gennemrestaureret.
Avlsbygningerne består af kostald og lade fra 1922, desuden er der maskinhus. På
gården er der 1 traktor, tårnsilo og varm lufts tørreri.
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ERIK NIELSEN, pelsdyravler, født d. 24.-2.-1951, søn af Helga og Niels Kristian
Nielsen, bor sammen med Rita Olesen, lysestøber, født d. 14.-8.-1958, datter af
Kamma og Kristian Olesen. Parret har børnene: René, født d. 27.-1.-1986 og Jimmi,
født d. 29.-9.-1988.
E.N. overtog gården d. 1.-8.-1985 fra Møller Sørensen, tidligere var gården i familiens
eje.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 31 ha., heraf 2 ha. skov og 1 ha. eng.
Stuehuset er restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af 1 4-rækket minkhal,
lade og maskinhus; den gamle kostald er ombygget til lysestøberi med butik. Gården
drives som minkfarm med en bestand på 400 avlstæver. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
ERIK BANNERSVEJ 40, ATTRUP,
9460 BROVST, tlf. 98-230054.
GUNNAR MARTINUS HANSEN,
landmand, født d. 2.-12.-1938,
søn af Astrid og Hans Hansen,
bor sammen med Inger Kirstine
Nørgaard, syerske, født d. 20.1.-1939, datter af Mariane og
Simon P. Nørgaard. Parret har
datteren Birthe, født d. 20.-11.1960.
G.M.H. overtog gården d. 1.-7.1966 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 17,5 ha. og der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1925. Avlsbygningerne består af kostald, som delvis er ombygget
til heste, hestestald fra 1925, som siden er ombygget, staklade fra 1967, lade fra
1928, desuden er der maskinhus. Gården drives med en stambesætning på 20 heste,
bestående af Frederiksborger og Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og korn. Der er 1 traktor, tårnsilo, kold lufts tørreri og træ- og halmfyr.

ERIK BANNERSVEJ 55, ATTRUP,
9460 BROVST, tlf. 98-230193.
ALLAN STEFFENSEN, gårdejer,
født d. 31.-12.-1961, søn af Kir
sten Marie Jensen, gift d.
27.-9.- 1986 med Kirsten Ander
sen, plejehjemsassistent, født d.
16.-9.- 1963, datter af Ingeborg
og Erik Andersen. Parret har
børnene: Jens, født d. 23.-6.-1988
og Anna, født d. 4.-5.-1990.
A.S. har været på Lundbæk Land
brugsskole, han er formand for
Han Herreders Husmandskreds og har tidligere været formand for Øster Svenstrup
Husmandsforening, i dag Østre Han Herreders Familiebrug. Han overtog gården d.
31.-12.-1985 fra sin morfar, Kristian Peder Steffensen, som købte den i 1953/54.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 2,6 ha., og der er forpagtet 4,5
ha.
Stuehuset er opført i 1971 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1913, som er om- og tilbygget i 1985, lade fra 1983, maskinhus fra 1990 og des
uden er der ungdyrstald og ajlebeholder. Gården drives med en kvægproduktion på 43
årskøer og 55 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
ærter. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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ERIK BANNERSVEJ 60, "ØSTERGAARD", ATTRUP, 9460 BROVST,
tlf. 98-230005.
PEDER KORSBÆK, gårdejer,
født d. 19.-1.-1918, søn af Dortea og Niels Madsen Korsbæk.
P.K. overtog gården i januar
1960 fra sin mor. Den har været
i slægtens eje siden 1923.
Ejendomsskyld 960.000. Areal
29,9 ha., heraf 0,3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1923. Avls
bygningerne består af kostald,
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps og korn. Der er 1
traktor, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markar
bejdet.
FLEGUMVEJ 8, "GL. PRÆSTEGAARD", ÅRUP, 9460 BROVST,
tlf. 98-231469.
KRISTIAN NIELSEN, gårdejer,
født d. 14.-12.-1920, søn af Ka
milla og Peder Kristian Nielsen.
K.N. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-11.-1960 fra sin far,
som købte den i 1920.
Ejendomsskyld 830.000. Areal
26,8 ha., heraf tilkøbt 6 ha. og
der er frasolgt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af lade
fra ca. 1900, kostald og maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 18 års
søer, der sælges ca. 100 smågrise og 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt varm og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er ansat 1
medhjælper.

FLEGUMVEJ 11, ÅRUP, 9460
BROVST, tlf. 98-231429.
KNUD MØLLER MADSEN, gård
ejer, født d. 11.-4.-1943, søn af
Anna og Marius Møller Madsen,
gift d. 7.-5.-1964 med Nanny Søndermølle, dagplejemor, født d.
3.-8.-1941, datter af Agnethe og
Johannes Søndermølle. Parret har
børnene: Hanne, født d. 15.-10.1964, Anitta, født d. 27.-7.-1966,
Jan, født d. 25.-10.-1968 og Al
lan, født d. 28.-6.-1971.
K.M.M. er ansat ved smågrisesalget i Ålborg Himmerland, han har været på Vejlby
Landbrugsskole. Han er i repræsentantskabet for Vendbo Slagterierne og i Ålborg
Amts Vikarordning. K.M.M. overtog gården d. 1.-1.-1967 fra sine forældre, nuværende
ejer er 4. generation på gården, som kom i slægtens eje omkring 1815.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1908 og gennemrestaureret i perioden 1976-80. Avlsbygningerne
består af kostald fra ca. 1875, som er ombygget til farestald i 1977, slagtesvinestald
fra 1971, lade fra 1875 og maskinhus fra 1976, desuden er der hønsehus og garage.
Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, der indkøbes smågrise, så der
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produceres ca. 800 slagtesvin årligt, desuden er der 4 ammekøer af racen Hereford.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo
og varm lufts tørreri.
FLEGUMVEJ 19, ÅRUP, 9460
BROVST, tlf. 98-232319.
EGON NIELSEN, husmand, født
d. 9.-6.-1932, søn af Sørine og
Villy Laursen, gift d. 8.-8.-1954
med Herdis Pedersen, født d. 7.1.-1934, datter af Tora og Andre
as Pedersen. Parret har børnene:
Thorkild, født d. 10.-12.-1954,
Jens Evald, født d. 1.-5.-1957,
Preben, født d. 23.-2.-1959,
Aase, født d. 11.-1.-1963 og Em
my, født d. 11.-3.-1968.
E.N. overtog gården i 1968 fra E. Nielsen, nuværende ejer er 2. generation på gården,
som har været i slægten fra 1945.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 12,5 ha., heraf tilkøbt 4 ha., og der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1939. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1939 samt
et hønsehus. Gården drives med en kvægproduktion på 15 årskøer, 8 ungdyr og 7 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer og alt i moderne landbrugsmaskiner, da der
drives maskinstation fra gården, desuden er der tårnsilo.
FLEGUMVEJ 36, FLEGUM, 9460
BROVST, tlf. 98-232451.
TAGE MADSEN, gårdejer, født
d. 15.-9.-1952, søn af Stinne og
Jens Madsen, gift d. 21.-6.-1975
med Jonna Gundersen, bankassi
stent, født d. 25.-1.-1955, datter
af Anna og Christian P. Gunder
sen. Parret har børnene: Heidi,
født d. 8.-7.-1978, Pernille, født
d. 30.-5.-1981 og Jette, født d.
1.-3.-1984.
T.M. er ansat på en minkfarm. Han overtog gården d. 1.-8.-1974 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 6 ha., og der er forpagtet 26 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1978, maskinhus
fra 1982 og en lade. Gårdens besætning er på 2 ungdyr af racen Hereford.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 slamsuger,
plansilo, varm lufts tørreri, halmfyr og anparter i Øland Møllelaug.

FLEGUMVEJ 42, "HAVEN", FLEGUM, 9460 BROVST, tlf. 98-231816.
MOGENS MADSEN, gårdejer, født d. 5.-4.-1947, søn af Stinne og Jens Madsen, gift d.
23.-7.-1983 med Bodil Olsen, lærer, født d. 25.-12.-1944, datter af Oda og Ejner
Olsen. Parret har børnene: tvillingerne Hanne og Tine, født d. 28.-5.-1984.
M.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1977 fra
sine forældre, nuværende ejer er 3. geneation.
Ejendomsskyld 3.040.000. Areal 104 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1987. Avlsbygningerne består af kostald, som er restaureret i
1960, svinestald fra 1907, som er gennemrestaureret og ombygget til slagtesvinestald i
1975, hønsehus, som er ombygget til halmfyr i 1982, lade fra 1907, maskinhuse fra
1967 og 1970-1972, desuden er der gylletank. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af ærter, raps og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plan
silo, tårnsilo, varm lufts tørreri, halmfyr og anparter i Attrup Vindmøllelaug.
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FREDENSDAL 37, "TEGLGAARDEN", FREDENSDAL, 9460
BROVST, tlf. 98-231364.
BERTEL JENSEN, landmand,
født d. 14.-2.-1931, søn af Anna
og Jens Jensen, gift d. 10.-11.1962 med Inga Kirstine Eskildsen, dagplejer, født d. 8.-4.-1934,
datter af Elvine og Thomas
Eskildsen. Parret har børnene:
Bodil, født d. 23.-8.-1963, Mogens,
født d. 27.-4.-1965 og Torben,
født d. 8.-5.-1970.
B.J. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1960 fra
Vinther Hedegård.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt ca. 10 ha., og der er forpagtet 3
ha.
Stuehuset er opført i 1917, gennemrestaureret og tilbygget flere gange. Avlsbygnin
gerne består af kostald fra 1917, svinestald fra 1931, maskinhus fra 1976 og desuden
er der lade, som er udvidet flere gange. Gården drives som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 12 årskøer, 14 ungdyr og 6 slagtekalve, af racen SDM, samt en
svineproduktion på 10 årssøer og der produceres ca. 200 slagtesvin årligt, derudover er
der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer,
plansilo og varm lufts tørreri. Maskinsation bruges til en del af markarbejdet.

FREDENSDAL 66, "NØRGAARD", FREDENSDAL, 9460 BROVST, tlf. 98-231371.
SVEND SIMONSEN, gårdejer, født d. 20.-2.-1916, søn af Marie og Niels Simonsen, gift
d. 15.-6.-1956 med Else Nielsen, født d. 5.-4.-1919, datter af Peder Kristian Nielsen.
S.S. overtog gården d. 1.-11.-1963 fra Anders Meldgård.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1941. Avlsbygningerne består af lade fra 1946, maskinhus fra
1964 samt kostald og svinestald. På gården er der 1 traktor.
FRISTRUPVEJ 6, "ØSTERRØGILD", RØGILD, 9460 BROVST, tlf. 98-243525.
PER ØSTERRØGILD, gårdejer, født d. 12.-10.-1948, søn af Linda Kristine og Anders
Østerrøgild.
P.Ø. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1977 fra
sin far, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.090.000. Areal 43,6 ha. og der er forpagtet 70 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og delvis restaureret i 1975-82. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1955, ungdyrstald fra 1974, kornhus fra 1986, roehus fra 1967, lade fra
1987, maskinhus fra 1979, foderhus fra 1990, desuden er der gylletank og både indenog udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 74 årskøer, 86 ung
dyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps
og korn. Der er 3 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1
fodermester samt 1 medhjælper og der bruges en del af maskinstation.

FRISTRUPVEJ 10, RØGILD,
9460 BROVST, tlf. 98-243193.
KARLO KJÆR NIELSEN, gård
ejer, født d. 28.-8.-1937, søn af
Gerda og Niels Peder Nielsen,
gift d. 28.-10.-1961 med Annlis
Sørensen, plejerske, født d. 24.12.-1935, datter af Anna og Kri
stian Sørensen. Parret har børne
ne: Jan, født d. 24.-9.-1962 og
Bent, født d. 12.-3.-1965.
K.K.N. har været på Vejlby
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Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for slagteriselskabet Sundby Vendbo og i
bestyrelsen for den lokale kreds i DLG. Han overtog gården d. 1.-4.-1963 fra Arne
Søndergård. Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 66,5 ha., heraf tilkøbt 51 ha. Derudover
er der forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af ko
stald fra 1933, som er restaureret og tilbygget flere gange senest i 1975, svinestald
fra 1968, slagtesvinestald fra 1978, lade fra 1933, maskinhus fra 1980, foderhus fra
1975, og desuden er der indendørs køresilo og 2 gylletanke. Gården drives med en
kvægproduktion på 43 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, og derud
over er der en slagtesvineproduktion på ca. 2.000 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri,
der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset og der er anparter i Røgild Møllelaug. På gården er ansat 1 medhjælper.
GILDEDAMSVEJ 2, "FUGLSANGSMINDE", VESTERBY ØLAND, 9460 BROVST, tlf. 98236108.
HENRIK JENSEN, gårdejer, født d. 31.-7.-1965, søn af Grethe og Poul Jensen.
H.J. har været på Try og Lundbæk landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-4.-1988
fra Petrine og Ejner Nielsen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 16 ha., som er bortforpagtet til faderen.
Stuehuset er opført omkring 1920 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af ko
stald og lade fra 1920 samt maskinhus fra 1960. På gården er der 1 traktor.
H.J. ejer og driver desuden Søndergårde 9, Østerby.

GILDEDAMSVEJ 10, VESTERBY
ØLAND, 9460 BROVST, tlf. 98236108.
POUL JENSEN, gårdejer, født d.
10.-5.-1939, søn af Laura og Chri
stian Peder Jensen, gift d. 1.11.-1961 med Grethe Jeppesen,
født d. 14.-9.-1939, datter af
Johanne og Poul Jeppesen. Par
ret har børnene: Helle, født d.
4.-4.-1963, Henrik, født d. 31.-7.1965 og Hanne, født d. 13.-8.1969.
P.J. overtog gården d. 1.-10.-1961 fra sine forældre, som købte den i 1933.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 39 ha., og der er forpagtet 16 ha.
fra sønnen Henrik, som ejer nabogården.
Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af kostald fra 1967, gammel ko
stald og stuehus, som er ombygget til ungkreaturer i 1975, lade fra 1890, maskinhuse
fra 1964 og 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 42 ungdyr og
20 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der
er 2 traktorer, plansilo, kold lufts tørreri, der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset og der er anparter i Øland Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

GJØLVEJ 86, "RØGILD ØSTER
GÅRD", RØGILD, 9440 ÅBY
BRO, tlf. 98-243114.
RYSHOLDT LAMBERTSEN, gård
ejer, født d. 12.-6.-1920, søn af
Kristine og Jens Jørgen Lambertsen, gift d. 20.-3.-1947 med
Asta Olesen, født d. 27.-11.-1915,
datter af Johanne Marie og Chri
stian Olesen. Parret har børnene:
John, født d. 24.-5.-1949, Jørn,
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R.L. har været med i Ålborg Amts Landboforeningsudvalg, han har været med til at
oprette Arentsminde Birkelse Landbofaglige Ungdomskreds og har været kredsrepræ
sentant i Hedeselskabet. Han overtog gården d. 26.-2.-1964 fra Jens Gregersen.
Areal 44 ha., heraf tilkøbt 20 ha.
Stuehuset er restaureret i 1912. Avlsbygningerne består af kostald fra 1970, kviestald
og maskinhus fra 1976, gammel kostald, som er ombygget til svinestald i 1971, østerhus med kornmagasin og garage, desuden er der gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 37 årskøer, 58 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, det er en stam
besætning, som ofte har været på dyrskue, desuden er der 1 hest af racen Oldenbor
ger. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer,
plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GODRUM 4, "MØLLEGAARDEN",
BRATBJERG GÅRDE, 9460
BROVST, tlf. 98-235099.
SØREN MØLLER MADSEN, gård
ejer, født d. 28.-2.-1931, søn af
Anna Katrine og Marius Møller
Madsen, gift d. 2.-2.-1958 med
Anna Kjær, husmor, født d. 6.1.-1935, datter af Maren og Jens
Kjær. Parret har børnene: Svend,
født d. 9.-4.-1960, Asger, født d.
19.-11.-1961 og Marianne, født d.
2.-11.-1967.
S.M.M. har været på Tune Landbrugsskole, været medlem af Kommunalbestyrelsen i
Brovst, været formand for Bratbjerg Transformatorforening og er voldgiftsformand i
Fjerritslev Retskreds. Han overtog gården d. 22.-1.-1958 fra Niels Sørensen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 38 ha., og der er forpagtet 56 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og gennemrestaureret i 1974. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1976, kviestald fra 1983, kalvestald fra 1934, slagtesvinestalde fra 1970 og
1976, lade fra 1968, maskinhus fra 1979, desuden er der gylletank og gastæt silo.
Gården drives med en kvægproduktion på 47 årskøer, 70 ungdyr og 23 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 800 stk. årligt, samt 10 ammekøer af racerne Simmentaler og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm lufts tørreri,
halmfyr og anparter i Tranum Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet, der er 1 medhjælper og 1 skoledreng til hjælp. Gården drives sammen med 2
sønner, der ejer gårdene Nr. Skovsgård 45 og Thyvej 23.
HJORTDALVEJ 46, "HØJBO",
BÆKKEN, 9460 BROVST, tlf.
98-235183.
HENNING KRISTENSEN, graver,
født d. 17.-5.-1934, søn af Kri
stiane og Alfred Kristensen, gift
d. 18.-11.-1961 med Birthe An
dersen, husmor, født d. 18.-10.1943, datter af Tinne og Gunnar
Andersen. Parret har børnene:
Birgitte, født d. 11.-12.-1962,
Leif, født d. 18.-8.-1964, Bent,
født d. 1.-5.-1966 og Tonny, født d. 26.-11.-1973.
H.K. er graver ved Øster Svenstrup Kirke. Han overtog gården d. 3.-11.-1958 fra sine
forældre, som købte den d. 26.-5.-1919 for kr. 11.500.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 22 ha., heraf 11 ha. skov og hede.
Stuehuset er opført i 1940. Avlsbygningerne består af kostald fra 1952, løsdriftsstald
fra 1988, som ejes af sønnen Bent, lade fra 1989 og maskinhus fra 1980. Gårdens be-
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er i fællesskab med sønnen Bent. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold
lufts tørreri og halmfyr.
HJORTDALVEJ 81, TELLING,
9460 BROVST, tlf. 98-235277.
KELD INGEMANN PEDERSEN,
gårdejer, født d. 17.-2.-1941, søn
af Frida og Martin Pedersen, gift
d. 21.-3.-1981 med Hela Elisabeth
Lawaetz, lægesekretær, født d.
27.-4.-1951, datter af Anne Liese
og Egon Lawaetz. Parret har bør
nene: lan Martin, født d. 21.-6.1974 og Tanya Annette, født d.
29.-7.-1976.
H.E.L. har været i Menighedsrådet ved Lerup Kirke.
K.I.P. overtog gården d. 1.-7.-1979 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 22 ha., heraf 8 ha. eng. Derudover er der forpagtet 15
ha. Stuehuset er opført i 1900 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne nedbrændte
i 1989, der blev genopført kostald og lade, den gamle kostald blev indrettet til
svinestald, maskinhuset er fra 1983, desuden er der indendørs køresilo og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der er 3 traktorer og træfyr.

HJORTDALVEJ 96, "ØSTER
PAARUP", PÅRUP, 9460 BROVST,
tlf. 98-217095.
KARL GROTHE CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 18.-12.-1936,
søn af Jenny Kristella og Jens
Peder Christensen, gift d. 6.-6.1989 med Nanny Kristensen, be
skæftigelsesvejleder, født d. 9.1.-1943, datter af Jenny og Pe
ter Høg Kristensen.
K.G.C. har været i Menighedsrå
det ved Lerup Kirke. Han over
tog gården d. 1.-7.-1961 fra sine forældre, som købte den i 1922.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 9 ha., og der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1928, gennemrestaureret og tilbygget i 1989. Avlsbygningerne
består af kostald, som er ombygget i 1965, maskinhuse fra 1975 og 1986 samt lade fra
1923. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 21 årskøer, 24
ungdyr og 4 slagtekalve, af racerne RDM og Jersey, samt en svineproduktion på 7 års
søer, der produceres ca. 150 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet og der er ansat 1 medhjælper.
HJORTDALVEJ 102, "PÅRUPGAARD", PÅRUP, 9460 BROVST,
tlf. 98-217105.
HANS PEDERSEN, gårdejer, født
d. 22.-3.-1947, søn af Margrethe
og Karl Pedersen, gift d. 30.-11.1968 med Gunda Sigsgård, ekspe
ditrice, født d. 3.-10.-1948, dat
ter af Elisabeth og Martin Sigs
gård. Parret har børnene: Palle,
født d. 26.-9.-1969, Johnny, født
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d. 3.-7.-1972 og Rene, født d. 15.-10.-1975.
H.P. forpagtede gården d. 1.-4.-1974 og købte den d. 1.-1.-1975 fra sine sviger
forældre, som købte den i 1949.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 26 ha. og der er forpagtet 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1945 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1930, lade fra 1960 og maskinhus fra 1989. Gården drives med en svi
neproduktion på ca. 500 slagtesvin årligt og desuden er 2 ammekøer, 2 ungdyr og 8
slagtekalve af racerne SDM og Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter
og raps. Der er 2 traktorer, plansilo og gennemløbstørreri med varm luft.
HJORTDALVEJ 108, "PÅRUP
MASKINSTATION", PÅRUP, 9460
BROVST, tlf. 98-217103.
POUL KRISTIAN THOMSEN,
gårdejer, født d. 28.-3.-1943, søn
af Grethe og Kristian Thomsen,
gift d. 14.-5.-1966 med Elly Han
sen, født d. 19.-6.-1945, datter
af Alma og Mikael Hansen. Par
ret har børnene: Karsten, født d.
28.- 7.-1967, Bent, født d.
9.-1.-1970, Dorte, født d. 19.-5.1971 og Ulla, født d. 11.-1.-1976.
P.K.T. er kirkesanger ved Lerup Kirke og er medlem af Menighedsrådet samt i skole
nævnet ved Tranum Skole. Han overtog gården d. 1.-11.-1965 fra Peter Kristensen.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 14 ha. og der er forpagtet ca. 70 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og gennemrestaureret i 1976-78. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1939, som er ombygget til svinestald i 1975, samt lade fra 1939, som er
ombygget til korntørreri. Gården drives som maskinstation, desuden er der en slagtesvineproduktion på ca. 400 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler,
ærter, raps og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, roeoptager, kar
toffeloptager og alt i moderne landbrugsmaskiner, samt plansilo, kold lufts tørreri og
halmfyr. På maskinstationen er ansat 1 traktorfører. Gården drives sammen med Hjort
dalvej 112.

HJORTDALVEJ 112, PÅRUP,
9460 BROVST, tlf. 98-217103.
POUL KRISTIAN THOMSEN,
gårdejer, omtales under Hjortdalvej
108.
P.K.T. overtog gården d. 1.-7.1989 fra Svend Aage Thomsen,
nuværende ejer er 2. generation
på gården, som kom i slægtens
eje i 1935.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 15
ha.
Gårdens bygninger består af
stuehus, kostald, 2 hønsehuse, som bruges til maskinhuse, samt lade og 4 maskinhuse
fra 1970 og 1979. Gården drives sammen med Hjortdalvej 108.

HOLEWASVEJ 10, VILSBÆK, 9460 BROVST, tlf. 98-231293.
CARLO LARSEN, gårdejer, født d. 4.-4.-1938, søn af Marie og Martinus Larsen, gift
d. 2.-6.-1962 med Tove Hansen, beskæftigelsesvejleder, født d. 13.-5.-1943, datter af
Martha og Magnus Hansen. Parret har børnene: Jan, født d. 21.-10.-1962 og Dan, født
d. 5.-9.-1969.
C.L. har været på Tune Landbrugsskole. Han er chauffør ved Brovst Tømmerhandel og
er i kredsledelsen for DLG's Vendsyssel-Åbybro afdeling samt er i bestyrelsen for
Øland-Attrup Afvandingslaug. Han overtog gården d. 15.-5.-1962 fra Katrine og Josef
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Ejendomsskyld 1.420.000. Areal
50 ha., heraf tilkøbt 33 ha.
Holewasvej 10's stuehus er op
ført i 1936 og gennemrestaureret
flere gange. Avlsbygningerne
brændte i 1953 og blev genopført
med kostald og lade, og desuden
er der svinestald fra 1969 og ma
skinhus fra 1975. Gården drives
udelukkende med planteprodukti
on bestående af ærter, raps, hve
de og vinterbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr.

HOVEDGADEN 1 A, "SDR.
SKOVSGAARD", SKOVSGÅRD, 9460 BROVST, tlf.
98-231548.
WINTHER SØNDERHAVEN,
gårdejer, født d. 2.-2.-1930,
søn af Anna og Jakob Sønderhaven, gift d. 16.-11.1963 med Kirsten Smith,
født d. 23.-6.-1940, datter
af Dagny og Poul Smith.
Parret har børnene: Micha
el, født d. 25.-5.-1965 og
død d. 4.-8.-1986, Merethe, født d. 6.-4.-1968 og Lise, født d. 11.-6.-1972.
W.S. har været på Uldum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1964 fra sin
moster Maren Winther Nielsen, den har været i slægtens eje siden 1861.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 49 ha., heraf 8 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1793, det er opført i bindingsværk. Avlsbygningerne ned
brændte delvis i 1950 og blev genopført i samme stil, der er kostald fra 1929, som er
delvis ombygget til spaltestald i 1975, svinestald fra 1968, lade fra 1930 og maskinhus
fra 1965, desuden er der en fodermesterbolig, som er beliggende Skovbakken 3. Går
den drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 47 årskøer, 45 ungdyr og
23 slagtekalve af racen SDM, samt en svineproduktion på 30 årssøer og der produceres
ca. 550 slagtesvin årligt, desuden er der 3 heste. Der er 3 traktorer, 1 markvandings
anlæg, kornsilo, varm lufts tørreri samt anparter i Attrup Vindmøllelaug og der
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet, der er ansat 1 medhjælper og 1 skoledreng til hjælp.
HOVENGEN 18, ØLAND, 9460
BROVST, tlf. 98-238798.
ANTON DAM ANDERSEN, gård
ejer, født d. 23.-8.-I955, søn af
Gerda og Ejner Andersen, gift d.
24.-5.-1980 med Bodil Sørensen,
sygehjælper, født d. 19.-8.-1958,
datter af Gudrun og Svend Sø
rensen. Parret har børnene: Dit
te, født d. 11.-12.-1980, Søren,
født d. 19.-9.-1984 og Kirsten,
født d. 18.-2.-1988.
A.D.A. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. l.-ll.1979 fra Ulf Nielsen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 15 ha., og der er forpagtet 3
ha.
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fra 1978, kalvestald fra 1986, lade fra 1978 og der er gylletank og 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 heste. Der er 3 traktorer og tårnsilo med varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HOVENGEN 21, HOVENGEN,
9460 BROVST, tlf. 98-238142.
MARTIN ERLING ANDERSEN,
gårdejer, født d. 18.-8.-1931, søn
af Agnes Andersen, gift d. 14.3.- 1954 med Signe Kjærsgaard,
rengøringsassistent, født d. 20.10.-1934, datter af Karen og Vil
helm Kjærsgaard. Parret har bør
nene: Ellen, født d. 24.-10.-1955,
Leif, født d. 3.-10.-1956, Lisbeth,
født d. 19.-5.-1960 og Bodil, født
d. 10.-12.-1962.
M.E.A. er kasserer for Ulvedybet Pumpelaug. Han overtog gården d. 1.-4.-1957 fra
Staten, da gården blev opført som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført i 1.957, gennemrestaureret og tilbygget flere gange. Avlsbyg
ningerne består af kostald fra 1957, som er ombygget til grise i 1987, lade fra 1957
og maskinhuse fra 1962 og 1975, desuden er der en svinestald. Gården drives med en
svineproduktion på 14 årssøer og der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, plansilo,
tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården
drives sammen med Selbjergvej 3, Øland.

HOVENGEN 31, "ENGGAARDEN",
ØLAND, 9460 BROVST, tlf. 98238672.
HANS JØRGEN THORSEN, land
mand, født d. 20.-4.-1945, søn af
Ejvine Kathrine og Arent Henry
Thorsen, gift d. 18.-7.-1970 med
Britta Bentsen, slagteriarbejder,
født d. 29.-4.-1950, datter af
Else Kirstine og Christian Ric
hard Bentsen. Parret har børne
ne: Kjeld, født d. 20.-7.-1972,
lan, født d. 21.-8.-1974 og Pia, født d. 2.-11.-1977.
H.J.T. er produktionsmedarbejder ved Eventyr Is og har været domsmand i Fjerritslev
Ret. Han overtog gården d. 1.-5.-1977 fra Jørgen Poulsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 21 ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1962 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1980, garage, hønsehus og svinestald fra 1978, lade og fyrrum til halmfyr fra
1980. Gårdens besætning er 2 årssøer, der sælges ca. 40 smågrise, desuden er der 1
slagtekalv af racen SDM, samt 1 får og 2 lam. På gården er der plansilo, kold lufts
tørreri, halmfyr og anparter i Danser Holme Møllelaug.
JAGTHOLMVEJ 5, KOKKEDAL MARK, 9460 BROVST, tlf. 98-232597.
ANTON MØLLER POULSEN, gårdejer, omtales under Kokkedalsvej 7.
A.M.P. overtog gården d. 1.-7.-1989 fra sin far, Ole P. Poulsen, som købte den i 1968.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 13 ha.
Stuehuset er opført i 1927. Avlsbygningerne består af kostald og lade fra 1927.
Gården drives sammen med Kokkedalsvej 7.
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tlf. 98-235251.
GUNNAR SØRENSEN, bonde,
født d. 3.-10.-1946, søn af Anna
og Eli Sørensen, gift d. 3.-10.-1970
med Lisbeth Geertsen, defektri
ce, født d. 7.-10.-1950, datter af
Anna og Henry Geertsen. Parret
har børnene: Annette, født d.
7.-11.-1970, 3ess, født d. 9.-6.1974 og Axel, født d. 31.-5.1979.
G.S. har været på Vejlby Landbrugsskole og været i skolenævnet ved Skovsgård Skolen,
han er i repræsentantskabet for MD-Food. Han overtog gården d. 1.-10.-1972 fra Bent
Andersen.
Ejendomsskyld 2.040.000, den tilkøbte skov er ikke vurderet. Areal 89 ha., heraf
tilkøbt 58 ha., der er 13 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kostald fra 1936, som er restau
reret i 1969 og tilbygget ungdyrstald i 1974, lade fra 1973 og maskinhus fra 1976, som
er tilbygget i 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 60 ungdyr og
20 slagtekalve af racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder er fremavlsærter,
raps, frøgræs, brødhvede og fremavlsbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
varm og kold lufts tørreri samt træfyr. Der drives lidt maskinstation fra ejendommen.
3ANUMVE3 114, 3ANUM, 9460
BROVST, tlf. 98-235297.
HENNING THORKILD LANGGAARD, gårdejer, født d. 7.-7.1946, søn af Stinne og Alfred
Langgaard, gift d. 29.-8.-1970
med 3ytte Nielsen, født d. 2.-5.1950, datter af Ninna og Alfred
Nielsen. Parret har børnene: Brit
ta, født d. 18.-3.-1973, Karin,
født d. 17.-3.-1976, Mette, født
d. 26.-4.-1978, Michael, født d.
25.-7.-1983 og Tina, født d. 30.-12.-1986.
H.T.L. har været på Grindsted Landbrugsskole, han er i skolebestyrelsen for Skovsgård
Skolen og medlem af Menighedsrådet ved Øster Svenstrup Kirke. Han overtog gården
d. 1.-9.-1970 fra sin far, som købte den i 1955.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 50,4 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 5,5 ha. skov.
Derudover er der forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og senere gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald, som er tilbygget i 1973, lade, som er tilbygget i 1973, desuden er der
maskinhus og 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 50
ungdyr og 50 slagtekalve af racerne RDM og SDM, desuden er der 2 ammekøer, 1
ungdyr og 1 slagtekalv af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og korn. Der er 2 traktorer og plansilo. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet og der benyttes husbondafløser.
3ARMSTED BYVE3 6, "3ARMSTEDGAARD", 3ARMSTED, 9460 BROVST, tlf. 98235160.
AAGE DISSING, forstander, født d. 8.-3.-1940, søn af Ester og Gunnar Andersen, gift
d. 11.-9.-1965 med Inge Lis Kolding Olsen, lærer, født d. 26.-8.-1944, datter af
Agnete og Niels Christian Kolding Olsen. Parret har børnene: Sten, født d. 10.-3.-1966
og Bo, født d. 14.-5.-1969.
I.L.K.O. har været i bestyrelsen for Landsforeningen Økologisk 3ordbrug.

-23Aage Dissing er forstander på
Den økologiske Jordbrugsskole i
Åbybro, han har været på Korinth Landbrugsskole og er uddannet
agronom på Landbohøjskolen, han
er i bestyrelsen for Dansk Natur
Mælk og i bestyrelsen for Østre
Han Herreders husmandskreds.
Han overtog gården i oktober
1977.
Ejendomsskyld 1.940.000. Areal
43 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1976/77 og
ombygget i 1980. Avlsbygningerne består af kostald fra 1978, 15 kalvehytter,
værksted, kostald fra 1989, roerum og malkerum fra 1978-1989, lade, som delvis er
ombygget til ungdyr i 1990, samt maskinhus og halmlade fra 1976, desuden er der
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer 40 ungdyr af racen
Jersey, desuden er der 12 moderfår, 1 vædder + lam samt 1 hest. Der drives økologisk
landbrug på gården og salgsafgrøderne er hvede og rug. På gården er der 3 traktorer,
plansilo, kold lufts tørreri, træfyr og anparter i Jarmsted Møllelaug. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet og der er ansat 2 elever.

JÆGERUMVEJ 21, JÆGERUM, 9460 BROVST, tlf. 98-238437.
KNUD PILGAARD, gårdejer, omtales under Thistedvej 97.
K.P. overtog gården i august 1982 fra Brovst Sparekasse.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Gårdens bygningerne består af stuehus, kostald, svinestald, lade og maskinhus. Der er
plansilo og varm lufts tørreri. Gården drives sammen med Thistedvej 97.
JØRGEN IVERSENS VEJ 3, "SANDGAARDEN", EJSTRUP, 9460 BROVST, tlf. 98235559.
JENS EVALD NIELSEN, forpagter, født d. 1.-5.-1957, søn af Anna Herdis og Jens
Egon Nielsen, bor sammen med Gunna Sørensen, født d. 25.-9.-1965, datter af Gunhild
og Knud Sørensen. Parret har sønnen Thomas, født d. 21.-9.-1981.
J.E.N. har i 11 år været ansat ved brøndborefirmaet Jørgen Kramer. Han overtog for
pagtningen d. 1.-4.-1989 fra Staten, som er ejer af gården.
Areal 72 ha. og der er forpagtet 80,5 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, kostald, svinestald, som er ombygget til kostald,
lade og 2 maskinhuse. Gården drives med en besætning på 42 ammekøer, 25 ungdyr og
35 slagtekalve af blandet race, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps og rug. Der er 3 traktorer og halmfyr.

KANALVEJ 22, VILSBÆK,
9460 BROVST, tlf. 98232482.
CHRISTIAN NIELSEN, gård
ejer, født d. 24.-4.-1948,
søn af Helga og Niels Chri
stian Nielsen, gift d. 12.11.-77 med Jenny Krogholm
Pedersen, pædagog, født d.
6.-7.-1953, datter af Krista og Niels Jensen Peder
sen. Parret har børnene:
Anna Katrine, født d. 11.5.-1978 og Jacob, født d. 5.-12.-1979.
C.N. overtog gården d. 15.-10.-1976 fra Holger Christensen.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 13 ha., og der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1983. Avlsbygningerne består af kostald fra 1934, som er ombyg-
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1982, halmlade fra 1980, maskinhus fra 1979 og desuden er der gylletank. Gården dri
ves med en svineproduktion på 40 årssøer, der produceres ca. 1.000 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo
og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KANALVEJ 34, VILSBÆK, 9460
BROVST, tlf. 98-233497.
OLE IVERSEN NIELSEN, gårde
jer, født d. 10.-3.-1958, søn af
Stinne og Anders Iversen Nielsen,
gift d. 1.-11.-1980 med Anette
Ry Jensen, assistent, født d.
31.-5.- 1958, datter af Esther og
Poul Jensen.
O.I.N. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 15.-4.-1981 fra Sigrid Pe
dersen.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 44 ha. og der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført omkring 1918 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1989, lade fra 1977, som er tilbygget i 1984, maskinhus fra 1984 og der
er inden- og udendørs køresiloer samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 35 årskøer og 40 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er ær
ter, raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KLAUSHOLMVEJ 13, "NØRHOLM", ØLAND, 9460 BROVST,
tlf. 98-236023.
HILBERT LUNDE JENSEN, gård
ejer, født d. 29.-6.-1932, søn af
Kristine "Dinne" og Ingvard Ma
rius Jensen, gift d. 10.-11.-1957
med Henny Marie Nielsen, født
d. 10.-11.-1935, datter af Dor
thea Marie og Lars Peter Niel
sen. Parret har børnene: Bente,
født d. 26.-2.-1958, Peter, født
d. 30.-12.-1960 og Hanne, født d. 27.-11.-1965.
H.L.J. er i repræsentantskabet for MD-Food og i bestyrelsen for Mejeriselskabet Nord,
Øland og Brovst. Han overtog gården d. 1.-4.-1958, da den blev opført som status
husmandsbrug. Gården drives i dag som I/S af far og søn, sidstnævnte købte halvpart i
gården d. 1.-1.-1990.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 26 ha., og der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1958, gennemrestaureret og tilbygget i 1984. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1958, som er om- og tilbygget i 1967, svinestald, som er ombyg
get til kostald i 1974, kviestald fra 1978, maskinhus, som er ombygget til kornlager i
1971, staklade fra 1976, nyt maskinhus fra 1971, roe- og foderhus fra 1990, desuden
er der 3 udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 50
ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede,
raps, ærter og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, skårlægger, plansilo, varm lufts
tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1
medhjælper.
KLAUSHOLMVEJ 15, HVOLGÅRDS MARK, 9460 BROVST, tlf. 98-236101.
HOLGER MORTENSEN, gårdejer, født d. 11.-8.-1927, søn af Marthine og Lars Chri
stian Mortensen, gift d. 28.-9.-1957 med Maria Thomsen, kontorassistent, født d.
2.-5.-1935, datter af Helga og Harald Thomsen. Parret har børnene: Lissi, født d.

8.-5.-1958, Leif, født d. 19.-11.1960 og Lene, født d. 4.-11.-1964.
Holger Mortensen overtog gården
d. 1.-4.-1957, da den blev opført
som stathusmandsbrug på 12,5
ha.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
38 ha., heraf tilkøbt 26 ha., der
er 6,9 ha. strandeng.
Stuehuset er opført i 1957, gennemrestaureret og tilbygget i
1981. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1957, som er tilbyg
get i 1976, lade fra 1957, som er tilbygget i 1967, samt maskinhus fra 1974. Gården
drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 8 ungdyr og 14 slagtekalve af racen
SDM, desuden er der 6 ammekøer, 20 ungdyr og 5 slagtekalve af racerne SDM og Li
mousine samt 1 tyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
er 3 traktorer, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

KLAUSHOLMVEJ 49, "SKOVLUND", 9460 BROVST, tlf. 98-238119.
OLUF HEDEGAARD, gårdejer, født d. 9.-3.-1930, søn af Ebba og Lars Hedegaard, gift
d. 1.-10.-1954 med Henny Larsen, født d. 1.-10.-1931, datter af Emma og Markmann
Larsen. Parret har børnene: Lars, født d. 14.-9.-1956 og Bente, født d. 27.-12.-1959.
O.H. har været på Åbybro Høj- og Landbrugsskole og har været i husdyrbrugsudvalget
i Ålborg Amts Landboforening. Han overtog gården d. 1.-3.-1955 fra Poul Eriksen.
Areal 35 ha., heraf tilkøbt 22 ha., og der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1949, gennemrestaureret og tilbygget i 1977. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1949, som er tilbygget i 1977, ungdyrstald og kalvestald, som er
restaureret i 1963, lader fra 1949 og 1977 samt maskinhus fra 1965, desuden er der
inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 50
ungdyr og 30 slagtekalve, af racen Jersey, samt 1 hest. Planteproduktionens salgsaf
grøde er ærter. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og varm lufts tør
reri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og derudover er der ansat 1
fodermester og 1 medhjælper.
KLAUSHOLMVEJ 65, KLAUSHOLMSMARK, 9460 BROVST,
tlf. 98-238670.
LARS ANDERSEN, gårdejer,
født d. 17.-9.-1955, søn af Ester
og Sigurd Andersen.
L.A. overtog gården d. 1.-7.-1988
fra sine forældre, som købte den
i 1965. S.A. har i en årrække
været i kredsbestyrelsen og i
forretningsudvalget samt formand
for planteavlsudvalget i Øster
Han Herreders Husmandsforening.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 18,4 ha. og der er tilkøbt 7 ha. ved jordfordeling.
Stuehuset er opført i 1949. Avlsbygningerne består af kostald fra 1949, som er ombyg
get til svinestald i 1978, hønsehus og lade fra 1979, desuden er der et maskinhus.
Gårdens besætning er på 6 årssøer, der produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og
varm lufts tørreri.

KLITHUSEVEJ 26, "KLITHUSE MØLLE", KLITHUSE, 9460 BROVST, tlf. 98-235296.
MOGENS PETER CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 15.-3.-1928, søn af Otilie Chri
stiansen, gift d. 20.-7.-1954 med Elene Tove Kristensen, født d. 9.-8.-1934, datter af
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Klara og Ole Kristensen. Parret
har sønnen Ole Peter, født d.
16.-12.-1956.
Mogens P. Christensen har været
i bestyrelsen for Husmandsfor
eningen, været i bestyrelsen for
Mejeriet og i Brovst kommunes
læplantningsudvalg. Han overtog
gården i 1957 fra Anine og Otilie
Christiansen, nuværende ejer er
5. generation på gården, som har
været i slægtens eje fra omkring
1850. I gamle dage var der møl
leri på gården, møllen blev taget ned i 1934 og mølleriet ophørte omkring 1930.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er byttet jord flere
gange. Derudover er der forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og gennemrestaureret flere gange, senest i 1986. Avlsbyg
ningerne består af kostald fra 1945, lade fra 1954 og maskinhus fra 1977. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, korn og græs til Shell
Farm. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, gennemløbstørreri med varm luft
og anparter i Tranum Vindmøllelaug.
M.P.C. driver desuden 6 ejendomme.
KLITHUSEVEJ 44, "LØTHS KYL
LINGEFARM", TRANUM, 9460
BROVST, tlf. 98-235142.
JAN MØLLER MADSEN, besty
rer, født d. 25.-10.-1968, søn af
Nanny og Knud Møller Madsen,
bor sammen med Lis Thomsen,
dyrepasser, født d. 31.-3.-1968,
datter af Tove og Knud Thom
sen.
J.M.M. er uddannet landbrugsog maskinmekaniker. Han over
tog forpagtningen d. 8.-8.-1990 fra Jens Aage Hansen. Gården ejes af Keld og Peter
Løth, som ejer Skovsgård Fjerkræslagteri.
Areal 75 ha., heraf 22 ha. skov.
Gårdens bygningerne består af stuehus, hestestald, 3 kyllingehuse, lade og maskinhus.
Gården producerer 650.000 kyllinger årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er græs,
som sælges til Shell Farm. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet og der er ansat 1 medhjælper samt 1 skoledreng til hjælp hver weekend.
Desuden ejes kyllingefarm i Klim Fjordholme.

KNUDEGÅRDSVEJ 8, "VESTER
KÆRGAARD", BROVST KÆR,
9460 BROVST, tlf. 98-232521.
POUL DAHLGAARD, gårdejer,
født d. 7.-3.-1953, søn af Ingrid
og Thomas Dahlgaard, gift d.
17.-7.-1982 med Jette Hollensen,
født d. 2.-4.-1959, datter af El
len og Thomas Hollensen. Parret
har børnene: Merete, født d. 14.7.-1980, Morten, født d. 1.-5.1982, Martin, født d. 21.-9.-1983
og Mikael, født d. 30.-12.-1987.
P.D. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i december 1976 fra
Aage Jensen.
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Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 40 ha. fra en naboejendom, hvor
bygningerne blev frasolgt, og der er forpagtet 55 ha.
Stuehuset er opført i 1984, det gamle er fra omkring 1917. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1917, som er ombygget til kalve- og goldstald i 1975, ny kostald fra 1975,
lade fra 1954, maskinhus fra 1976, som er tilbygget i 1989, desuden er der gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 73 årskøer, 100 ungdyr og 40 slagtekalve af
racen SDM, samt 2 ponyer. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver og alt i moderne landbrugsmaskiner.
Der drives maskinstation fra gården og der er ansat 1 fodermester og 2 medhjælpere.

KNUDEGÅRDSVEJ 12, "BISPEGAARDEN", BROVST KÆR, 9460
BROVST, tlf. 98-233382.
GERT NØRMØLLE JENSEN, læ
rer, født d. 5.-2.-1947, søn af
Mary og Lars Thomsen Jensen,
gift d. 12.-7.-1975 med Ellen
Kathrine Sørensen, lærer, født d.
13.-6.-1953, datter af Kirstine og
Oscar Sørensen. Parret har bør
nene: Anne Louise, født d. 25.2.-1981 og Anders, født d. 8.10.-1990.
G.N.J. overtog halvdelen af gården d. 1.-7.-1977 fra sine svigerforældre. Gården dri
ves i dag som I/S mellem Oskar Sørensen samt datteren og svigersønnen, nuværende
ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1910.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 23 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kostald, 3 2-rækket minkhaller samt en lade fra 1920. Gården drives som minkfarm
med en bestand på 200 avlstæver. Der er 2 traktorer.
KNUDEGÅRDSVEJ 26, "KJÆRGAARD", BROVST KÆR, 9460
BROVST, tlf. 98-231927.
PETER "PER" NØRGAARD NIEL
SEN, gårdejer, født d. 29.-9.-1941,
søn af Laura og Sigvard Nielsen,
gift d. 25.-6.-1967 med Rita Ma
rie Larsen, født d. 21.-3.-1948,
datter af Kamma og Marinus
Larsen. Parret har børnene: Ti
na, født d. 21.-11.-1967 og Per,
født d. 4.-11.-1971.
P.N.N. overtog gården d. 5.-4.-1965.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 27,5 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald fra omkring 1900, som er ombygget til forretning og udstilling i 1980,
kyllingehus fra 1969, som er ombygget til halmhus og halmlager, lade og maskinhus
fra 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps og
korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og halmfyr.
Der er en antikhandel på gården og P.N.N. køber og sælger møbler over hele Jylland.

KNUDEGÅRDSVEJ 30, "KNUDEGAARD", BROVST KÆR, 9460 BROVST, tlf. 98231189.
KARL JØRGEN MADSEN, gårdejer, født d. 4.-2.-1947, søn af Erna og Jakob Madsen.
K.J.M. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 25.-5.-1972 fra
sine forældre, som købte den i 1938.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal 61 ha., heraf tilkøbt 21 ha. og der er frasolgt 13 ha.
Stuehuset er opført i 1884. Avlsbygningerne består af kostald fra 1906, som er
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ombygget i 1973, lade fra
1989/90 og maskinhus fra 1906,
som er restaureret i 1975.
"Knudegaard" drives med en
kvægproduktion på ca. 45 årskøer
af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter,
frøgræs, kommen, korn og raps.
Der er 3 traktorer, plansilo og
varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet
og desuden er der ansat 1 med
hjælper og 1 skoledreng.

KOKKEDALSVE3 2, "VESTERGAARD", TORSLEV, 9460
BROVST, tlf. 98-231458.
THORVALD GRISHAUGE LUNDGAARD, gårdejer, født d. 22.-2.1925, søn af Mariane og Niels
Lundgaard, gift d. 28.-2.-1953
med Esther Hansen, født d. 21.12.-1926, datter af Marie og
Lars Hansen. Parret har børne
ne: Lars, født 18.-3.-1954, Niels,
født d. 18.-9.-1957 og Anne-Marie, født d. 10.-11.-1970.
E.H. døde d. 11.-6.-1984.
T.G.L. overtog gården d. 1.-1.-1953 fra sine forældre, sønnen Lars købte halvpart i
gården d. 1.-1.-1985, de nuværende ejere er 3. og 4. generation. L.G.L. har været på
Lundbæk Landbrugsskole 2 gange og han er i repræsentantskabet for Ålborg Amts
Landboforening.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt ialt 23 ha., der er 1,5 ha. skov.
Derudover er der forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1954, svinetald, som er ombygget til ungdyrstald i 1982, fyrrum fra 1981,
lade fra 1891, maskinhus fra 1984, foderhus fra 1974, desuden er der gylletank. Går
den drives med en kvægproduktion på 44 årskøer, 55 ungdyr og 22 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri, halmfyr samt anparter i
Attrup Vindmølleluag. Gården er gylleleverandør til Skovsgård Energiselskab. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.
KOKKEDALSVE3 4, TORSLEV,
9460 BROVST, tlf. 98-233137.
POUL ERIK LUNDTOFT, gård
ejer, født d. 13.-1.-1948, søn af
Karen og Carl Lundtoft, gift d.
29.-7.-1978 med Anne Lisbeth
Borregaard, lærer, født d. 11.-3.1951, datter af Agnes og Christi
an Borregaard. Parret har bør
nene: Carsten, født d. 28.-6.-1980,
Birgitte, født d. 1.-11.-1983 og
Christian, født d. 27.-12.-1986.

A.L.B. er medlem af Torslev Menighedsråd.
P.E.L. har været på Haslev Landbrugsskole, han er i regnskabsudvalget i Han Herreds
Landbo- og Husmandskreds og har været i mejeribestyrelsen. Han overtog gården d.
1.-10.-1972 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i
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slægtens eje i 1917. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 34 ha., og
der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1889 og gennemrestaureret. Alle udhusene nedbrændte i 1953, de
blev genopført med kostald og lade, desuden er der ungdyrstald fra 1975, maskinhus
fra 1988 og foderhus fra 1981. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og
70 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og maltbyg.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, varm lufts tørreri,
halmfyr og anparter i Attrup Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet og der er i perioder medhjælp, desuden er der en skoledreng til hjælp. Gården
er gylleleverandør til Torslev Energiselskab.
KOKKEDALSVEJ 7, "ELMDAL",
TORSLEV, 9460 BROVST, tlf.
98-232597.
ANTON MØLLER POULSEN,
gårdejer, født d. 10.-11.-1943,
søn af Gertrud og Ole P. Poul
sen, gift d. 5.-7.-1977 med Ragn
hild Vestergaard, økonoma, født
d. 7.-8.-1939, datter af Helga og
Martin Vestergaard. Parret har
børnene: Peter, født d. 17.-2.1959, tvillingerne Karen og Lis
beth, født d. 15.-4.- 1960, Martin, født d. 16.-1.-1962, og Ole, født d. 1.-10.-1978.
A.M.P. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1977 fra sine
forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1896.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 24 ha., der er 9 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af ko
stald fra 1927, som er moderniseret i perioden 1958-76, kviestald fra 1948, som er
restaureret i 1978, staklade fra 1989, lade fra 1949 og maskinhus fra 1972. Gården
drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 40 ungdyr og 16 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og maltbyg. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, halmfyr og anparter i Torslev Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
A.M.P. ejer og driver desuden Jagtholmvej 5.

KOKKEDALSVEJ 50, "MARKGAARDEN", ATTRUP, 9460
BROVST, tlf. 98-230082.
JØRGEN OLESEN, gårdejer,
født d. 18.-7.-1944, søn af Jo
hanne og Christian Olesen, gift
d. 25.-7.-1966 med Ruth Elin
Pedersen, husmor, født d. 19.-11.1944, datter af Henny og Oluf
Pedersen. Parret har børnene:
Jette, født d. 12.-5.-1967, Claus,
født d. 11.-3.-1970, Anette, født
d. 9.-6.-1976 og Gitte, født d. 19.-11.-1984.
J.O. er ansat på Rabami A/S i Fjerritslev. Han overtog gården d. 1.-11.-1965 fra sine
forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1900.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 22,7 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er gennemrestaureret senest i 1990. Alle udbygningerne nedbrændte i 1989
og er genopført med svinestald, lade, fyrrum, garage, hestestald og værksted og
desuden er der et maskinhus fra 1974. Gårdens besætning er på 3 heste. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker og anparter i Attrup Møllerne.
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tlf. 98-230004.
LARS POULSEN, gårdejer, født
d. 5.-7.-1953, søn af Inger og
Harald Poulsen, gift d. 5.-7.-1986
med Vivi Hemdrup, født d. 23.12.-1959, datter af Mona og Leif
Hemdrup. Parret har børnene:
Anitta, født d. 15.-11.-1980, Bri
an, født d. 3.-1.-1986 og Micha
el, født d. 6.-11.-1987.
L.P. har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 31.-12.-1984 fra sine forældre, som købte den i 1965.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 18 ha., og der er forpagtet 42 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kostald, som er ombygget til sostald i 1986, sostalde fra 1975 og 1979/1980, halmlade
fra 1979/80 og desuden er der gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 230
årssøer, der sælges ca. 4.500 smågrise og 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo. På
gården er der 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til en del af mark
arbejdet.

KOLDMOSE KIRKEVEJ
10, 9460 BROVST, tlf.
98-238389.
KIM LEVISEN, gårdejer,
født d. 12.-3.-1962, søn af
Anne Elise og Harald Le
visen, gift d. 20.- 3.-1987
med Berit Als, kontorassi
stent, født d. 30.-7.-1965,
datter af Else og Erik Als.
Parret har sønnen Mathias,
født d. 7.-8.-1990.
K.L. er ansat ved Falck i
Fjerritslev. Han overtog gården d. 1.-4.-1986 fra Sonja og Arne Jensen.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er opført i 1881 og senere gennemrestaureret, desuden er der sket en ud
videlse ved inddragelse af stalde i 1989. Avlsbygningerne består af kostald fra 1881,
som siden er restaureret, dybstrøelsesstald fra 1981, lade fra 1942 og maskinhus fra
1982. Gårdens besætning er på 20 ammekøer, 10 ungdyr og 25 slagtekalve af racen
Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og græs til pillefabrik. Der er 2
traktorer, maskinstation bruges til markarbejdet.
LANGESLUND MARK 6, "ROSEN
LUND", ARENTSMINDE, 9460
BROVST, tlf. 98-238052.
BJARNE OG JØRGEN JENSEN,
gårdejere, omtales under Ulve
skovvej 7.
Sønnen Bjarne bor på ejendom
men.
B.J. og J.J. overtog gården d.
15.-7.-1989 fra Asger Bødker.
Ejendomsskyld 1.250.000. Jorden
er lagt ind under Ulveskovvej 7
og gårdene drives i samdrift.
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bygget til svinestald i 1975, svinestald fra 1959, som er renoveret i 1990, lade fra
omkring 1910 og maskinhus fra 1980. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
ca. 1.800 stk. årligt. På gården er der plansilo med varm lufts tørreri. Den drives
sammen med Ulveskovvej 7.

LANGESLUND MARK 17, "NY
GAARD", LANGESLUND MARK,
9460 BROVST, tlf. 98-238374.
HERLUF HOLMGAARD, gårdejer,
født d. 18.-5.-1942, søn af Jo
hanne Kirstine og Jens Møller
Holmgaard.
H.H. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården i
juni 1987 fra sin mor; forældrene
overtog gården i 1938.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 39
ha., heraf tilkøbt 26 ha.
Stuehuset er opført i 1936. Avlsbygningerne består af kostald fra 1936, som er
tilbygget i 1964, lade fra 1936, desuden er der hønsehus og maskinhus. Gården drives
som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 18 årskøer, 25 ungdyr og 10 slagtekalve, af racerne RDM og SDM, samt en svineproduktion på 14 årssøer og der pro
duceres ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2
traktorer, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet. H.H. ejer og driver desuden Langeslund Mark 8.

LANGESLUND MARK 20, "FREDERIKSMINDE", ARENTSMINDE, 9460 BROVST, tlf.
98-238692.
ALFRED POULSEN, gårdejer, omtales under Lyngvej 39.
A.P. overtog gården d. 15.-6.-1984 fra Jørgen Holmegård.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 15,2 ha.
Stuehuset er opført i 1878 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1930 samt 3 garager. Gården drives i samdrift med Lyngvej 39.
LANGESLUND MARK 26, "ØSTERGAARD", ARENTSMINDE, 9460
BROVST, tlf.98-238703.
JØRGEN SKOLE, gårdejer, født
d. 21.-4.-1950, søn af Helga og
Peder Larsen Skole.
J.S. overtog gården d. 1.-12.-1977
fra sine forældre, som købte den
i 1938.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal
43,5 ha., heraf tilkøbt 15 ha.,
der er 13 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1880, og restaureret i 1959. Avlsbygningerne består af
kostald, som er ombygget til grise i 1956, fedestald og fravænningsstald fra 1979,
drægtighedsstald fra 1956, garage fra 1940, hønsehus, som er ombygget til maskinhus i
1967, lade fra 1953, som delvis er ombygget til grise i 1962, maskinhus fra 1972,
desuden er der 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der
produceres ca. 1.400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og anparter i
Røgild Vindmøllelaug.
LUNDBAKKEVEJ 13, "STUTTERI LUNDBAK", TORSLEV, tlf. 9460 BROVST, tlf. 98231686.
GUNNAR MADSEN, gårdejer, født d. 27.-8.-1937, søn af Kirstine og Stejner Johannes

Madsen, gift d. 13.-8.-1960 med
Inger Margrethe Kristiansen, hus
mor, født d. 9.-12.- 1938, datter
af Agnes Margrethe og Niels Ma
rinus Kristiansen. Parret har bør
nene: Susanne, født d. 1.-7.-1961
og Kenn, født d. 8.-11.-1966.
Gunnar Madsen har været zone
terapeut og været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 15.-2.-1958 fra Morten
Mose.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal
48 ha., heraf tilkøbt 28 ha., der er 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1887 og gennemrestaureret flere gange, senest i 1990. Avlsbyg
ningerne består af kostald fra 1929, som er ombygget til hestestald i 1974, ny
hestestald fra 1963, lade fra 1987 og maskinhus fra 1970. Gårdens besætning er på 5
følhopper (travheste), 3 føl og 1 hingst, der drives stutteri indenfor travavl. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
tårnsilo med tørreri samt et træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet
og der er ansat 1 medhjælper.
LUNDE MARK 44, "LILLE LUNDE", LERUP, 9460 BROVST, tlf. 98-235095.
POUL ERIK CHRISTENSEN, landmand, født d. 30.-6.-1955, søn af Erna og Martin
Christensen.
P.E.C. er ansat ved Varmeværket i Skovsgård. Han overtog gården d. 1.-8.-1983 fra
sine forældre, som købte den i 1953.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 14 ha., heraf 3 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført i 1958 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1958, som er ombygget til grise og senere tilbygget 2 svinestalde, samt
lade fra 1958. Gårdens besætning er på 2 ammekøer, 1 ungdyr, 1 slagtekalv, af blan
det race, desuden er der 20 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, og korn.
Der er 1 traktor, plansilo, varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

LYNGVEJ 39, HALVRIMMEN,
9460 BROVST, tlf. 98-238692.
ALFRED POULSEN, gårdejer,
født d. 2.-10.-1949, søn af Ingrid
og Harald Poulsen, gift d.
29.-9.- 1979 med Else Marie
Jensen, sygehjælper, født d.
18.-9.-1958, datter af Anne Dor
the og Lars Jensen. Parret har
børnene: Majbrit, født d. 1.-5.-1977
og Lene, født d. 17.-9.-1984.
A.P. har været på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1977 fra Anne Lise og Christian Vestergaard.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 15,2 ha.
Stuehuset er opført i 1978, da gården nedbrændte. Avlsbygningerne består af goldsostald, fravænningsstald og lade fra 1978, farestald fra 1977, maskinhuse fra 1979 og
1984 og desuden er der gylletank. Gården drives med en SPF-svineproduktion på 100
årssøer og der produceres ca. 2.000 smågrise årligt, derudover er der 1 hest.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, plansilo, kold lufts
tørreri og der er varme i staldene. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
Gården drives sammen med "Frederiksminde", Landeslund Mark 20.
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LYNGVEJ 43, HALVRIMMEN, 9460 BROVST,
tlf. 98-238191.
MARTIN THOMSEN, gårdejer, født d. 10.-4.1938, søn af Dagmar og Jens Chr. Thomsen,
gift d. 25.-2.-1961 med Lilly Larsen, født d.
7.-10.-1942, datter af Ingeborg og Simon Lar
sen. Parret har datteren Else Marie, født d.
4.-4.-1961.
M.T. overtog gården d. 18.-8.-1976 fra Jens
Kristian Nielsen.
Areal 24 ha., heraf tilkøbt 4 ha., og der er
forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1969. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1956, som er tilbygget i
1977, lader fra 1956 og 1990, desuden er der gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 44 årskøer, 48 ungdyr og 24 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 trak
torer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LYNGVEJ 57, "HOLSTEDLEDGAARD", ARENTSMINDE, 9460
BROVST, tlf. 98-238195.
HARRY JENSEN, gårdejer, født
d. 3.-2.-1940, søn af Meta og
Maugnus Jensen, gift d. 7.-4.1962 med Erna Karoline Kastrupsen, født d. 20.-6.-1943, datter
af Karoline og Bernhard Kastrupsen. Parret har børnene: Lene,
født d. 6.-9.-1962, Kamma, født
d. 10.-6.-1965 og Joan, født d.
22.-8.-1970.
E.K.K. er ansat på Åbybro Mejeri.
H.J. overtog gården d. 1.-4.-1970 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation
på gården, som har været i slægtens eje siden 1890.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført i 1902 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1951, som er tilbygget til grise i 1988, svinestald fra 1902, lade fra
1902, som er ombygget i 1980. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer,
der sælges ca. 600 smågrise årligt, desuden er der 4 ammekøer og 4 slagtekalve, af
racen DRK, samt 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 1
traktor, tårnsilo, kold lufts tørreri og anparter i Danser Holme Vindmøllelaug.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MOU KÆR 38, MOU KÆR, 9460
BROVST, tlf. 98-231248.
NIELS HARBO POULSEN, gård
ejer, født d. 13.-6.-1959, søn af
Krista og Karl Harbo Poulsen,
bor sammen med Annette Vester
gård Lambertsen, køkkenassistent,
født d. 4.-9.-1961, datter af Do
ris og Lars Peder Vestergaard
Lambertsen.
N.H.P. har været på Lundbæk
Landbrugsskole 2 gange. Han
overtog gården d. 15.-5.-1984 fra
sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i
1907.
Ejendomsskyld 1.820.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 30 ha., og der er forpagtet 42 ha.

-3itStuehuset er opført før 1900 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kyllingehuse fra 1959 og 1967, lade, som er ombygget til kornmagasin, maskinhuse fra
1976 og 1981, sidstnævnte er tilbygget i 1988. Gården drives med en kyllingeproduktion på ca. 100.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, byg
og rug. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver og alt i moderne landbrugs
maskiner, da der drives maskinstation fra ejendommen, desuden er der plansilo med
varm lufts tørreri og halmfyr.

MOU KÆR 39, MOU KÆR, 9460
BROVST, tlf. 98-232469.
LAURITS LARSEN, landmand,
født d. 28.-7.-1946, søn af Mar
grethe og Charles Larsen, gift d.
2.-12.- 1972 med Aase Larsen,
født d. 23.-2.-1944, datter af
Anna og Arne Larsen. Parret har
børnene: Tom, født d. 19.-10.-1973,
Lene, født d. 20.-2.-1975 og Sø
ren, født d. 23.-2.-1982.
L.L. har arbejdet ved Superfoss
Gødning. Han overtog gården d.

15.-8.-1977 fra Margrethe Hellesen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 16,2 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1931. Alle avlsbygningerne nedbrændte i 1985 men blev
genopført med kostald og foderhus i 1986, staklade fra 1988, desuden er der maskin
hus fra 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer og 25 ungdyr af
blandet race, desuden er der 1 hest. Der er 3 traktorer, 1 plansilo og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MØGEL VOLD 52, "MØGEL VOLD",
MØGELVOLD, 9460 BROVST,
tlf. 98-235504.
JAN SØGAARD POULSEN, gård
ejer, født d. 26.-2.-1963, søn af
Christa og Svend Poulsen, gift d.
3.-8.-1985 med Aase Marie Jen
sen, efg-køkkenassistent, født d.
2.- 11.-1960, datter af Kirsten
og Harald Jensen. Parret har
sønnen Anton, født d. 23.-2.-1988.
J.S.P. har været på Kongensgård
og Hammerum Landbrugsskoler.
Han overtog gården d. 1.-8.-1985 fra Frank Brøndum.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 33 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1970. Avlsbygningerne består af kostald ombygget i 1987, lade
fra 1990, desuden er der lejet stald på "Søndergård" i Skovsgård til opdrættet. Gården
drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 45 ungdyr af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
MØLLEBAKKEN 5, "BROGAARDEN", ØSTER SVENSTRUP, 9460 BROVST, tlf.
98-231581.
JACOB SØRENSEN, landmand, født d. 26.-11.-1942, søn af Gerda og Karl Sørensen,
gift d. 7.-10.-1967 med Bodil Vognsen, assistent, født d. 20.-11.-1945, datter af Ella
og Karl Vognsen. Parret har børnene: Karin, født d. 16.-6.-1969, Peter, født d.
22.-4.-1971, Lone, født d. 16.-7.-1975 og Anne, født d. 23.-1.-1978.
J.S. er ansat ved den grønne afdeling i Brovst Kommune og har været på Høng
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1971 fra sin far Karl Sørensen, som
købte gården i 1946.
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35 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er
bortforpagtet 7 ha.
"Brogaarden"s stuehus er opført
omkr. 1900 og gennemrestaureret
flere gange. Avlsbygningerne be
står af kostald fra ca. 1900, om
bygget i 1958, gammel hestestald
ombygget til kalvestald, lade fra
1900, staklade fra 1974 og ma
skinhus fra 1964. Gården drives
udelukkende med planteprodukti
on bestående af ærter, raps og
korn. Der er 2 traktorer, plansilo, tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

NR. SKOVSGÅRD 45, NR. SKOVSGÅRD, 9460 BROVST, tlf. 98232217.
SVEND MØLLER MADSEN, født
d. 9.-4.-1960, søn af Søren Møl
ler Madsen, bor sammen med To
ve Nielsen, sygehjælper, født d.
6.-8.-1964, datter af Martin Ni
elsen. Parret har sønnen Mads,
født d. 3.-5.-1990.
S.M.M. er landbrugsmedhjælper
hos sin far Søren Madsen og har
taget grønt bevis på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1986 fra A. Mogensen.
Ejendomsskyld 925.000. Areal 25 ha. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret flere gange, senest i 1989. Avlsbygningerne
består af svinestalde fra 1914 og 1955, lader fra 1914 og 1950 samt maskinhus fra
1950. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 800 stk. årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er hvede, byg og raps. Der er 1 traktor og plansilo.
NR. SKOVSGÅRD 86, NR. SKOVS
GÅRD, 9460 BROVST, tlf. 98233125.
EIGIL M. KLOSTER, landmand,
født d. 10.-3.-1930, søn af Dagny
og Georg Kloster, gift d. 15.-11.1953 med Lilli Larsen, født d.
20.-12.-1931, datter af Klara og
Ernst Thinggaard Larsen. Parret
har børnene: Henning, født d.
11.-3.-1954, Bjarne, født d. 15.9.-1955, Jytte, født d. 20.-3.-1957
og Merete, født d. 2.-6.-1966.
E.M.K. har været chauffør ved mejeri og Superfos Korn. Han overtog gården d. 20.10.-1953 fra Søren Jensby Jensen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 11,7 ha., heraf tilkøbt 3 ha. ved jordfordeling.
Stuehuset er opført i 1925 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kostald og lade fra 1925 samt maskinhus. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af raps, ærter og korn. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
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NR. ØKSE ENGVEJ 10, "NORD
VANG", ARENTSMINDE, 9460
BROVST, tlf. 98-238557.
HANS JEPSEN, landmand, født
d. 30.-8.-1949, søn af Petra og
Niels Jepsen, gift d. 10.-4.-1976
med Lene Chortsen, økonoma,
født d. 7.-8.-1953, datter af In
ger og Carl Chortsen. Parret har
børnene: Pia, født d. 21.-10.-1977
og Joan, født d. 25.-9.-1982.
H.J. har været på Malling Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-12.-1975 fra Peter Nielsen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 22,2 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1953 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald ombygget til drægtighedsstad i 1987, ungsvinestald fra 1962, farestald fra
1977, slagtesvinestald fra 1978, lade fra 1953, maskinhus fra 1942 og gylletank. Går
den drives med en svineproduktion på 100 SPF-årssøer, der produceres ca. 2.000 slag
tesvin årligt, desuden er der 1 ammeko og 1 ungdyr begge krydsningsdyr. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, plansilo og varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NR. ØKSE ENGVEJ 34, "NØRREGAARD", HALVRIMMEN, 9460
BROVST, tlf. 98-238818.
BJARNE FRITS LARSEN, gård
ejer, født d. 26.-5.-1946, søn af
Gerda og Søren Larsen, gift d.
20.-7.-1974 med Ulla Jensen,
født d. 10.-8.-1952, datter af
Johanne og Aage Kr. Jensen.
Parret har børnene: Heidi, født
d. 30.-4.-1974, Berit, født d.
28.-8.-1975, Kristian, født d.
5.-8.- 1980 og Anders, født d.
22.-8.-1984. B.F.L. overtog gården d. 1.-2.-1985 fra Orla Sørensen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 23,5 ha. Der er forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og gennemrestaureret i 1979. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1979, gammel kostald ombygget til ungdyrstald i 1979, svinestald be
nyttes som kalvestald, garage fra 1973, lader fra 1900 og 1979, foderhus, gylletank og
indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og 60 ungdyr
af racen SDM, desuden er der 3 Fjordheste. Planteproduktionens salsafgrøde er korn.
Der er 2 traktorer, og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. På gården er
ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NR. ØKSE ENGVEJ 46, ARENTS
MINDE, 9460 BROVST, tlf. 98238370.
CHRISTIAN KJÆR LARSEN,
gårdejer, født d. 17.-1 1.-1922,
søn af Sine og Laurits Kjær Lar
sen, gift d. 2.-4.-1955 med Kir
sten Østergaard Jensen, født d.
27.-3.-1933, datter af Kristine og
Lars Peter Jensen. Parret har
datteren Inge, født d. 4.-12.-1955.
C.K.L. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog
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fra sine forældre Sine °g Laurits Kjær Larsen, som købte gården

Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 31,8 ha., heraf tilkøbt 20 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1964 ombygget til so- og smågrisestald i 1974, sostald fra 1976, lade
fra 1977 og maskinhus fra 1974. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer,
der sælges ca. 700 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Man anvender ingen
fremmed arbejdskraft.

NR. ØKSE ENGVEJ 71, "ØSTERGAARD", NR.-ØKSE, 9460 BROVST, tlf. 98-238421.
NIELS BØCHER NIELSEN, gårdejer, født d. 26.-8.-1949, søn af Elly og Aage Nielsen,
gift d. 24.-9.-1971 med Kirsten Olling, defektrice, født d. 16.-1.-1949, datter af Marie
og Frands Olling. Parret har børnene: Dorte, født d. 17.-4.-1972, Helle, født d.
10.-9.-1973 og Frands, født d. 20.-9.-1975.
N.B.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 25.-1.-1971 fra
Jørgen Frandsen.
Ejendomsskyld 2.950.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1918 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1972 tilbygget i 1984, ungdyrstald fra 1977, kornmagasin fra 1990, lade
fra 1984, maskinhus fra 1979, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 75 årskøer, 85 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der 5 får og 7 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er
5 traktorer, 1 rendegraver, plansilo, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NR. ØKSEVEJ 84, 9460 BROVST, tlf. 98-238043.
ANDERS JØRGEN BRANDER, gårdejer omtales under Nørre Økse Kær 33.
A.J.B. overtog gården d. 12.-8.-1983 fra Bent Schack Nielsen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er opført i 1895, det er udlejet. Avlsbygningerne består af svinestald og
lade begge fra 1895. Gården drives sammen med Nørre Økse Kær 33.

NR. ØKSEVEJ 95, HALVRIMMEN,
9460 BROVST, tlf. 98-238743.
OLE KROG JENSEN, gårdejer,
født d. 17.-11.-1953, søn af Else
og Johannes Jensen.
O.K.J. har været på Lundbæk
Landbrugsskole 2 gange. Han
overtog gården d. 15.-5.-1981 fra
Henny Jensen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal
29,6 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af kostald fra
1965 tilbygget ungdyrstalden fra 1928, lade og maskinhus fra 1928 samt maskinhus fra
1988. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 35 ungdyr af racen
Jersey. Der er 3 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På
gården er ansat 1 fast medhjælper.
NR. ØKSEVEJ 114, "TUEKÆRGAARD", NR.-ØKSE, 9460 BROVST, tlf. 98-238105.
THOMAS DAHLGAARD, gårdejer, født d. 6.-4.-1932, søn af Mary og Søren Dahlgaard,
gift d. 12.- 9.-1952 med Ingrid Kirstine Madsen Nielsen, husmor, født d. 6.- 5.-1933,
datter af Maren Kirstine og Ingvard Christian Nielsen. Parret har børnene: Poul, født
d. 7.-3.-1953 og Aase, født d. 7.-5.-1955.
T.D. overtog gården d. 1.-6.-1959 fra Jens K. Jensen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 41,8 ha., heraf tilkøbt 10,8 ha.
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2 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri.
markarbejdet.

"Tuekærgaard"s stuehus er opført
i 1904 og gennemrestaureret fle
re gange. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1934 tilbygget og
restaureret i 1975, gammel heste
stald indrettet til ungdyr, svinestald fra 1966, lade og maskinhus
fra 1975 samt endnu 1 maskin
hus. Gården drives med en kvæg
produktion på 32 årskøer, 40 ung
dyr og 18 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps og korn. Der er
Maskinstation bruges til en del af

NR. ØKSEVEJ 117, NR.-ØKSE,
9460 BROVST, tlf. 98-238489.
VILLY CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 24.-3.-1948, søn af Anna
og Niels Christian Christensen,
gift d. 12.-7.-1975 med Inger
Lise Sørensen, lærer, født d.
23.-6.-1952, datter af Ely og
Poul Knud Sørensen. Parret har
børnene: Lene, født d. 11.-4.-1976,
Ulla, født d. 2.-9.-1982, Ellen,
født d. 10.-1.-1985 og Anne,
født d. 21.-6.-1989.
V.C. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for Aalborg
Amts Landboforening, i repræsentantskabet for Vendbo og medlem af skolebestyrelsen
ved Halvrimmen Skole. Han overtog gården d. 22.-2.-1973 fra Marinus Gårdsted
Pedersen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er forpagtet 110 ha.
Stuehuset er opført i 1948 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1966 ombygget til drægtigheds- og fravænningsstald i 1986, fare- og
drægtighedsstald genopført efter en brand i 1980, slagtesvinestald fra 1976, lade fra
1980, maskinhus fra 1970 tilbygget i 1981, 2 gylletanke og gastæt silo. Gården drives
med en svineproduktion på 130 årssøer, der sælges ca. 1.700 smågrise og 1.100 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabrikskartofler, ærter, raps,
spindehør, græsfrø og fremavlskorn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver
og halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester.

NØRREMARKSVEJ 4, ØSTERBY,
ØLAND, 9460 BROVST, tlf. 98236009.
EGON MØLLER MORTENSEN,
gårdejer, født d. 3.-6.-1936, søn
af Jensine og Ejnar Mortensen,
gift d. 1.-3.-1964 med Mona Ole
sen, født d. 12.-1.-1939, datter
af Tora og Ejnar Olesen. Parret
har børnene: Henriette, født d.
7.-9.-1962, Birgitte, født d. 25.12.-1963, Jane, født d. 16.-4.1967, Flemming, født d. 16.-3.1969, Kenneth, født d. 22.-12.-1970 og Vibeke, født d. 17.-6.-1974.
E.M.M. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-12.1967 fra sin mor Jensine Mortensen, nuværende ejer er 5. generation.

-39Ejendomsskyld 910.000. Areal 30,8 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1890. Avlsbygningerne består af kostald fra 1952, værksted,
lade fra 1925, maskinhus fra 1959 og udendørskøresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 23 årskøer, 30 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 kornmagasin, der
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset, og der er anparter i Øland Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NØRRE ØKSE KÆR 33, "KÆRGAARD", NR.-ØKSE KÆR, 9460 BROVST, tlf. 98238043.
ANDERS JØRGEN BRANDER, gårdejer, født d. 29.-8.-1931, søn af Kristine og Peder
Brander, gift d. 26.-10.-1957 med Marie Jensen, født d. 2.-6.-1938, datter af Matine
og Jens Peter Jensen. Parret har børnene: Martin, født d. 16.-2.-1958, Peder, født d.
8.-8.-1959, Jens Kristian, født d. 11.-3.-1961, Søren, født d. 23.-7.-1962, Bertel, født
d. 11.-11.-1963 og Johan, født d. 13.-6.-1972.
A.J.B. har været på Fjordvang Landbrugsskole, han er formand for Øster Hanherreds
Familiebrug og medlem af en del andre bestyrelser. Han overtog gården d. 1.-4.-1957
fra sin mor Kristine Brander, forældrene købte gården i 1920.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 16 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og gennemrestaureret i 1975. Avlsbygningerne består af
kostald og lade fra 1976, slagtesvinestald fra 1977, gylletank og indendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af
racen Jersey, desuden er der en slagtesvineproduktion på ca. 1.400 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, plansilo, kold lufts
tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 2
medhjælpere, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Man har samdrift
med Nr. Øksevej 84.
NØRRE ØKSE KÆR 37, NR.-ØKSE, 9460 BROVST, tlf. 98-238017.
JENS JØRGEN GULDBERG, gårdejer, født d. 2.-9.-1950, søn af Elly og Guldberg, gift
d. 27.-7.-1979 med Sigrid Pedersen, beskæftigelses vejleder, født d. 2.-5.-1953, datter
af Oda og Harald Pedersen. Parret har børnene: Mette, født d. 10.-9.-1982 og Morten,
født d. 11.-4.-1985.
J.J.G. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1990 fra sin
far Guldberg, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje
omkr. 1880.
Areal 55 ha., der er tilkøbt jord flere gange, der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af kostald fra 1964 ombygget til
sostald i 1972, drægtighedsstald fra 1976, lade fra 1946, maskinhus fra 1970, foderhus
fra 1988 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der pro
duceres ca. 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet. J.J.G. ejer desuden huset Nr. Øksevej 99.

OVERGÅRDSVEJ 14, "OVERGAARD", TORSLEV, 9460 BROVST, tlf. 98-231467.
HJALMAR HASSELBACH, gårdejer, født d. 24.-6.-1914, søn af Anna Marie og Jakob
Hasselbach.
H.H. overtog gården d. 11.-6.-1958 fra sine forældre Anna Marie og Jakob Hasselbach,
nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1869.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 36 ha., heraf 1,5 ha. plantage. Der er bortforpagtet 3
ha.
Stuehuset er opført omkr. 1859 og tilbygget i 1884. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1916, hønsehus, kombineret hestestald, vognhus og karlekammer fra 1916 og lade
fra 1859. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps og korn.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo og kold lufts tørreri. Maskinstati
on bruges til en del af markarbejdet.
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OVERGÄRDSVEJ 33, FLEGUM,
9460 BROVST, tlf. 98-231598.
CHRISTIAN PETER GUNDERSEN,
landmand, født d. 12.-3.-1930,
søn af Katrine og Anton Gunder
sen, gift d. 8.-11.-1953 med An
na Marie Brander, husmor, født
d. 28.-2.-1934, datter af Emilie
og Vilhelm Brander. Parret har
børnene: donna, født d. 25.-1.-1955
og Per, født d. 4.-10.-1958.
C.P.G. overtog gården d. 1.-8.1956 fra Maren Kjær.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 27,6 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 2 ha. skov. Jorden
er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1903 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1903 ombygget til slagtesvinestald i 1969, 2 kartoffelhuse fra 1963 og 1978, lade
fra 1957 og maskinhus fra 1958 tilbygget i 1964. Der er tårnsilo, varm lufts tørreri og
kombifyr.

OVER SØEN 74, NØRREØKSESØ, 9460 BROVST, tlf. 98238810.
ULRIK FROST, gårdejer, født d.
30.-8.-1962, søn af Marie og Ole
Frost, gift d. 26.-3.-1988 med
Hanne Thomassen, født d. 2.-7.1965, datter af Jytte og Laurits
Thomassen. Parret har børnene:
Mia, født d. 20.-6.-1985, Andre
as, født d. 12.-11.-1987 og Benja
min, født d. 26.-8.-1990.
O.F. har været på Try og Asmildkloster Landbrugsskoler. Han overtog gården d. 31.-12.-1984 fra Erik Tygesen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet 21 ha.
Stuehuset er opført i 1964 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1964 tilbygget flere gange senest i 1989, den er gennemrestaureret i 1988,
rundbuehal fra 1974, lade fra 1964, maskinhus fra 1976 og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 67 årskøer, 80 ungdyr og 34 slagtekalve af racen SDM, des
uden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, maltbyg og
hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
OVER SØEN 76, NØRREØKSESØ,
9460 BROVST, tlf. 98-238792.
FREDE ROGER JACOBSEN,
gårdejer, født d. 7.-5.-1953, søn
af Nanna og Karl Jacobsen, gift
d. 19.-3.-1983 med Lene Erna
Bjerre, kontorassistent, født d.
21.-12.- 1960, datter af Magda
og Richard Bjerre. Parret har
børnene: Pia, født d. 9.-12.-1982
og Iben, født d. 29.-7.-1986.
F.F.J. er udlært smed. Han over
tog gården d. 1.-7.-1985 fra sine
forældre Nanna og Karl Jacobsen, som købte gården i 1964.
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Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 17 ha. frijord. Der er forpagtet
22 ha.
Stuehuset er opført i 1964 og restaureret fra 1985-89. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1964 tilbygget med ungdyrstald i 1986, lade fra 1988 og maskinhus fra
1972. Gården drives med en kvægproduktion på 46 årskøer og 60 ungdyr af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, maltbyg og hvede. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast
medhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
OVER SØEN 78, "KILERGÅRDEN", OVER SØEN, 9460 BROVST, tlf. 98-238779.
JØRN MØLLER GADE, gårdejer, født d. 3.-3.-1956, søn af Inger Maren og Jens Gade,
gift d. 7.-11.-1981 med Annette Andersen, født d. 3.-11.-1960, datter af Lis og Jens
Christian Andersen. Parret har børnene: Inger Lise, født d. 15.-8.-1982, Morten, født
d. 9.-8.-1984 og Kirsten, født d. 9.-11.-1988.
J.M.G. har været på Lægård og Lundbæk Landbrugsskoler og er formand i Brovst og
Omegns Kontrolforening. Han overtog gården d. 1.-9.-1979 fra Orla Edvard Jensen.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1964. Avlsbygningerne består af kostald fra 1964, ungdyrstald
fra 1982, lade fra 1967, gylletank og gastæt silo. Gården drives med en kvægproduk
tion på 59 årskøer, 80 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset, og der er anparter i Danser Holme Vindmøllelaug. På gården er ansat 1
fast medhjælper, og man har en skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
J.M.G. ejer og driver også Holewasvej 5 i Brovst, den er på ca. 10 ha. og ejendoms
vurdering 1.000.000.

PAKHUSVEJ 8, "TORSLUND",
TORSLEV KÆR, 9460 BROVST,
tlf. 98-231260.
AKSEL HANSEN, gårdejer, født
d. 19.-6.-1930, søn af Johanne og
Christian Hansen, bor sammen
med sin søster Nora Kirstine Han
sen, født d. 14.-2.-1928.
A.H. overtog gården i februar
1966 fra sine forældre Johanne
og Christian Hansen, som købte
gården i 1941.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1924. Avlsbygningerne består af kostald, hestestald ombygget til
svinestald i 1967, lade og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 8 års
køer, 10 ungdyr og 5 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 årssøer og der pro
duceres 50 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 trak
tor, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

PLESNERVEJ 62, "ANDERSMINDE", ARENTSMINDE, 9460 BROVST, tlf. 98-238359.
HOLGER MADSEN, gårdejer, født d. 23.-2.-1929, søn af Ane Marie "Stine" og Marius
Kristian Madsen, gift d. 15.-10.-1957 med Grethe Thomsen, husmor, født d. 15.-10.1937, datter af Karen Petrine Kristine og Emil Thorvald Thomsen. Parret har børnene:
Mona, født d. 20.-4.-1958, Anette, født d. 9.-7.-1959 og Ida, født d. 15.-10.-1960.
H.M. har været på Nordsjællands Landbrugsskole. Han overtog gården d. 7.-9.-1957 fra
sin far Marius Kristian Madsen, gården har været i slægtens eje siden udstykningen i
1861.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 6 ha. eng. Der er
forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1861 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1861 ombygget til sostald i 1970, svinestald fra 1963, farestald fra 1972,
maskinhus fra 1861, lade fra 1861 siden tilbygget og maskinhus fra 1974. Gården
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drives med en svineproduktion på 23 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, plansilo, tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
PLESNERVEJ 76, "DAMGAARDEN", SKOVENGEN, 9460 BROVST,
tlf. 98-238495.
JØRGEN PETER MADSEN, gård
ejer, født d. 25.-12.-1943, søn af
Anna og Holger Madsen, gift d.
9.-4.-1966 med Marna Ploumann
Madsen, hjemmehjælper, født d.
23.-7.-1945, datter af Grethe og
Erik Madsen. Parret har børnene:
Brian, født d. 26.-8.-1964, Joan,
født d. 9.-2.-1966 og Lars, født
d. 19.-12.-1982.
J.P.M. er specialarbejder. Han overtog gården d. 1.-8.-1974 fra John Eriksen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 17,9 ha., heraf 8 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1900 ombygget til fravænningsstald i 1978, farestald fra 1978, goldsostald
fra 1968 udvidet i 1985 og maskinhus fra 1982. Besætningen er på 2 ungkreaturer.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 1 traktor, 1 mejetær
sker, plansilo, tårnsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

PLESNERVEJ 79, SKOVENGEN,
9460 BROVST, tlf. 98-238327.
JENS CHRISTIAN ESKILDSEN,
landmand, født d. 11.-7.-1923,
søn af Elvine og Thomas Eskildsen, gift d. 5.-10.-1948 med Ka
ren Marie Olsen, født d. 9.-11.1926, datter af Emma og Johan
nes Olsen. Parret har børnene:
Thomas, født d. 8.-6.-1949, Han
ne, født d. 25.-5.-1952, Mette,
født d. 21.-4.-1956, Emma, født
d. 16.-9.-1960 og Ole, født d. 10.-2.-1963.
J.C.E. overtog gården d. 11.-12.-1962 fra Eskild Eskildsen, nuværende ejer er 4. gene
ration på gården, som har været i slægtens eje siden 1861, da den blev udstykket fra
"Langeslund".
Ejendomsskyld 600.000. Areal 13,4 ha.
Stuehuset er opført i 1931. Avlsbygningerne består af kostald fra 1880 ombygget til
svinestald i 1981, hønsehus, lade fra 1880 og maskinhus. Gården drives med en svine
produktion 10 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo og
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
PLESNERVEJ 84, SKOVENGEN, 9460 BROVST, tlf. 98-238380.
HAROLD NØRGAARD ESKILDSEN, gårdejer, født d. 21.-6.-1936, søn af Elvine og
Thomas Christian Eskildsen, gift d. 14.-10.-1961 med Gudrun Gundersen, sygehjælper,
født d. 11.-3.-1937, datter af Laura og Jens Christian Gundersen. Parret har børnene:
Carsten, født d. 4.-4.-1963, Henrik, født . 16.-5.-1966 og Kirsten, født d. 24.-8.-1969.
H.N.E. overtog gården d. 15.-1.-1962 fra sin mor Elvine Eskildsen, forældrene købte
gården i 1921.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 12 ha.
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Piesnervej 84's stuehus er opført
i 1921 og gennemrestaureret i
1970. Avsbygningerne består af
kostald fra 1921 ombygget flere
gange senest i 1984 til grise,
hønsehus, lade fra 1921, og ma
skinhus fra 1979. Gården drives
med en svineproduktion på 12 års
søer, der produceres ca. 200 slag
tesvin årligt, desuden er der 1
årsko og 1 ungdyr af racen RDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde
er raps. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til rapsen.

PLESNERVEJ 92, SKOVENGEN,
9460 BROVST, tlf. 98-238542.
OSVALD SKOVSGAARD, landmand,
født d. 18.-4.-1922, søn af Ka
trine og Jens Skovsgaard.
O.S. overtog gården i 1959 fra
sin mor Katrine Skovsgaard, for
ældrene købte i gården i 1911.
Ejendomsskydi 550.000. Areal
10,2 ha.
Stuehuset er opført i 1926. Avls
bygningerne består af kostald
ombygget til svinestald, sostald,
smågrisestald og lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
ærter, raps og korn. Der er 1 traktor, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
ROLIGHED 5, "VESTERGAARD",
ROLIGHED ØLAND, 9460 BROVST,
tlf. 98-236084.
ANNA KVIST, gårdejer, født d.
10.-10.-1935, datter af Iris Ni
elsen, gift d. 21.-12.-1955 med
Harry Larsen Skovfoged, land
mand, født d. 23.-10.-1932, søn
af Laura og Jens M. Jensen Skov
foged. Parret har børnene: Jør
gen, født d. 6.-9.-1956, Bente,
født d. 19.-10.-1957, Lars, født
d. 9.-12.-1959, Mette, født d.
19.-6.-1962, Andreas, født d. 28.-6.-1973 og Jakob Harry, født d. 7.-9.-1976.
A.K. overtog gården d. 15.-11.-1965 fra Jens K. Gregersen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1929. Avlsbygningerne består af kostald og lade fra 1929. Går
den drives meTd en kvægproduktion på 10 årskøer, 8 ungdyr og 2 slagtekalve af blandet
race, desuden er der 2 ponyer. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, rug og
havre. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RØGILDVEJ 42, ARENTSMINDE RØGILD, 9460 BROVST, tlf. 98-238252.
HANS SKOLE, gårdejer, født d. 14.-1.-1959, søn af Rigmor og Aksel Skole, gift d.
6.-6.-1987 med Dorte Folden, kontorassistent, født d. 5.-2.-1960, datter af Grethe og
Frode Folden. Parret har børnene: Nikolaj, født d. 22.-10.-1984 og Andreas, født d.
18.-5.-1988.
H.S. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1986 fra sin

-uforældre Rigmor og Aksel Skole, som købte gården i 1948, den blev bygget som stat
husmandsbrug i 1927.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 21 ha. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1927 samt restaureret og tilbygget flere gange senest i 1986.
Avlsbygningerne består af kostald fra 1927 ombygget til farestald i 1977, goldsostald
fra 1978, fravænningsstald fra 1984, farestald fra 1990, lade og maskinhus fra 1978
samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der sælges ca.
1.800 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri og anparter i Røgild Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RØGILDVEJ 51, "VESTERGAARD", RØGILD, 9460 BROVST, tlf. 98-238746.
PER BUSCH NIELSEN, pelsdyravler, født d. 10.-11.-1958, søn af Ketty og Johannes
Nielsen, gift d. 22.-5.-1982 med Anette Marie Kristensen, edb-assistent, født d.
11.-8.-1961, datter af Sanny og Christian Engberg Kristensen. Parret har børnene:
Christina, født d. 12.-9.-1983, Dennis, født d. 9.-5.-1985 og Thomas, født d.
17.-8.-1990.
P.B.N. er i bestyrelsen for Hanherreds Pelsdyravlerforening. Han overtog gården d.
1.-9.-1988 fra Erik Pedersen.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 5,5 ha. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 samt restaureret og tilbygget senest i 1988. Avlsbyg
ningerne består af kostald og lade fra 1941. Gården drives som minkfarm med en be
stand på 930 tæver og 26 rævetæver. Desuden er der 6 ammekøer, 4 ungdyr og 2 slagtekalve dels Limousine og dels krydsningsdyr, der er 1 avlstyr af racen LimousinePlanteproduktionens salgsafgrøde er rug. Der er 1 traktor, savsmuldsfyr og anparter i
Øland Vindmøllelaug. Man anvender fremmed arbejdskraft i pelsningstiden, og man har
2 skoledrenge til hjælp. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. P.B.N. ejer
desuden 2,5 ha. på Øland, der er 6 4-rækket og 5 2-rækket minkhaller samt 2 4-rækket rævehaller, desuden er der pelseri og lade, det er beliggende på Rolighed 11,
Øland.
RØGILDVEJ 67, "SIGENSVANG",
RØGILD, 9460 BROVST, tlf. 98243575.
GUNNER SØRENSEN BUNDGAARD, gårdejer, født d. 5.-2.1926, søn af Nielsine og Niels
Sørensen Bundgaard, gift d. 8.11.-1952 med Gudrun Hyllested,
servitrice, født d. 5.-6.-1927, dat
ter af Karen og Bøgild Hyllested.
Parret har sønnen Flemming,
født d. 24.-5.-1954.
G.S.B. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 29.-8.-1952 fra Valdemar Jensen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1927 udvidet i 1974, lade fra 1927 tilbygget omkr. 1955 og maskinhus fra 1963.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps og korn. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo og varm lufts tørreri. Man anvender ingen
fremmed arbejdskraft.

SANDMOSEVEJ 168, "VÆGGERSTEDGAARD", SANDMOSEN, 9460 BROVST, tlf. 98238285.
JENS GUNNAR BEKHØJ KJÆR, gårdejer, født d. 26.-5.-1964, søn af Erna og Jørgen
Kjær, gift d. 27.-12.-1989 med Viola Amtoft, født d. 14.-6.-1966, datter af Bente og
Alfred Amtoft.
J.G.B.K. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1989 fra
Lise og Anker Thomsen.
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32 ha., heraf 1 ha. skov. Der er
forpagtet 65 ha.
"Væggerstedgaard"s stuehus er op
ført i 1943 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af
løsdriftsstald fra 1977, ungdyrstald
fra 1960, maskinhus fra 1965,
lade og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 70 års
køer og 90 ungdyr af racen SDM,
desuden er der 15 ammekøer af
blandet race. Der er 5 trakto
rer, og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Man driver maskinstation
fra ejendommen.

SELBJERGVEJ 3, VESTERBY 0LAND, 9460 BROVST, tlf. 98238142.
MARTIN ERLING ANDERSEN,
gårdejer omtales under Hovengen
21.
M.E.A. købte første halvdel af
gården i 1976 og resten i 1984
fra sin mor Agnes Andersen, nu
værende ejer er 5. generation og
måske mere.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 30
ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1872. Avlsbygningerne består af kostald og lade. Der er plansilo
og varm lufts tørreri. Man har samdrift med Hovengen 21.

SKRÅVEJEN 2, "HØJGAARDEN", TRANUM, 9460 BROVST, tlf. 98-235493.
NIELS PEDERSEN, gårdejer, født d. 19.-11.-1955, søn af Margrethe og Karl Pedersen,
gift d. 11.-12.-1982 med Jette Georgsen, smørrebrødsjomfru, født d. 27.-10.-1959,
datter af Johanne og Kjeld Gerorgsen. Parret har børnene: Henrik, født d. 14.-10.1979, Heidi, født d. 20.-10.-1982 og Camilla, født d. 30.-9.-1987.
N.P. overtog gården d. 15.-2.-1982 fra Fin Olesen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 25 ha. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 192Q og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1929 ombygget til sostald i 1980, farestald fra 1974, slagtesvinestald
fra 1979, lade fra 1920 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en svineproduktion
på 40 årssøer, der sælges ca. 900 smågrise og 100 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og
varm lufts tørreri. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

STAGSTEDVEJ 33, "NY STAG
STED", STAGSTED, 9460 BROVST,
tlf. 98-235195.
JOHN HANSEN, gårdejer, født d.
11.-1.-1938, søn af Kirstine og
Niels Hansen, gift d. 9.-5.-1964
med Rigmor Stagsted, husassistent,
født d. 27.-3.-1946, datter af
Gerda og Thomas Stagsted. Par
ret har børnene: Rene, født d.
29.- 9.-1964 og Heidi, født d.
2.-11.- 1971.
J.H. har i 25 år været ansat ved
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Krobakkens Maskinstation. Han overtog gården d. 1.-12.-198 3 ira sine svigerforældre
Gerda og Thomas Stagsted, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været
i slægtens eje siden 1928.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 18,2 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og gennemrestaureret senest i 1990. Avlsbygningerne består
af kostald og lade fra 1928, maskinhus fra 1990, 6-rækket minkhal samt garage. Går
den drives med en bestand på 250 minktæver, desuden er der 14 årsammekøer, 14
ungdyr og 7 slagtekalve af racen Limousine, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt,
og der er 1 hest. Der er 1 traktor, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
STAGSTEDVEJ 36, "STAGSTEDGAARD", STAGSTED, 9460
BROVST, tlf. 98-235118.
ANDERS PREBEN STAGSTED,
gårdejer, født d. 29.-1.-1934, søn
af Jenny og Kronborg Stagsted,
gift d. 20.-10.-1962 med Ella
Mose Nielsen, husmor, født d.
22.-7.-1939, dater af Elvine og
Lars Mose Nielsen. Parret har
børnene: Leif, født d. 24.-8.-1963,
Niels-Ove, født d. 29.-10.-1966
og Henrik, født d. 14.-4.-1970.
A.P.S. overtog gården d. 1.-8.-1963 fra sine forældre Jenny og Kronborg Stagsted,
gården har været i slægtens eje fra omkr. 1800.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 39 ha., der er udstykket 4 gårde fra ejendommen, de
sidste i 1928 og 1963.
Hele gården nedbrændte i 1888 og blev genopført med stuehus, som er gennemrestau
reret i 1974. Avlsbygningerne består af kostald ombygget flere gange senest i 1976,
hestestald fra 1940, lade fra 1888 restaureret i 1940, maskinhus fra 1979 samt gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 30 ungdyr og 5 slagtekalve
af racen SDM, desuden er der 5 årssøer, og der produceres ca. 50 slagtesvin årligt,
desuden er der 4 heste. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og der anvendes staldvarme
til opvarmning af stuehuset. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
STAGSTEDVEJ 45,"MELLERGAARD", STAGSTED, 9460
BROVST, tlf. 98-235376.
KNUD OLAV CHRISTIANSEN,
gårdejer, født d. 1 l.-l 1.-1957,
søn af Ellen og Peder Christian
sen, gift d. 18.-4.-1984 med An
ni Rams, socialrådgiver, født d.
25.- 3.-1961, datter af Klara og
Jacob Rams. Parret har datteren
Kathrine, født d. 19.-12.-1984.
K.O.C. har været på Lundbæk
Landbrugsskole, han er medlem
af Menighedsråder ved Lerup Kirke og i bestyrelsen af Danesros Avlerforening. Han
overtog gården d. 5.-2.-1985 fra Børge Rohd.
Ejendomsskyld 1.090.000. Areal 55,5 ha., heraf 3 ha. skov. Der er forpagtet 45 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kostald tilbygget flere gange, senest i 1978, gammelt stuehus ombygget til værksted,
lade og maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af læg
gekartofler, fabrikskartofler, ærter, raps, maltbyg, havre og frøgræs. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri samt diverse maskiner til kar
tofler. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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STAGSTEDVEJ 46, TVÆRKÆR,
9460 BROVST, tlf. 98-217054.
CARL ANDERSEN, husmand,
født d. 5.-8.-1916, søn af Marie
Magdalene og Christian Andersen,
gift d. 27.-4.-1945 med Laura
Andersen, husmor, født d. 25.-5.1924, datter af Marie og Søren
Andersen. Parret har børnene:
Knud Erik, født d. 27.-4.-1953,
død d. 6.-3.-1979, Hans Jørgen,
født d. 1.-12.-1955, Inge Marie,
født d. 14.-5.-1958 og Anne Mar-

grethe, født d. 22.-1.-1964.
C.A. overtog gården d. 26.-9.-1956 fra Hans Jørgen Andersen, gården kom i slægtens
eje d. 3.-10.-1947.
Ejendomsskyld 320.000. Areal 15,2 ha. Der er bortforpagtet 4,5 ha.
Stuehuset er opført i 1940. Avlsbygningerne består af kostald fra 1840 og lade fra
1935. Gården drives med en kvægproduktion på 9 årskøer og 1 ungdyr af racen Jersey.
Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STRANDVEJEN 78, TRANUM
KLIT, 9460 BROVST, tlf. 98235019.
VAGNER NIELSEN, landmand,
født d. 28.-10.-1943, søn af An
na Kristine og Marius Nielsen,
bor sammen med Grethe Balle,
husmor, født d. 24.-7.-1934, dat
ter af Anna og Hans Uglebjerg.
Parret har børnene: Ingrid, født
d. 30.-4.-1961, Anna, født d.
6.-4.-1963, Birthe, født d. 13.-2.1965, Dorthe, født d. 26.-3.-1967 og Henrik, født d. 3.-6.-1971.
V.N. overtog gården d. 1.-1.-1984 fra sine forældre Anna Kristine og Marius Nielsen,
nuværende ejer er 4. generatio på gården, som kom i slægtens eje omkr. 1850.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 22 ha., i 1878 blev der udstykket en ejendom på ca. 22
ha. og i 1937 endnu en på 10 ha. Der er forpagtet 43 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1934 og restaureret fler gange. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1949, udvidet i 1977, 5 2-rækket minkhaller, lade fra 1949 og maskinhus
fra 1973. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en minkbestand på 250 avlstæver. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet, og man har 1 sko
ledreng til hjælp.

SØGÅRDSVEJ 37, "NR ØKSEGAARD", NR-ØKSE, 9460 BROVST, tlf. 98-238701.
NIELS SKALL, gårdejer, født d. 4.-12.-1954, søn af Karen og Henry Skall, gift d.
19.-1.-1980 med Dorthe Vuust Nielsen, studerende, født d. 16.-5.-1958, datter af Jytte
og Erik Nielsen. Parret har børnene: Randi, født d. 29.-10.-1979 og Rene, født d.
19.-9.-1983.
N.S. er teletekniker og er i skolebestyrelsen ved Halvrimmen Skole. Han overtog
gården d. 1.-8.-1985 fra Nicolaj Pedersen, nuværende ejer er 4. eller 5. generation.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 1 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og delvist restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af
kostald fra omkr. 1935, svinestald og lade fra 1900, maskinhus og hønsehus. Besætnin
gen er på 25 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 1
traktor, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Man anvender ingen
fremmed arbejdskraft.

SØGÅRDSVEJ 45, NR-ØKSE, 9460 BROVST, tlf. 98-238062.
PER NIELSEN, gårdejer, født d. 1.-4.-1929, søn af Karen og Jens Peter Nielsen, gift
d. 23.-8.-1975 med Herdis Poulsen, født d. 16.-2.-1929, datter af Jenny Poulsen.
P.N. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1953 fra
Sine Nielsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 28,1 ha., heraf tilkøbt 3 ha. ved jordfordeling.
Stuehuset er opført i 1926 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1967 ombygget til slagtesvin i 1981, sostald og maskinhus fra 1977 samt lade.
Gården drives med en svineproduktion på 45 årssøer, der produceres ca. 1.000 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, plansilo,
varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SØNDER SKOVENG 9, "SMEDEGAARD", NR-ØKSE KÆR, 9460 BROVST, tlf. 98238258.
FOLMER KORSBÆK, gårdejer, født d. 8.-6.-1936, er opvokset hos Dortea Korsbæk,
gift d. 25.-3.-1964 med Herdis Kristiansen, født d. 30.-1.-1942, datter af Emma og
Karl Kristiansen. Parret har børnene: Joan, født d. 7.-12.-1965, Jette, født d. 11.-10.1967, Helle, født d. 3.-1.-1974 og Allan, født d. 9.-8.-1976.
F.K. har været på Kærehave Landbrugsskole og har arbejdet som svinekontrolassistent.
Han overtog gården d. 15.-7.-1972 fra Eigild Aaen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og gennemrestaureret flere gange senest i 1986. Kostalden
nedbrændte i 1990, de øvrige avlsbygninger består af kostald fra 1973 ombygget til
slagtesvinestald i 1980, farestald fra 1980, svinestald fra 1990, 4 2-rækkede minkhal
ler, lade fra 1927, maskinhus og foderlade fra 1977, gastæt silo, foderhus og gylle
tank. Gården drives med en svineproduktion på 120 MS-årssøer, der sælges ca. 1.000
smågrise og 1.500 slagtesvin årligt. Minkbestanden er på 300 avlstæver. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer og der anvendes staldvarme
til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
SØNDER SKOVENG 14, NR.-ØKSE ENGE, 9460 BROVST, tlf.
98-238613.
HENNING ANDERSEN, tømrer,
født d. 28.-12.-1951, søn af Es
ther og Sigurd Andersen, gift d.
28.-5.-1981 med Hanne Frederik
sen, kontorassistent, født d.
4.-7.- 1958, datter af Linda og
Harding Frederiksen. Parret har
børnene: Ronnie, født d. 5.-5.-1983
og Richard Rene, født d. 23.-11.1990.
H.A. overtog gården d. 1.-5.-1986 fra Lars Ole Nielsen.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 3,3 ha.
Stuehuset er restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af lade og maskinhus.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 1 traktor, plansilo og
varm lufts tørreri. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

SØNDER SKOVENG 28, "SØNDER SKOVENGGAARD", SØNDER SKOVENG, 9460
BROVST, tlf. 98-238588.
LARS PEDERSEN, gårdejer, født d. 27.-1.-1945, søn af Grethe og Karl Pedersen, gift
d. 28.-10.- 1967 med Mona Sørensen, født d. 11.-1.-1949, datter af Valborg og Henry
Sørensen. Parret har børnene: Gitte, født d. 7.-9.-1968, Lone, født d. 4.-12.-1969 og
Egon, født d. 4.-5.-1972.
M.P. er i bestyrelsen for Øster Hanherreds Familiebrug. L.P. overtog gården d. 15.-2.1986 fra Jens Oluf Thomsen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 16,5 ha.
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"Sønder Skovenggaard"s stuehus
er opført i 1900 og restaureret
flere gange. Avlsbygningerne be
står af kostald og lade fra 1967
samt hønsehus. Gården drives
med en svineproduktion på 15
årssøer, der sælges ca. 150 smågrise og 150 slagtesvin årligt,
desuden er der 3 ammekøer og 8
slagtekalve af racerne RDM, Hereford og Jersey, der er 1 får og
1 Nordbagge. Der er 1 traktor og
tårnsilo med varm lufts tørreri.
Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
SØNDER SKOVENG 37, SKOV
ENG, 9460 BROVST, tlf. 98238497.
FRITS SKOV ANDERSEN, hus
mand, født d. 15.-4.-1922, søn af
Marie og Eskov Andersen, gift d.
25.-11.-1949 med Anna Pedersen,
født d. 5.-4.-1929, datter af Kri
stine og Bernt Pedersen. Parret
har børnene: Jørgen, født d. 17.11.-1949, Bjarne, født d. 29.11.-1951 og Finn, født d. 17.11.-1964.
F.S.A. har været på Dalum Landbrugsskole, han har været i skolekommissionen ved
Arentsminde og Langelund Skoler. Han overtog gården d. 1.-7.-1950 fra sine forældre
Marie og Eskov Andersen, som købte den i 1928. Der var mølleri og købmandsbutik på
gården indtil 1920.
Ejendomsskyld 280.000. Areal 4,4 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1885, kostalden er ombygget til værelser, fyrrum og værk
sted. Avlsbygningerne består af hestestald indrettet til svinestald samt lade og maskin
hus. Besætningen er på 4 moderfår og 1 vædder. Planteproduktionens salgsafgrøder er
byg og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri.

SØNDER ØKSE VEJ 40, "FRANDS
HOLM", SØNDER ØKSE, 9460
BROVST, tlf. 98-238227.
NIELS THOMSEN, gårdejer, født
d. 17.-7.-1938, søn af Karen og
Gunnar Thomsen, gift d. 25.-2.1959 med Jenny Larsen, født d.
25.-2.-1936, datter af Kamilla og
Lars Kritian Larsen. Parret har
børnene: Hanne, født d. 20.-5.1960, Karin, født d. 24.-5.-1961,
Jens Kristian, født d. 2.-2.-1963
og Vibeke, født d. 25.-12.-1963.
N.C. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han har været medlem af en del besty
relser igennem årene og er formand for Tranformatorforeningen i Halvrimmen. Han
overtog gården d. 15.-5.-1968 fra Kirstine Krogh. Gården ejedes af Birkelse Gods i
1768 og blev frikøbt i 1792.
Ejendomsskyld 1.960.000. Areal 69 ha., heraf tilkøbt 28 ha. Der er forpagtet 15 ha.
fra Brovst Kommune.
Stuehuset er opført i 1900. Der er 1 fodermesterbolig på Jægerumvej 37. Avlsbygnin
gerne består af kostald fra 1958, ungdyrstald og lade fra 1959, bolig fra Jægerumvej
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gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer,
40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 40 årssøer, og der produ
ceres ca. 600 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 5
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, vamt lufts tørreri, fast brændselsfyr og anparter i
Attrup Møllerne. På gården er 1 driftsleder, p.t. er det sønnen Jens. Man driver lidt
maskinstation fra ejendommen, og man har samdrift med Jægerumvej 10, som er på
12 ha.

SØNDREGÅRDE 9, "SØNDERGÅRD", ØSTERBY, 9460 BROVST, tlf. 98-236108.
HENRIK JENSEN, gårdejer, omtales under Gildedamsvej 2.
H.J. overtog gården d. 1.-1.-1990 fra Hello Andersen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 42 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1890. Avlsbygningerne består af kostald ombygget til svi
nestald, lade fra 1890 og maskinhus fra 1970. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, og man har samdrift med Gildedamsvej 2.

THISTEDVEJ 22, HALVRIMMEN,
9460 BROVST, tlf. 98-238176.
VERNER JENSEN, bonde, født d.
15.-10.-1940, søn af Dagmar og
Karl Marinus Jensen, gift d. 25.9.-1965 med Anna Nielsine Vin
ther, sygeplejerske, født d. 7.-3.1942, datter af Karen og Anders
Vinther. Parret har børnene: El
na, født d. 22.-6.-1967 og Helle,
født d. 19.-12.-1969.
V.J. har været på Hammerum
Landbrugsskole og er medlem af
Menighedsrådet ved Langeslund Kirke. Han overtog gården d. 1.-9.-1965 fra sine for
ældre Dagmar og Karl M. Jensen, som købte den i 1941.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Der forpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1930 samt gennemrestaureret og tilbygget. Avlsbygningerne
består af kostald tilbygget flere gange senest i 1976, staklade fra 1977, lade fra 1985
og maskinhus fra 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 40 ung
dyr og 20 slagtekalve af racen RDM, desuden er der 16 bistader. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. På
gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
THISTEDVEJ 97, JÆGERUM,
9460 BROVST, tlf. 98-238437.
KNUD PILGAARD, gårdejer,
født d. 5.-2.-1938, søn af Else
Marie og Jens Christian Pilgaard,
gift d. 2.-11.-1963 med Severine
Nielsen, født d. 28.-2.-1940, dat
ter af Severine og Iver Nielsen.
Parret har børnene: Niels Ole,
født d. 24.-10.-1965, Torben,
født d. 30.-3.-1967, Thomas,
født d. 5.- 9.-1971 og Michael,
født d. 4.-6.- 1981.
K.P. overtog gården d. 1.-8.-1963 fra sine for ældre Else Marie og Jens Christian
Pilgaard, gården blev opført som statsejendom i 1921.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kostald tilbygget flere gange,
gammelt stuehus ombygget til kostald, lade fra 1982, gylletank, maskinhus og uden
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slagtekalve af racen RDM, der er 6 årssøer, og der produceres ca. 100 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, byg og roer. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri og kombifyr. På gården er ansat 1
fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Man har samdrift
med Jægerumvej 21.

THYVEJ 21, "ENGGAARD", ARENTSMINDE, 9460 BROVST, tlf. 98-238303.
EJNER JENSEN, gårdejer, født d. 28.-2.-1910, søn af Otilie Ingeborg Katrine og Jens
Jensen, gift d. 28.-3.-1945 med Otilie Graversen, født d. 2.-7.-1915, datter af Ane
Kirstine og Anton Christian Graversen. Parret har børnene: Orla, født d. 5.-9.-1945 og
Kirsten, født d. 12.-4.-1949. O.G. døde d. 6.-4.-1972.
E.J. er uddannet kontorassistent, han har været på Fyns Stifts Husmandsskole og
Borris Landbrugsskole, han har været medlem af Alborg Amts Landboforenings Kvæg
udvalg, i bestyrelsen for Nørre Sundby Slagteri og i bestyrelsen for H.H. i Brovst samt
formand for Ulvedybets Afvandingslaug siden oprettelsen i 1969. Han overtog gården
d. 1.-8.-1941 fra Jens Møller.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 34 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1910. Avlsbygningerne består af kostald fra 1948, kalvestald fra
1960, garage og værksted samt maskinhus fra 1966, hønsehus fra 1949 og lade fra
1905. Der er 1 traktor og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

THYVEJ 23, "HEGNSGÅRDEN", ARENTSMINDE, 9460 BROVST, tlf. 98-238727.
ASGER MØLLER MADSEN, gårdejer, født d. 19.-11.-1961, søn af Anne og Søren
Møller Madsen.
A.M.M. har været på Lundbæk og Kalø Landbrugsskoler, og han er i bestyrelsen for
D.L.G. Vendsyssel Hanherred Afdeling. Han overtog gården d. 1.-11.-1988 fra John
Søborg Lambertsen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 91,2 ha.
Stuehuset er opført i 1949. Avlsbygningerne består af kostald og lade fra 1949, svinestald fra 1980, maskinhus fra 1979, der er gylle under svinestalden og fortank. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps og korn. Der er 1
traktor, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.
THYVEJ 32, "KNAKKERGAARD",
ARENTSMINDE, 9460 BROVST,
tlf. 98-238338.
JENS CHRISTIAN TØLBØLL,
gårdejer, født d. 17.-5.-1927, søn
af Anna Marie og Jens Tølbøll,
gift d. 14.-9.-1963 med Anne
Grethe Kjædegaard, sygeplejerske,
født d. 9.-11.-1940, datter af
Marie og Erik Kjædegaard. Par
ret har børnene: Poul, født d.
30.-5.-1964, Karen, født d.
16.-5.-1967 og Hanne, født d.
1.-2.-1971.
J.C.T. overtog gården i januar 1960 fra sine forældre Anne Marie og Jens Tølbøll, som
købte den i 1924.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald
ombygget i 1965 og 1976, svinestald fra 1974, lade ombygget til kornlager samt ma
skinhus fra 1976. Besætningen er på 4 ammekøer, 2 ungdyr og 2 slagtekalve af racer
ne Limousine og Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn.
Der er 2 traktorer, plansilo, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
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THYVEJ 35, "ENGGAARDSMINDE", ARENTSMINDE, 9460
BROVST, tlf. 98-238316.
AAGE KROGH LARSEN, gårdejer,
født d. 4.-2.-1940, søn af Elise
og Peder Krogh Larsen.
A.K.L. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 15.-3.-1971 fra Henning
Krogh Larsen, gården kom i slæg
tens eje i 1958.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal
47 ha., heraf tilkøbt 17 ha. Der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1939. Avlsbygningerne består af kostald fra 1921 ombygget til
sostald i 1971, siagtesvine stald fra 1938, farestald fra 1974, kornlade fra 1978, lade
fra 1921 og maskinhus fra 1965. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer,
der produceres ca. 400 slagtesvin årligt, desuden er der 1 ammeko af racen Limou
sine, 1 Fjordhest, 20 bistader og en del racefjerkræ samt brevduer. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, og man har en
skoledreng til hjælp.

THYVEJ 39, "SØRENSMINDE",
ARENTSMINDE, 9460 BROVST,
tlf. 98-238324.
KNUD KJÆRGAARD, gårdejer,
født d. 22.-3.-1939, søn af Mar
tha og Karl Kjærgaard, gift d.
17.-2.-1968 med Inger Lisse Jen
sen, barneplejerske, født d.
3.-2.- 1947, datter af Marie og
Poul Jensen. Parret har børnene:
Tine, født d. 4.-10.-1970 og Jan
, født d. 15.-2.-1976.
K.K. overtog gården d. 1.-12.-1967 fra Marie Thomsen,
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 31 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og gennemrestaureret flere gange senest i 1982. Avlsbyg
ningerne består af kostald fra 1974 ombygget til sostald i 1985, slagtesvinestald fra
1970, goldsostald fra 1975, lade fra 1917 og maskinhus fra 1976. Gården drives med
en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin årligt, desuden er
der 2 ammekøer af racen Simmentaler og 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri
og anparter i Danser Holme Vindmøllelaug. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

THYVEJ 43, "ENGVANG", ARENTSMINDE, 9460 BROVST,
tlf. 98- 238048.
NIELS CHRISTIAN ANDERSEN,
gårdejer, født d. 17.-12.-1941,
søn af Inger og Osvald Andersen,
gift d. 3.-12.-1966 med Erna Eli
sabeth Jensen, født d. 8.-3.-1944,
datter af Oda og Søren Peter
Jensen. Parret har børnene: Pia,
født d. 26.-8.-1967, Sten, født d.
14.-10.-1968 og Mette, født d.
24.-12.-1973.
N.C.A. har været på Lundbæk Landbrugsskole, og han er formand for Ulvedybets
Randarealer. Han overtog gården d. 10.-11.-1966 fra Lars Hvolgård.
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Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 58,8 ha., heraf tilkøbt 34 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1941 ombygget til sostald i 1971, goldsostald fra 1975, slagtesvinestald fra 1969,
lade ombygget til kornlager i 1975, maskinhus fra 1984 samt gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 50 årssøer, der sælges ca. 100 smågrise og 800 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet, og man har samdrift med Grønbækvej 20.
TINGSKOVVEJ 27, "GRANLY",
ØSTER SVENSTRUP HEDE, 9460
BROVST, tlf. 98-231651.
HEJLE ANDERSEN, landmand,
født d. 30.-9.-1938, søn af Sylvia
og Karl Andersen, gift d. 30.-7.1977 med Else Marie Jensen,
født d. 6.-4.-1954, datter af Es
ther og Kristian Jensen. Parret
har børnene: Henrik, født d. 6.7.-1978, Jan, født d. 30.-10.-1981
og Dorthe, født d. 8.-9.-1984.
H.A. overtog gården d. 1.-8.1977 fra sine svigerforældre Esther og Kristian Jensen, nuværende ejer er 3. gene
ration.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 14,8 ha., heraf tilkøbt 0,5 ha., her er 2 ha. skov. Der er
forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af ko
stald ombygget til goldsostald i 1978, farestald fra 1978, slagtesvinestald og maskin
hus fra 1981, hønsehus og lade. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer,
der produceres ca. 700 slagtesvin årligt, desuden er der 3 ammekøer, 1 ungdyr og 3
slagtekalve alle krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo med gennemløbstørreri med varm luft, træfyr
og anparter i Attrup Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
H.A. ejer 1/3 af ejendommen Trindbjerg 10.

TORSLEV ENG 23, TORSLEV
ENG, 9460 BROVST, tlf. 98-233110.
NIELS CHRISTIAN JENSEN,
landmand og maskinstationsejer,
født d. 10.-11.-1955, søn af Kir
sten og Harald Jensen, gift d.
31.-10.- 1987 med Rita Jacob
sen, diakon, født d. 24.-2.-1962,
datter af Poula og Egon Jacob
sen. Parret har sønnen Thorkild,
født d. 3.- 9.-1988.
N.C.J. har været på Lægård
Landbrugsskole, og han er med
lem af Menighedsrådet samt i kredsledelsen for D.L.G. Han overtog gården d. 1.-4.1984 fra Arnold Jespersen.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 17 ha. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1972 og 1973,
lade fra 1973 samt maskinhus fra 1976-77. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.300 stk. årligt, desuden er der 3 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri og
anparter i Torslev Vindmøllelaug. N.K.J. driver maskinstation og har ansat 1 fast
medhjælper samt løs medhjælp. Gården ejes og drives sammen med Torslev Kær 7.
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TORSLEV KÆR 7, TORSLEV KÆR, 9460 BROVST, tlf. 98-233110.
NIELS CHRISTIAN JENSEN, gård- og maskinstationsejer omtales under Torslev Eng
23.
N.C.J. overtog gården d. 15.-10.-1982 fra Kim Mose.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1917. Avlsbygningerne består af 2 svinestalde fra 1935 og 1979,
lade fra 1989 og foderhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 1.500
stk. årligt. Man har samdrift med Torslev Eng 23.
TRANUM ENGEVEJ 16, "OVER HAVEN", MELKÆR, 9460 BROVST, tlf. 98-235348.
ERIK JOHANNES LARSEN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 5.-4.-1924, søn af Marie
og Christian (Kræn) Larsen Christensen, gift d. 20.-12.-1919 med Henny Nielsen, hjem
mehjælper, født d. 14.-7.-1940, datter af Marie og Anton Nielsen. Parret har børnene:
Lis, født d. 27.-1.-1958, Knud, født d. 5.-2.-1960, Jens, født d. 15.-4.-1963 og Anne
Marie, født d. 12.-5.-1968.
E.J.L.C. overtog gården d. 24.-6.-1959 fra Harald Christensen.
Ejendomsskyld 235.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1900, samt lade og maskinhus. Besætningen er på 12 ammekøer og 10
ungdyr af racen Hereford, og der er 10 får. Der er 2 traktorer, og maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

TRANUM ENGEVEJ 38, MELKÆR, 9460 BROVST, tlf. 98-235415.
JENS AAGE HANSEN, kyllingeproducent, født d. 7.-4.-1959, søn af Tove og Evald
Hansen, gift d. 5.-5.-1984 med Hanne Bager, advokatsekretær, født d. 28.-11.-1962,
datter af Tove og Erik Bager. Parret har børnene: Louise, født d. 29.-3.-1983 og
Mette, født d. 16.-6.-1985.
J.A.H. har været bestyrer på Løths Kyllingefarm. Han overtog gården d. 20.-3.-1990
fra Jens Peter Poulsen.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 23,5 ha. Der er forpagtet 23,5 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og gennemrestaureret, stalden er tillagt omkr. 1975. Avls
bygningerne består af kyllingehuse fra 1984 og 1986, lade samt halm- og maskinhus
fra 1986. Gården drives med en kyllingeproduktion på 350.000 stk. årligt, desuden er
der 4 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er græs til Shell Farm. Der er 2 trak
torer, 3 fodersiloer og 1 tårnsilo. Man anvender ingen fremmedarbejdskraft.

TRANUM ENGEVEJ 85, "MELKÆRGAARD", MELKÆR, 9460 BROVST,
tlf. 98-238664.
BRUNO JENSEN SØGAARD, slag
teriarbejder, født d. 15.-6.-1946,
søn af Gerda og Leonhard Søgaard,
gift d. 30.-10.-1971 med Linda
Lydia Larsen, født d. 21.-12.-1942,
datter af Rosa og Henry Larsen.
Parret har børnene: Vivi, født d.
10.-9.-1964, Gitte, født d. 9.-5.1972, Helle, født d. 6.-10.-1973
og Jan, født d. 6.-6.-1977.
B.J.S.overtog gården d. 1.-10.-1975 fra Viggo Sørensen.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 27 ha., heraf 0,5 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.
Bygningerne består af stuehus, kostald og lade. Besætningen er' 1 hest. Der er 1
traktor, tårnsilo og kombifyr.
TRANUM ENGEVEJ 114, TRANUM ENGE, 9460 BROVST, tlf. 98-238640.
KNUD RASMUSSEN, tømrer, født d. 27.-4.-1952, søn af Klara og Gunnar Rasmussen,
gift d. 6.-4.-1976 med Dorthe Sørensen, ekspeditrice, født d. 3.-4.-1954, datter af
Marie og Svend Sørensen. Parret har børnene: Jan, født d. 12.-12.-1976 og Kasper,
født d. 27.-7.-1978.

Knud Rasmussen overtog gården
i december 1974 fra Levisen Niel
sen.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 3
ha., heraf tilkøbt 2 ha., som er
damme og lergrave.
Stuehuset er opført i 1900 og
gennemrestaureret. Avlsbygnin
gerne består af kostald ombygget
til værksted og hobbyrum samt
lade ombygget til Chinchillaer.
Bestanden er på 200 moderdyr og
200 hvalpe. Der er en del træbearbejdningsmaskiner.

TRANUM ENGEVEJ 150, TRANUM ENGE, 9460 BROVST, tlf. 98-238753.
NIELS CHRISTIAN HJARDEMÅL CHRISTENSEN, landmand, født d. 8.-1.-1955, søn af
Aase og Peter Christensen, bor sammen med Anny Andersen, husassistent, født d.
10.-9.-1954, datter af Karla og Hans Rudolf Andersen. Parret har børnene: Tanja, født
d. 24.-4.-1972 og Hasse, født d. 7.-9.-1978.
N.C.H.C. overtog gården d. 1.-10.-1979 fra Morris Villadsen.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 15 ha., der er tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald, 5 2-rækket minkhaller samt lade fra 1900. Gården drives med en minkbe
stand på 400 avlstæver, desuden er der 3 ammekøer, 5 ungdyr og 2 slagtekalve af
racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer,
plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
TRANUM ENGEVEJ 156, TRA
NUM ENGE, 9460 BROVST, tlf.
98-238137.
KNUD MARTIN ANDERSEN,
gårdejer, født d. 30.-4.-1930, søn
af Herdis og Peter Johan Ander
sen, gift d. 11.-12.-1956 med
Maja Bang, født d. 20.-9.-1937,
datter af Karen og Niels Peter
Bang. Parret har sønnen Flem
ming, født d. 16.-5.-1961.
M.B. er formand for Menigheds
rådet ved Koldmose Kirke.
K.M.A. er i bestyrelsen for Øland Attrup Afvandingslaug. Han overtog gården d. 1.12.-1956 fra Lars Kristian Larsen, sønnen Flemming købte halvpart i gården d. 1.-6.1983. Gården drives i dag som I/S af far og søn.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald og garage fra 1964, lade fra 1979, maskinhus fra 1984, foderhus og kalve
stald fra 1990. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 70 ungdyr og 30
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er
3 traktorer, 1 rendegraver, 1 automatisk fodermaskine, plansilo, varm lufts tørreri og
der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fast med
hjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Man har samdrift med
Tranum Engevej 160, som ejes af sønnen Flemming.

TRANUM ENGEVEJ 160, TRANUM ENGE, 9460 BROVST, tlf. 98-238752.
FLEMMING BANG ANDERSEN, gårdejr, født d. 16.-5.-1961, søn af Maja og Knud
Martin Andersen, gift d. 2.-11.-1985 med Jette Norre Mortensen, kontorassistent, født
d. 5.-1.-1962, datter af Kis og Martin Mortensen. Parret har børnene: Rene, født d.
2.-8.-1985 og Mark, født d. 24.-6.-1988.
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Flemming B. Aandersen har væ
ret på Try og Lundbæk Landbrugs
skoler, han er formand for
S.D.M. afdelingen i Hanherred
Kvægavlsforening, i bestyrelsen
for S.D.M. Aalborg Amts Avls
forening og i repræsentantskabet
for M.D. Food. Han overtog går
den d. 1.-8.-1985 fra Kresten
Bjerg Jensen.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 29
ha., der er tilkøbt 2 naboejen
domme.
Stuehuset er restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kostald fra 1961,
ungdyrstald fra 1978, maskinhus fra 1980, lade og gylletank. Nabogården, som ejes af
far og søn, har ungkreaturerne stående i stalden, desuden er der 12 moder får med
lam. Planteproduktionens slagsafgrøder er ærter og raps. Der er tårnsilo samt kold
lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Man har
samdrift med Tranum Engevej 156, som ejes af far og søn.
TRANUM ENGEVEJ 212, "TRA
NUM ENGGAARD", TRANUM
ENGE, 9460 BROVST, tlf. 98238107.
BØRGE BÆRHOLM JUNGERSEN,
gårdejer, født d. 30.-7.-1928, søn
af Agnes og Gunnar Jungersen,
gift d. 14.-1.-1956 med Ingrid
Trier Madsen, defektrice, født d.
6.-9.-1933, datter af Grethe og
Asger Madsen. Parret har børne
ne: Jens, født d. 10.-5.-1957,
Peter, født d. 12.-6.-1960 og Lis, født d. 14.-10.-1962.
B.B.J. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 18.-11.-1955 fra
Sigurd Sørensen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 8 ha. på Udholmvej 10. Jorden var
indtil 1990 bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1990 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1960, svinestalde fra 1977 og 1978, lade fra 1950 og maskinhus fra 1978. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. B.J. flyttede d. 15.-11.-1990
til Strandvejen 10, de bytter medKaren og Jan Agerskov.

TRANUM ENGEVEJ 240, "KOLDMOSEGAARD", TRANUM ENGE,
9460 BROVST, tlf. 98-238108.
THOMAS HOLLAND, gårdejer,
født d. 20.-1.-1921, søn af Louise
og Lars Holland, gift d. 24.-7.1954 med Edith Buhl, født d. 6.9.-1929 og død i februar 1989,
datter af Frederikke og Jens Han
sen Buhl. Parret har børnene:
Rikke Louise, født d. 3.-4.-1956,
Karina Elisabeth, født d. 9.-4.-1957,
Frank Johannes, født d. 16.-10.-

1958 og Lars Peter, født d. 1.-6.-1963.
T.L. har været maskinhandler og importerede traktorer fra England, han er uddannet
kontrolassistent og har været på Høng Landbrugsskole, og han er p.t. ved at skrive en
bog om sine erindringer. Han overtog gården d. 20.-1.-1947 fra sin mor Louise Hol

land, forældrene købte gården i 1916.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 1,5 ha. skov. Oorden
er udlejet.
Stuehuset er opført i 1928. Avlsbygningerne består af kostald fra 1955, lade fra 1958
og maskinhus fra 1970. Der er 2 traktorer, 1 mejetærske, tårnsilo, varm lufts tørreri,
halmfyr og anparter i Danser Holme Vindmøllelaug. T.H. ejer 1 parcelhus i
Halvrimmen.

TRANUMVEJ 16, "DORASMINDE", BØGE BAKKER, 9460
BROVST, tlf. 98-231761.
VERNER MOSE LAURITSEN,
gårdejer, født d. 4.-11.-1942, søn
af Helene og Jens Pedersen Lau
ritsen (Mose), gift d. 30.-9.-1967
med Birgit Vallentin, bogbinder
ske, født d. 30.-3.-1938, datter
af Ingrid og Kaj Vallentin. Parret
har børnene: Søren, født d. 16.12.-1968 og Gitte, født d. 16.6.-1970.
V.M.L. overtog gården d. 15.-9.-1967 fra Dorus Edlet.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 18 ha. ved jordfordeling.
Stuehuset er opført i 1942 og restaureret samt tilbygget i 1976. Avlsbygningerne be
står af kostald fra 174 ombygget til svin i 1979, gammel kostald ombygget til ungdyr
og senere til svinestald i 1979, slagtesvinestald fra 1970, maskinhus fra 1975, lade og
maskinhus fra 1970, sidstnævnte er ombygget til korn. Gården drives med en svine
produktion på 30 årssøer, der produceres ca. 575 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri og
halmfyr. Maskinstation bruges til ammoniak.
TRANUMVEJ 20, "NØRREMAR
KEN", NØRMARKEN, 9460
BROVST, tlf. 98-231103.
ANTON JACOBSEN, gårdejer,
født d. 11.-2.-1932, søn af Mar
grethe og Janus Jacobsen, gift
d. 14.- 12.-1963 med Maja Pe
dersen, født d. 12.-12.-1936,
datter af Kirstine og Otto Pe
dersen. Parret har børnene: Jens
Janus, født d. 23.- 11.-1964,
Flemming Michael, født d. 10.2.-1969 og Kirsten Merete, født d. 26.-1.-1970.
M.J. er ringer og graver ved Lerup Kirke. A.J. er afløser ved Tranum Kirke. Han
overtog gården d. 15.-11.-1963 fra Jens Sørensen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er frasolgt 3 ha. Der
er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1918 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1923 gennemrestaureret fra 1969-86, hestestald ombygget til svin i 1963 og lade
fra 1976. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der produceres ca. 400
slagtesvin årligt, desuden er der 5 ammekøer, 3 ungdyr og 1 slagtekalv af racerne
Limousine og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, plan
silo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TRANUMVEJ 45, "BRAGESGAARD", BRATBJERG GÅRDE, 9460 BROVST, tlf. 98235008.
GUNNER CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 20.-12.-1932, søn af Mine og Marius
Christiansen, gift d. 14.-6.-1980 med Inge Carlsen, sygehjælper, født d. 9.-3.-1938,
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datter af Jenny og Sigvald Carl
sen. Parret har børnene: Lene,
født d. 6.-6.-1967 og Jens, født
d. 14.-8.- 1970.
Gunner Christensen har været på
Hammerum Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 22.-8.-1964 fra
Søren Mose Thomsen.
Ejendomsskyld 2.040.000. Areal
44 ha. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1887 og re
staureret i 1989. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1927 om
bygget til svin fra 1969-71, fravænningsstald fra 1967-69, farestald fra 1979, goldsostald og lade fra 1985, maskinhuse fra 1953 og 1976 samt gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise og 300 slagte
svin årligt, det er en opformeringsbesætning, og der sælges desuden 700 sopolte årligt,
der er 10 rideheste til opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3
traktorer, 1 plansilo, varm lufts tørreri og anparter i Attrup Vindmøllelaug. På gården
er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

UDSIGTEN 6, "HØJGAARD", AT
TRUP, 9460 BROVST, tlf. 98230019.
ORLA LUNDGAARD POULSEN,
gårdejer, født d. 20.-1 1.-1960,
søn af Ida og Edvard Poulsen,
gift d. 25.-4.-1986 med Kirsten
Pedersen, laborant, født d. 25.4.-1956, datter af Elin og Aksel
Pedersen. Parret har børnene:
Jonas, født d. 22.-1.-1987 og
Kristian, født d. 24.-4.-1989.
O.L.P. overtog gården d. 15.-1.1987 fra sine forældre Ida og Edvard Poulsen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 42 ha., heraf 10 ha. strandeng. Der er forpagtet 15
ha.
Stuehuset er opført i 1916 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1933 restaureret i 1990, lade fra 1978 ombygget til ungdyrstald i 1990, lade
ombygget til svinestald i 1975 samt maskinhuse fra 1972 og 1988. Gården drives som
alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 30 årskøer og 35 ungdyr af racerne SDM
og RDM, svineproduktionen er på 20 årssøer, og der sælges ca. 400 smågrise årligt.
Der er 3 traktorer, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
ULVESKOVVEJ 7, "ESKELY", RØ
GILD, 9460 BROVST, tlf. 98243198.
JØRGEN JENSEN, gårdejer, født
d. 14.-5.-1939, søn af Sigrid og
Svend Jensen, gift d. 14.-4.-1962
med Inger Kjølby Sørensen, født
d. 1.-4.-1943, datter af Edith og
Kresten Sørensen. Parret har bør
nene: Carsten, født d. 27.-7.-1964
og død d. 16.-1.-1986, Bjarne,
født d. 2.-7.-1965 og Brita, født
d. 29.-9.-1967.
J.J. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1962 fra Karl
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Johansen, vurderingen var dengang 52.000. Sønnen Bjarne har købt halvpart i gården,
han har været på Try og Lundbæk Landbrugsskoler, gården drives som I/S af far og
søn.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 67 ha.
Stuehuset er opført i 1850 samt gennemrestaureret og tilbygget i 1977. Avlsbygninger
ne består af kostald fra 1974 tilbygget i 1990, lade fra 1974, maskinhus fra 1979 og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 75 ungdyr og 30 slagtekalve af racerne SDM og Amerikansk Brunkvæg. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, raps og korn. Der er 5 traktorer, 2 mejetærskere, 1 rendegraver, plansilo,
varm lufts tørreri og anparter i Røgild Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til græs
arbejdet. J.J. ejer også Langeslund Mark 6.

VALDEMARS KÆR 16, KOKKE
DALS KÆR, 9460 BROVST, tlf.
98-231663.
GODTFRED MARTIN LARSEN,
socialpædagog, født d. 7.-4.-1938,
søn af Klara og Knud Larsen,
gift d. 10.-5.-1959 med Signe
Grønborg Jørgensen, lærer, født
d. 19.-11.-1934, datter af Agnes
og Peder Jørgensen. Parret har
børnene: Morten, født d. 24.-3.1962 og Anders, født d. 8.-1.1969.
G.M.L. er medejer af behandlingskollektivet "Ølandhus", begge ægtefæller har fra
1967 til 1988 været ansat på behandlingshjemmet "Kokkedal". G.M.L. overtog gården
d. 11.-12.-1969 fra S. Kristian Pedersen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 7,2 ha., der er frasolgt 1 ha.
Stuehuset er opført i 1921 og gennemrestaureret i 1971. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1929, lade fra 1929 delvis inddraget til beboelse, maskinhus fra 1980
tilbygget i 1990, værksted og garage. Besætningen er på 1 årsso samt 6 ammekøer, 4
ungdyr, 7 slagtekalve og 1 avlstyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der er 2 traktorer, plansilo med kodt lufts tørreri og anparter i Torslev
Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VASEN 56, NYMARK, 9460
BROVST, tlf. 98-232049.
SVENNING NIELSEN, gårdejer,
født d. 24.-3.-1936, søn af Asta
og Martin Nielsen, gift d. 8.-7.1968 med Mona Andersen, født
d. 5.-7.-1844, datter af Magda
og Bernhard Andersen.
S.N. overtog gården i 1970 fra
sine forældre Alsta og Martin
Nielsen, som købte den i 1946,
prisen var dengang kr 56.000.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1912 udvidet og ombygget til sostald i 1978, heste- og hønsehus
ombygget til svinestald i 1978, lade fra 1912 restaureret i 1956 og maskinhus
ombygget til svinestald i 1979. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer,
der sælges ca. 700 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1
traktor, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
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VESTERBJERGVEJ 4, "VESTERGAARD", 9460 BROVST, tlf. 98231319.
HANS GAMST, gårdejer, født d.
20.-12.-1938, søn af Esther og
Adolf Gamst, gift d. 31.-8.-1963
med Else Kirstine Andersen, syge
plejerske, født d. 6.-8.-1941, dat
ter af Alma og Theodor Ander
sen. Parret har børnene: Dorthe,
født d. 23.-10.-1964 og Lisbeth,
født d. 6.-9.-1970.
H.G. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1969 fra sine forældre Esther og Adolf
Gamst, som købte den i 1942.
Ejendomsskyld 1.260.000. Areal 28,5 ha., der er frasolgt 4 byggegrunde.
Stuehuset er gennemrestaureret i 1969. Avlsbygningerne består af kostald fra 1950,
garage, lade og maskinhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 50 stk.
årligt, desuden er der 2 ammekøer, 1 ungdyr og 1 slagtekalv af racen Limousine. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo
og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VESTERBJERGVEJ 6, "VESTERBJERG", GL-BROVST, 9460
BROVST, tlf. 98-232591.
NIELS LUNDGAARD POULSEN,
lærer, født d. 8.-4.-1949, søn af
Ida og Edvard Poulsen, gift d.
30.-6.-1973 med Esther Andersen,
lærer, født d. 26.-8.-1954, datter
af Henrikke og Arthur Andersen.
Parret har børnene: Trine, født
d. 6.-9.-1973, Jakob, født d. 23.7.-1978 og Thomas, født d.
2.-2.- 1983.
Begge ægtefæller er ansat på Fjerritslev Skole. N.L.P. overtog gården d. 1.-4.-1977
fra sine svigerforældre Henrikke og Arthur Andersen, som købte den i 1937.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 8 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og gennemrestaureret. Avlsbygnigerne består af kostald fra
1959, svinestald fra 1950, lade fra 1904, maskinhus fra 1955 og udendørs køresilo.
Besætningen er på 7 ammekøer, 5 ungdyr, 5 slagtekalve og 1 avlstyr af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, plansilo, kold lufts
tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VESTERBYVEJ 8, VESTERBY ØLAND, 9460 BROVST, tlf. 98-236105.
JENS PEDERSEN JENSEN, gårdejer omtales under Vesterbyvej 10.
J.P.J. overtog gården d. 1.-4.-1979 fra Edith Andersen.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er opført i 1894 og restaureret flere gange senest i 1985. Avlsbygningerne
består udelukkende af 1 maskinhus fra 1980. Man har samdrift med Vesterbyvej 10.
VESTERBYVEJ 10, VESTERBY ØLAND, 9460 BROVST, tlf. 98-236105.
JENS PEDERSEN JENSEN, gårdejer, født d. 15.-7.-1935, søn af Johanne og Karl Jen
sen, gift d. 27.-12.-1969 med Ingrid Jensen, husholdningslærer, født d. 18.-2.-1938,
datter af Else og Johannes Harmann. Parret har sønnen Karl Johan, født 17.-7.-1970.
I.J. er i landsstyrelsen for Landboturisme. J.P.J. har været på Asmildkloster og Vejlby
Landbrugsskoler og er uddannet svinekontrolassistent. Han overtog gården d.
2.-2.-1970 fra sine forældre Johanne og Karl Jensen, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 60 ha.
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Vesterbyvej 10's stuehus er op
ført i 1940 og restaureret flere
gange senest i 1977. Avlsbygninger
ne består af kostald fra 1959
restaureret i 1974, garage og
kalvestald fra 1872 restaureret i
1976, lade fra 1973, kornhus fra
1970 og gylletank. Besætningen
er på 30 ammekøer, 27 ungdyr,
16 slagtekalve og 1 avlstyr af
racen Limousine. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter,
raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 kombisåmaskine, 1 markvandingsanlæg, plansilo,
kold lufts tørreri, der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset og der er
anparter i Øland Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og
man har samdrift med Vesterbyvej 8.

VESTERGÅRDSVEJ 1, SDR-ØKSE, 9460 BROVST, tlf. 98-238528.
FRODE PEDERSEN, landmand,
født d. 2.-7.-1924, søn af Nikoline og Søren P. Pedersen, gift
d. 8.-2.-1953 med Karen Peder
sen, født d. 31.-8.-1931, datter
af Nielsine og Albertus Peder
sen. Parret har børnene: Sinne,
født d. 13.-7.-1955, Peter, født
d. 8.-8.-1962 og Flemming, født
d. 27.-11.-1970.
F.P. overtog gården d. 1.-4.-1963 fra Kristian Jensen.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er frasolgt 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1900, lade tillagt kostald i 1975, hestestald og vognport fra 1900 ombygget til
slagtesvinestald i 1975, lade og maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på
12 årssøer, der produceres 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn.. Der er 3 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
VESTERGÅRDSVEJ 13, "CLAUSGAARD", SDR-ØKSE, 9460
BROVST, tlf. 98-238063.
LARS KARL CLAUSEN, gårdejer,
født d. 14.-3.-1934, søn af Alma
og Klaus Clausen, gift d. 19.-4.1962 med Mary Nørager, født d.
15.-11.-1934, datter af Matilde
og Peder Nørager. Parret har bør
nene: Bente, født d. 23.-8.-1964,
Jesper Claus, født d. 30.-11.-1965
og Carsten, født d. 20.-7.-1973.
L.K.C. overtog gården d. 30.11.-1965 fra Klaus Clausen, gåden har været i slægtens eje fra omkr. 1650.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 27 ha.
Stuehuset er opført i 1973. Avsbygningerne består af kostald fra 1963, gammel kostald
ombygget til maskinhus i 1964, gammel stuehus ombygget til maskinhus i 1974, lade
fra 1907, maskinhus fra 1988, garage og hønsehus. Gården drives med en kvægproduk
tion på 20 årskøer, 25 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM, det produceres 100
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, korn og halm til
fjernvarmeværket i Åbybro. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo
og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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JOHN CHRISTIAN THOMSEN, gårdejer, født d. 13.-9.-1956, søn af Inga Elisa og
Anker Christian Thomsen, gift d. 11.-7.-1981 med Jenni Olesen, køkkenassistent, født
d. 29.-12.-1962, datter af Irma Elisabeth og Adolf Olesen. Parret har børnene: David
Christian, født d. 13.-3.-1981 og Annika, født d. 18.-2.-1984.
J.C.T. overtog gården d. 15.-7.-1990 fra Birgitte Krag og Lars Kruse.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 92,5 ha., heraf 6 ha. skov og 4 ha. fredede bakker i
Fosdalen.
Stuehuset er opført i 1897 og gennemrestaureret i 1990. Avlsbygningerne består af
kostalde fra 1897 og 1979, ungdyrstald fra 1990, svinestald og maskinhus fra 1937,
lade fra 1980, gammel lade fra 1897 nedrevet i 1990 og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 70 årskøer og 125 ungdyr af blandet race, desuden er der 1 am
meko og 1 slagtekalv af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 fodersiloer og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset, desuden har gården kildevand og bruger ikke andet. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
VILSBÆK ENGVEJ 9, "KIRCHHOLM", VILSBÆK, 9460 BROVST,
tlf. 98-233055.
ANDERS KIRCH, gårdejer, født
d. 6.-9.-1960, søn af Ingrid og
Svend Erik Kirch, gift d. 1.-4.1989 med Lene Holm Svenningsen, teknisk assistent, født d.
18.-2.- 1966, datter af Ingrid og
Knud Åge Svenningensen.
A.K. har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 22.-7.-1988 fra Peter Ramsgård Jensen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 54,9 ha. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og gennemrestaureret i 1975. Avlsbygningerne består af
kostald ombygget til værksted og maskinhus i 1975, slagtesvinestald fra 1972, fare- og
goldsostald fra 1972-73, lade fra 1936 tilbygget i 1975 og gylletank. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og hvede. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft.

VILSBÆK ENGVEJ 10, VILSBÆK,
9460 BROVST, tlf. 98-231281.
HANS JENSEN, landmand, født
d. 10.-12.-1927, søn af Jørgine
og Jens Peder Jensen, gift d.
14.-10.-1961 med Signe Agnete
Christensen, sygeplejerske, født
d. 12.-2.-1933, datter af Inge
Marie og Jens Peder Christen
sen. Parret har børnene: Jens og
Erik født d. 11.-7.-1965, Edel
Merete, født d. 20.-8.-1971 og
Evan, født d. 14.-3.-1967 og død d. 29.-1.-1969.
H.J. har været medlem af Menighedsrådet ved Brovst Kirke. Han overtog gården d.
19.-9.-1961 fra sine forældre Jørgine og Jense Peder Jensen, som købte den d. 19.-9.1923, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i april 1883.
Der er tilkøbt en ejendom, som var S.Å.J.s fødehjem.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 22 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og gennemrestaureret i 1977. Avlsbygningerne består af
sostald fra 1970, slagtesvinestalde fra 1973, garage fra 1958, lade fra 1972 og
maskinhus fra 1985. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der produ-
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afgrøde er raps. Der er 1 traktor, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
VILSBÆKSMINDE 11, "VILSBÆKS
MINDE", VILSBÆKSMINDE, 9460
BROVST, tlf. 98-233322.
LAURITS MADSEN, gårdejer,
født d. 24.-7.-1942, søn af Erna
og Jakob Madsen, bor sammen
med Bodil Hansen, født d.
24.-5.-1954, datter af Henny og
Herman Hansen. Parret har bør
nene: Flemming, født d. 30.-6.-1966,
Malene, født d. 30.-12.-1967,
Christian, født d. 21.-12.-1971,
Anders, født d. 6.-4.-1972 og

Freddi, født d. 16.-9.-1974.
L.M. har været på Tune Landbrugsskole og er uddannet agronom på Landbohøjskolen.
Han overtog gården d. 9.-4.-1984 fra Henning Larsen.
Ejendomsskyld 2.320.000. Areal 75,9 ha., heraf tilkøbt 40 ha. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1786 og gennemrestaureret fra 1985-87. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1906, lade og maskinhus begge fra 1922. Gården drives med en svine
produktion på 60 årssøer, der produceres ca. 1.000 slagtesvin årligt, desuden er der 19
ammekøer, 5 ungdyr og 14 slagtekalve alle krydsninger, og er der 1 avlstyr af racen
Simmentaler, desuden er der 8 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps,
korn og frøgræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri og
anparter i Attrup Møllerne. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
ØLANDVEJ 5, "LILLE HVOLGÄRD", VESTERBY ØLAND,
9460 BROVST, tlf. 98-236072.
KNUD KROGH, landmand, født
d. 8.-1.-1917, søn af Johanne og
Rudolf Krogh, gift d. 11.-12.-1938
med Kristine Christensen "Smith",
født d. 4.-9.-1915, datter af Ma
rie og Jens Christensen. Parret
har sønnen Frede, født d. 25.-7.1954.
K.K. overtog gården i 1947 fra
sine svigerforældre Marie og
Jens Christensen, nuværende ejer er 6. generation.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 22,2 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er frasolgt 3 ha.
Stuehuset er opført i 1886. Avlsbygningerne består af kostald fra omkr. 1900, 3
2-rækket ræverhaller, 2 4-rækket rævehaller, løsdriftstald fra 1981, lade fra 1929 og
maskinhus fra 1970. Gården drives som ræve- og minkfarm med en bestand på 400
ræve og 300 mink, desuden er der 10 ammekøer, 10 ungdyr og 6 slagtekalve af racer
ne Limousine og Charolais, endvidere er der 3 får og 1 årsko. Der er 1 traktor, 1
mejetærsker og halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

ØLANDVEJ 42, "JULIANEHAAB", HVOLGÄRDS MARK, 9460 BROVST,
HOLGER KROGH, landmand, født d. 27.-6.-1919, søn af Johanne og
gift d. 14.-4.-1956 med Dora Kristiansen, født d. 15.-7.-1930, datter
Niels Kristiansen. Parret har børnene: Bent, født d. 19.-5.-1951,
3.-3.-1953, Erling, født d. 29.-1.-1956 og Ib, født d. 9.-7.-1962.
H.K. overtog gården d. 1.-4.-1960, da den blev opført som
Ejendomsskyld 700.000. Areal 19,3 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha.

tlf. 98-231892.
Rudolf Krogh,
af Katrine og
Karl, født d.
statsejendom.
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"Julianehaab"s stuehus er opført
i 1960. Avlsbygningerne består af
kostald og lade fra 1960, 1 2- og
1 4-rækket lukket minkhal og ma
skinhus fra 1966. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er raps og
korn. Der er 1 traktor, tårnsilo
og kold lufts tørreri. Maskinsta
tion bruges til en del af mark
arbejdet.

ØLANDVEJ 43, "HORSHOLMGAARD", ØLAND, 9460 BROVST,
tlf. 98-231185.
PETER LUNDE JENSEN, gårdejer,
født d. 30.-12.-1960, søn af Hen
ny Marie og Hilbert Lunde Jen
sen, bor sammen med Helle Toft
Rasmussen, hjemmehjælper, født
d. 26.-5.-1962, datter af Herdis
og Jørgen Toft Rasmussen. Par
ret har sønnen Martin, født d.
8.-10.-1989.
P.L.J. har
været på Try og
Lundbæk Landbrugsskoler. Han overtog gården i oktober 1984 fra Flemming Fuglede
Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 41,5 ha., heraf tilkøbt 14,4 ha. Der er forpagtet 18,5
ha.
Stuehuset er opført i 1961 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald
ombygget til kornlager i 1990, lade fra 1961 ombygget til maskinhus i 1985 og maskin
hus ombygget til kornlager. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af ærter, raps og korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo og varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. P.L.J. er medejer af
faderens gård Klausholmvej 13.

ØSTERGADE 99, "ENGGAARDEN", VILSBÆK, 9460 BROVST.
OLE BRUUN, kartoffelgroserer,
født d. 11.-5.-1922, søn af Kri
stine og Jakob Bruun, gift d. 6.12.-1944 med Irene Måhl, servi
trice, født d. 29.-7.-1924, datter
af Marie og Johan Måhl. Parret
har sønnen Hans Ole, født d. 10.5.-1945. I.M. døde d. 11.-6.-1969.
O.B. har været på St-Restrup
Husmandsskole, han været i bestyrelsen for Lokalforeningen
indenfor Svineavl og har været vurderingsmand i Aalborg Kommune. Han overtog går
den d. 15.-8.-1990 fra Lynge Stentoft.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 5 ha., der er frasolgt 17 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og gennemrestaureret i 1990. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1920, lade og maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af raps, ærter og korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo og korn
tørreri. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
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AALESTED 8, ÅLESTED, 9460
BROVST, tlf. 98-236056.
LARS HOLM TOMMERUP, gård
ejer, født d. 5.-7.-1920, søn af
Kirstine og Anders Tommerup,
gift d. 11.-2.-1951 med Ellen
Margrethe Sørensen, syerske,
født d. 8.-7.-1921, datter af Sig
ne og Steffen Sørensen. Parret
har børnene: Steffen, født d.
22.-10.- 1951 og Dorthe, født d.
1.-3.- 1956.
L.H.T. har været på St-Restrup
Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1948 fra sine forældre Kirstine og Anders
Tommerup, gården blev udstykket i 1850, nuværende ejere er 3. og 4. generation på
gården, da sønnen Steffen har købt halvpart d. 1.-1.-1989.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 15 ha.
Stuehuset er opført i 1924. Avlsbygningerne består af kostald, som er om- og til
bygget flere gange, senest i 1986, lade restaureret i 1986, hønsehus, garage og maskin
hus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der
er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
AALESTED 38, "SDR KNUDEGAARD", ØLAND, 9460 BROVST, tlf. 98-236173.
JENS KRISTIAN KÆRGAARD BRANDER, gårdejer, født d. 11.-3.-1961, søn af Marie
og Anders Jørgen Brander.
J.K.K.B. har været på Lundbæk og Kalø Landbrugsskoler. Han overtog gården i okto
ber 1987 fra Niels K. Jensen, gården blev i 1941 købt af bedsteforældrene.
Ejendomsskyld 1.390.000. Areal 52 ha., heraf 15 ha. skov og rekreative områder.
Stuehuset er opført i 1964. Avlsbygningerne består af kostald fra 1947 ombygget i
1963, lade fra 1947, foderhus og indendørs køresilo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 500 stk. årligt, desuden er der 5 får. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter, raps, korn og solbær. Der er 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts
tørreri. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
AARUPVEJ 36, "VESTERVANG",
SKOVSGÅRD, 9460 BROVST, tlf.
98-232302.
BENT ØSTERGAARD LAURSEN,
pelsdyravler, født d. 16.-5.-1938,
søn af Helga og Georg Laursen,
gift d. 28.-12.-1963 med Ulla
Mortensen, lærer, født d. 1.-7.1940, datter af Else Marie og
Harald Mortensen. Parret har
børnene: Helle, født d. 6.-11.-1966,
Ib, født d. 10.-9.-1968 og Jan,
født d. 18.-8.-1973.
B.Ø.L. har været formand for Nordkredsen for Dansk Chinchilla-avl. Han overtog
gården d. 1.-12.-1977 fra Katrine Gundersen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 2,5 ha. Der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og gennemrestaureret i 1978. Avlsbyningerne består af
kostald fra 1925, 6-rækket minkhal, lade fra 1925 ombygget til Chinchillaer og
maskinhus. Besætningen er på 26 moderfår, 1.000 mink og 200 chinchillaer, desuden
produceres der ca. 20 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
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SKOVSGÅRD, 9460 BROVST, tlf.
98-231535.
3ENS EVALD DANIELSEN KLITGAARD, gårdejer, født d. 27.-4.1939, søn af Ella og Thidemann
Klitgaard, gift d. 6.-6.-1970 med
Inge Hauverslev, dagplejer, født
d. 20.-1.-1949, datter af Sinne og
Niels Peder Hauverslev. Parret
har børnene: Karin, født d. 6.-6.1971, Søren, født d. 10.-8.-1974
og Mette, født d. 21.-5.-1979.
J.E.D.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1970
fra sine for ældre Ella og Thidemann Klitgaard, som købte den i 1951.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 10 ha. mose. Der er
forpagtet 10 ha.
Gården nedbrændte i 1907 og blev genopført med stuehus i 1908, det er restaureret
flere gange. Avlsbygningerne består af kostald fra 1908 tilbygget i 1972, svinestald
fra 1908 tilbygget i 1960, fyrrum fra 1958 ombygget i 1982 og lade fra 1908 tilbygget
i 1962. Besætningen er på 10 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo,
kold lufts tørreri, halmfyr og anparter i Attrup Vindmøllelaug. Man anvendet ingen
fremmed arbejdskraft.
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DRONNINGLUND KOMMUNE
AGERSTEDVEJ 19, "VANDAAEN",
9330 DRONNINGLUND, tlf. 98884045.
MOGENS JENSEN, gårdejer, født
d. 21.-3.-1939, søn af Oda Kristi
ne og Niels Jensen, gift d. 1.11.-1958 med Bodil Marie Jen
sen, medhjælpende hustru, født
d. 2.- 1.-1939, datter af Paula og
Robert Jensen. Parret har børne
ne: Tom Henrik, født d. 24.-2.-1960,
Kaj Erik, født d. 28.-11.-1961 og
Inge, født d. 1.-6.-1965.
M.J. overtog gården d. 1.-7.-1972 fra sin far.
Ejendomsskyld 3.130.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 10,4 ha.
Stuehuset er opført i 1952 og løbende restaureret, avlsbygningerne består af svinestalde bygget i 1973-79, lade opført 1960, maskinhus 1976 og der er gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der produceres ca. 2.000 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og
kornsilo med varm lufts tørreri. På gården er 1 medhjælper.

ALLERUPVEJ 44, "HJERTENSGAARD", ALLERUP, 9320 HJAL
LERUP, tlf. 98-284201.
FLEMMING GUNDERSEN, gård
ejer, født d. 3.-3.-1953, søn af
Bodil og Orla Christensen, gift
d. 23.-8.-1980 med Jane Gunder
sen, kontorasssistent, født d. 6.3.-1954, datter af Gerda og Kaj
Gundersen. Parret har børnene:
Glenn, født d. 15.-7.-1975, Mike,
født d. 25.-4.-1979, Kenni, født
d. 21.-6.-1982 og Kate, født d.
2.-8.-1987.
F.G. arbejder som smed på Frederikshavn Værft. Han overtog gården i august 1984 fra
Anni og Christian Holm.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 26 ha.
Stuehuset er opført i 1942 og løbende restaureret, fare- og goldsostald er opført 1986,
slagtesvinestald og lade 1990, derudover er der gylletank. Gården drives med en svi
neproduktion på 80 årssøer, der produceres ca. 1.600 slagtesvin årligt. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo med varm lufts tørreri samt halmfyr.
ALLERUPVEJ 46, "ØSTERGAARD", ALLERUP, 9320 HJALLERUP, tlf. 98-284204.
HENNING ØSTERGAARD SØRENSEN, gårdejer, født d. 18.-6.-1942, søn af Thyra
Euginia og Adolf Sørensen, gift d. 28.-5.-1966 med Kirsten Andersen, overassistent,
født d. 27.-4.-1943, datter af Marie og Erhart Andersen. Parret har sønnen Preben,
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født d. 6.-10.-1972.
H.Ø.S. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården
d. 1.-11.-1966 fra sin mor. Går
den har i sin tid tilhørt Allerupdrengenes slægt, de opvoksede
på gården.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal
28 ha., heraf 6 ha. marginaljord.
Derudover er der lejet 3,7 ha.
Stuehuset er opført i 1979, udbygningerne består af kvægstald fra 1974, ungdyrstald
og lade 1932, desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40
årskøer, 48 ungdyr og 30 slagtekalve. Der er 1 traktor og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ALLER UPVEJ 48, "BAKKEGAARDEN", ALLERUP, 9320 HJALLE
RUP, tlf. 98-284124.
FINN MORTENSEN, gårdejer,
født d. 19.-10.-1957, søn af Anna
og Christian Mortensen, "Bakkegaarden".
F.M. overtog gården d. l.-ll.1986 fra sine forældre. Gården
er oprindelig udstykket fra "0stergaard", og den har været i
slægtens eje i 4 generationer.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 39
ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 20 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og løbende
og svinestald fra 1904 som senere er
Gården drives med en svineproduktion
årligt, desuden er der 30 slagtekalve
med varm lufts tørreri.

skov.
restaureret, alvsbygningerne består af kvægstald
renoveret, lade opført 1960 og maskinhus 1973.
på 20 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin
af racen SDM. Der er 6 traktorer, 2 plansiloer

ASÅVEJ 1, "VESTER MØGELMOSE", 9330 DRONNINGLUNG, tlf.
98-841586.
ERIK NIELSEN, gårdejer, født d.
18.-10.-1934, søn af Kristine og
Møller Nielsen, gift d. 26.-10.1963 med Gerda Oline Pedersen,
husassistent, født d. 19.-11.-1937,
datter af Loise og Ingerslev Pe
dersen. Parret har sønnen Ib,
født d. 6.-8.-1959.
E.N. har været på Malling Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1963 fra Karen Marie Kaasgaard.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret i 1974 og 1986. Udbygningerne består af
farestald opført 1974, slagtesvinestald og lade 1976, maskinhus 1985 og der er gylle
tank. Gården drives med en svineproduktion på 85 årssøer, der sælges ca. 300 smågrise og produceres ca. 1.300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg samt plansilo
med varm lufts tørreri.
ASÅVEJ 10, "MØGELVANG", 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98-843308.
KJELD BØGH LARSEN, gårdejer, født d. 3.-10.-1957, søn af Anne-Lise og Svend Vig
go Larsen, gift d. 19.-7.-1986 med Agnete Simonsen, teknisk assistent, født d. 24.-12.1962, datter af Kirsten og Niels Simonsen. Parret har sønnen Svend, født 15.-10.-1988.
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Kjeid B. Larsen er postarbejder
ved Dronninglund Posthus og har
været på Lundbæk Landbrugssko
le. Han overtog gården d. 1.-3.-1986
fra Carsten Pøllund. Den blev
bygget som statshusmandsbrug i
1951.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
9,5 ha., der er frasolgt 1 ha.
Stuehuset er opført i 1951 og
løbende restaureret. Udbygninger
ne består af kvægstald fra 1951,
som er ændret til svinestald i 1987, svinestald opført 1951 og moderniseret i 1986/87,
maskinhus fra 1986 og der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion
på 70 årssøer og der sælges ca. 1.400 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er ærter, byg og hvede. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

ASÅVEJ 23, "STORE KOKKENBORG", 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98-842226.
PETER HELLEDIG ØSTERGAARD, gårdejer, født d. 25.-5.-1949, søn af Maja og Chri
stian Østergaard, gift d. 28.-2.-1976 med Henny Jensen, medhjælpende hustru, født d.
28.-6.-1949, datter af Andrea og Andreas Jensen. Parret har børnene: Anders-Peter,
født d. 4.-3.-1977, Niels-Kristian, født d. 25.-4.-1979 og Anne-Mette, født 17.-7.-1981.
P.H.Ø. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1985 fra
Niels og Kristian Nielsen.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 70 ha., heraf 2 ha. skov. Desuden er der forpagtet 130
ha. fra "Dronninglund Hovedgaard" og 50 ha. fra "Store Bjørnstrup".
Stuehuset er opført i 1954. Udbygningerne består af kvægstald og lade fra 1890, som
senere er renoveret, samt maskinhus fra 1986. Gårdens besætning er på 7 ammekøer
og 7 slagtekalve af blandet race. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og
varm lufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation.
ASÅVEJ 34, "BÆKLUND", ASÅ
FÆLLED, 9340 ASÅ, tlf. 98851908.
KARL, SVEND ERIK OG LAURA
SØRENSEN, husmænd, børn af
Louise og Jens Peter Sørensen.
K.S. har været på Hammreum
Landbrugsskole. De 3 søskende
overtog gården i 1984 fra fade
ren.
Areal 12 ha.
Stuehuset er opført i 1985. Ud
bygningerne består af svinestald og lade fra 1931 samt maskinhus 1965. Gårdens besætning er på 190 slagtesvin. Desuden har Svend Erik 80 minktæver på gården. Der er
1 traktor og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ASÅVEJ 41, "LANGBAKSLUND",
9340 ASÅ, tlf. 98-851125.
ORLA NIELSEN, gårdejer, født
d. 27.-5.-1939, søn af Signa og
Marius Nielsen, gift d. 17.-11.1962 med Karen Kristensen, med
hjælpende hustru, født d. 14.-5.1942, datter af Anna og Niels
Kristensen. Parret har børnene:
Inge Merethe, født d. 11.-8.-1965
og Niels Ole, født d. 6.-8.-1970.
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O.N. er i bestyrelsen for Aså Andelsmejeri, for Aså Husmandsforening, for Øst Vend
syssels Familiebrug og er formand for økonomiudvalget for Landboforeningen og
Husmandsforening, han har været på Fyns Stifts Husmandsskole. Han overtog gården
d. 10.-1.-1971 fra Christian Larsen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført 1903 og restaureret 1975. Udbygningerne består af kvægstald
opført 1974, svinestald 1987, lade og foderhus 1979, maskinhus 1899 og der er gylle
tanke. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på ca. 1.250 stk. årligt.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og der anvendes staldvarme til opvarmning
af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
Gåden drives sammen med Asåvej 43.
ASÅVEJ 43, "LILLE KOUSHOLT",
9340 ASÅ.
ORLA NIELSEN, gårdejer, omta
les under Asåvej 41.
O.N. overtog gården d. 7.-4.-1983
fra Marius Kousholt.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
26,6 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført 1917 og lø
bende restaureret. Udbygningerne
består af kvægstald og svinestald
opført 1951, lade 1917 og maskin
hus 1959.
Gården drives sammen med "Langbakslund", Asåvej 41.
BITTEBYVEJ 4, "BAKKEBO",
BITTEBY, 9330 DRONNINGLUND,
tlf. 98-861302.
CURT CARNER, gårdejer, født
d. 13.-5.-1944, søn af Karen og
Jens Ølgaard Carner, gift d. 8.7.-1967 med Margit Malthe, syge
hjælper, født d. 3.-11.-1945, dat
ter af Anna og Villy Pedersen.
Parret har børnene: Carsten,
født d. 13.-5.-1973 og Christian,
født d. 22.-10.-1980.
C.C. overtog gården d. 1.-4.-1966
fra Thorvald Poulsen.
Ejendomsskyld 1.810.000. Areal 3,8 ha.
Stuehuset er opført 1883 og løbende restaureret, senest i 1981. Avlsbygningerne består
af combineret farestald og lade opført 1974, lade 1976, goldsostald, ministald og ny
lade 1979 og klimastald fra 1987. Gården drives med en svineproduktion på 130 års
søer, 2.400 solgte smågrise og 80 slagtesvin årligt, desuden er der startet minkfarm
med 250 tæver i 1988. Der er 1 traktor og halmfyr.

BITTEBYVEJ 12, "LARSMINDE", BITTEBY, 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98-861536.
TONNY MAILUND NIELSEN, gårdejer, født d. 3.-5.-1956, søn af Edith og Elmann
Nielsen, gift d. 5.-12.-1988 med Jette Pedersen, regnskabsassistent, født d. 17.-7.1960, datter af Anna og Villy Pedersen. Parret har børnene: Anitta, født d.16.-6.-1978
og Johnny, født d. 7.-6.-1982.
T.M.N. har været på Borris og Kalø landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-8.-1982
fra sine svigerforældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført i 1888 og løbende restaureret, senest i perioden 1982-85. Avlsbyg
ningerne består af kvægstalde opført 1959 og 1964, de er renoveret i 1988 til fare-
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stald og klimastald, svinestalde er opført 1959-64, laden er ændret til drægtigheds
stald, maskinhus opført 1963/64 og der er gylletank. Gården drives med en svine
produktion på 130 årssøer, der sælges ca. 2.200 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 1 traktor.
BJØRNBÆKVEJ 2, "KOMMUNEGAARDEN", ØRUM, 9320 HJALLERUP, tlf. 98-281236.
NIELS HØJEN CARSTENS, gårdejer, født d. 23.-2.-1923, søn af Meta og Christian
Carstens, gift d. 22.-7.-1953 med Elna Hedemann Petersen, medhjælpende hustru, født
d. 12.-11.-1926, datter af Emilia og Jens Hedemand Petersen. Parret har børnene:
Jens Christian, født d. 26.-2.-1954 og Milla, født d. 20.-5.-1957.
N.H.C. overtog gården d. 12.-5.-1953 fra Otto Madsen. Gården har tidligere været
fattiggård med skolestue, senere blev den omdattet til alderdomshjem, og fra 1940-45
holdt Hitler Jugend til på gården, som senere blev til et selvstændigt landbrug.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 23,3 ha. og der er lejet 28 ha.
Stuehuset er opført 1878 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
opført 1933, lade fra før 1900, foderhus 1965 og maskinhus 1976. Gården drives med
en kvægproduktion på 22 årskøer og 90 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg og ærter. Der er 4 traktorer og 1 markvandingsanlæg. På gården
er 1 skoledreng til hjælp.
BJØRNBÆKVEJ 3, "TÆKKEGAARDEN", RAVNSTRUP, 9320 HJAL
LERUP, tlf. 98-281914.
HANS JØRGEN MEJSIG JENSEN,
gårdejer, født d. 17.-3.-1948, søn
af Elna og Agdrup Jensen, gift d.
9.-6.-1973 med Jytte Olsen, med
hjælpende hustru, født d. 26.-2.1948, datter af Ada og Aksel Ol
sen. Parret har børnene: Majbrit,
født d. 29.-4.-1976, Susanne, født
d. 31.-10.-1978 og Morten, født
d. 23.-8.-1983.
H.J.M.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1978 fra
sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i
1905. Ejendomsskyld 2.180.000. Areal 64 ha., heraf tilkøbt 18 ha.
Stuehuset er opført 1905 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
opført 1972, svinestald 1917 og renoveret 1972, smågrisestald opført 1979, lade og
maskinhus 1976, og der er gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvæg
produktion på 32 årskøer, 48 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, svineproduktio
nen er på 50 årssøer, der sælges ca. 750 smågrise og 250 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri.
På gården er 1 fast medhjælper.

BJØRNBÆKVEJ 78, "BARKHOLT",
ØRUM, 9320 HJALLERUP, tlf.
98-281852.
THOMAS SIMONSEN, gårdejer,
født d. 4.-4.-1941, søn af Edith
og Simon Simonsen.
T.S. har været på Midtjyllands
Landbrugsskole i Grindsted. Han
overtog gården d. 1.-7.-1972 fra
sine forældre, nuværende ejer er
4. generation på gården, som
kom i slægtens eje omkring
1860.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Derudover er der forpagtet
3 ha.
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Stuehuset er opført 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald opført 1978, svinestald
og lade 1982 efter en brand, samme år blev kvægstalden udvidet, maskinhus opført
1969 og der er gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion
på 33 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 20
årssøer og der produceres ca. 350 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer og plansilo med
kold lufts tørreri. På gården er der 1 fast medhjælper og 1 skoledreng, desuden bruges
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BOLLEGADE 30, "JØRGENSGAARD", BOLLE, 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98-841369.
IVAN RÆVDAL, gårdejer, født d. 20.-1.-1956, søn af Bodil og Eigil Rævdal, gift d.
22.-1.-1983 med Else Marie Thomsen, sygehuslaborant, født d. 20.-11.-1955, datter af
Anne Lise og Laurits Nyholm Thomsen. Parret har børnene: Nocolaj, født d. 31.-7.1984 og Gitte, født d. 4.-9.-1988.
I.R. har været på Asmildkloster Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. l.-ll.1983 fra Martin Jensen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 50 ha., der er tilkøbt 16,5 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, drægtighedsstald, farestald, klimastald, forfoderstald, slagtesvinestald, lade, maskinhus, 2 gastætte siloer samt gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 110 årssøer og der produceres ca. 2.400 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer og 1
mejetærsker.

BOLLEGADE 32, "ØSTER JØR
GENSGAARD", BOLLE, 9330
DRONNINGLUND, tlf. 98-841351.
MOGENS PIHL, gårdejer, født d.
21.-3.-1937, søn af Valborg og
Laurits Pihl, gift d. 16.-4.-1961
med Connie Pedersen, beskæfti
gelsesvejleder, født d. 21.-1.1943, datter af Sinne og Søren
Pedersen. Parret har børnene:
Hanne, født d. 14.-9.-1961,
Søren, født d. 12.-8.-1962, Lone,
født d. 1.-6.-1967 og Gitte, født
d. 9.- 4.-1969.
M.P. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet. Han
overtog gården d. 1.-4.-1961 fra Marinus Fjeldgaard.
Ejendomsskyld 1.725.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 19,9 ha.
Stuehuset er restaureret senest i 1989. Avsbygningerne består af sostald, smågrisestald, farestald, fravænningsstald, lade, maskinhus og desuden er der gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges ca. 2.800 smågrise og pro
duceres ca. 200 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri.
BOLLEGADE 34, "SOGNEFOGEDGAARDEN", BOLLE, 9330 DRONNINGLUND, tlf.
98-842013.
HØJER YDE SKAKSEN, gårdejer, født d. 19.-5.-1948, søn af Lise og Folmer Skaksen,
gift d. 2.-6.-1973 med Asta Westergaard, bankassistent, født d. 23.-3.-1949, datter af
Jens Westergaard. Parret har børnene: Mette, født d. 6.-6.-1974, Ane, født d. 8.-6.1978 og Marie, født d. 1.-3.-1983.
H.Y.S. er kaptajn af reserven ved Livgarden og har været på Bygholm Landbrugsskole.
Han er medlem af Dronninglund Kommunalbestyrelse. Han overtog gården d. 1.-6.1972 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1975, lade
1920 og maskinhus 1951, de er moderniseret gennem årene, og desuden er der gylle
tank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.500 stk. årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetær-
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sker, plansilo og varm lufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper.
Gården drives sammen med "Thøgersminde", Øster Hassingvej 10, Bolle. Den ejes med
1/3 af H.Y.S. og faderen 2/3.
BOLLESKOVVEJ 7, "VESTERGAARD", BOLLESKOV, 9330
DRONNINGLUND, tlf. 98-841379.
JENS EVALD KRISTIANSEN,
gårdejer, født d. 7.-10.-1919, søn
af Else Marie og Anders Kristian
Kristiansen, gift d. 15.-9.-1956
med Lilly Johansen, husmor, født
d. 2.-12.-1927, datter af Maren
Krestine og Johannes Christian
Johansen. Parret har børnene:
Ole, født d. 29.-5.-1958 og Per
Emanuel, født d. 26.-11.-1962.
J.E.K. har været på L.M.H. i Hillerød. Han overtog gården d. 1.-6.-1958 fra sin far,
nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 36,8 ha., heraf 0,6 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1879 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald fra 1923, lade som er ombygget i 1956 og desuden er der maskinhus.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der
er 2 traktorer, tårnsilo og varm lufts tørreri.

BREDHOLTVEJ 4, "KRISTIANSMINDE", BREDHOLTSKOV, 9330
DRONNINGLUND, tlf. 98-841528.
ALFRED WINTHER, gårdejer,
født d. 23.-7.-1922, søn af Leopoldine og Niels Winther, gift d.
2.-12.- 1961 med Margrethe
Christensen, husmor, født d.
6.-12.-1924, datter af Martine
og Carl Christensen. Parret har
børnene: Marta, født d. 8.-9.-1963
og Niels Carl, født d. 4.-6.-1965.
A.W. har været på Haslev Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1956 fra sin mor, nuværende ejer er 3. ge
neration.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 19,2 ha.
Stuehuset er opført 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
opført 1962, svinestald 1975 og lade 1927. Gården drives med en svineproduktion på
12 årssøer og der produceres ca. 170 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer og andel i
mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BREDKÆRSVEJ 49, "HØJMARK",
LEMMARK, 9320 HJALLERUP,
tlf. 98-284371.
FINN CHRISTIAN VEJRUM TERP,
gårdejer, født d. 4.-6.-1944, søn
af D. og Rudolf Terp, gift d.
28.-11.-1981 med Gurli Pedersen,
rutebilchauffør, født d. 20.-5.1944, datter af Magda og Aksel
Pedersen. Parret har børnene:
Malene, født d. 13.-4.-1978 og
Christina, født d. 19.-9.-1981.
F.C.V.T. er i bestyrelsen for
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Hellevad Husmandsforening. Han overtog gården d. 4.-5.-1967 fra Else og Holger
Svenningsen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 8,2 ha. Desuden er der lejet 8 ha.
Stuehuset er opført 1969, kvægstald 1975 og lade 1979. Gården drives med en kvæg
produktion på 20 årskøer, 20 ungdyr og 20 slagtekalve af blandet race. Der er 1 trak
tor og 1 mejetærsker.
BREDKÆRSVEJ 53, "DAMSGAARD", ØRUM, 9320 HJALLE
RUP, tlf. 98-284181.
KARSTEN BIRK NIELSEN, gård
ejer, født d. 23.-3.-1956, søn af
Ingeborg og Karl Birk Nielsen,
gift d. 23.-6.-1984 med Anne
Marie Boe Jørgensen, medhjælpen
de hustru, født d. 24.-5.-1958,
datter af Gudrun og Gunnar Jør
gensen. Parret har børnene: An
ders, født d. 9.-9.-1985 og Søren,
født d. 17.-5.-1988.
K.B.N. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-10.-1981 fra
D.L.R.
Ejendomsskyld 2.940.000. Areal 56,5 ha., heraf 1 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af drægtig
hedsstalde fra 1900 og 1976, slagtesvinestald og fravænningsstald, som er er renoveret
i 1990, ny renoveret farestald fra 1988, klimastald 1985, lader 1928 og 1988, maskin
hus 1988 og der er 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer,
der sælges 700 smågrise og 3.300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps, ærter, hvede, vinterbyg, asparges, jordbær og hindbær. Der er 3 traktorer, 1
markvandingsanlæg, jordbærplukker og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet og der er 1 fast medhjælper på gården. Bærrene sælges direkte til Aså
og Ålborg, men en del sælges som selvpluk.

BRUNVANGVEJ 3, "BRUNVANG",
VOER HEDE, 9330 DRONNING
LUND, tlf. 98-861057.
JUEL CHRISTIANSEN, gårdejer,
født d. 13.-5.-1934, søn af Olga
Sørine og Christian Christiansen,
gift d. 14.-11.-1959 med Alice
Sørensen, medhjælpende hustru,
født d. 24.-5.-1935, datter af
Mette Marie og Christian M. Sø
rensen. Parret har børnene: Bir
gitte, født d. 5.-4.-1962, Anne
Mette, født d. 18.-8.-1964, Ka
ren Marie, født d. 26.-9.-1967 og Lars Juel, født d. 12.-3.-1974.
J.C. overtog gården d. 20.-10.-1959 fra Berthel Jensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 33,3 ha. og der er forpagtet 14,8 ha.
Stuehuset er opført i perioden 1864-66, tilbygget og restaureret flere gange, senest i
1975. Avlsbygningerne består af kvægstald opført 1921, kalvestald 1978, slagtesvine
stald 1976, goldsostald og lade 1931, goldsostalden er renoveret i 1976, maskinhus
opført 1980 og der er gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægpro
duktion på 35 årskøer, 40 ungdyr og 25 slagtekalve, samt en svineproduktion på 28
årssøer og der produceres ca. 400 salgtesvin. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan
silo og kold lufts tørreri.
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BRØNDENS MARK, 9320
HJALLERUP, tlf. 98-857138.
KNUD PEDERSEN, husmand,
født d. 16.-8.-1939, søn af
Anna og Jørgen Pedersen,
gift d. 26.-11.-1960 med
Inger Kathrine Christensen,
medhjælpende hustru, født
d. 5.-2.-1939, datter af In
geborg og Jens Christian
Christensen. Parret har
børnene: Britta, født d. 7.12.-1957, Vibeke, født d. 28.-4.-1961, Dorte, født d. 8.-12.-1964 og Jens Jørgen, født
d. 29.-11.-1970.
K.P. overtog gården d. 15.-4.-1960 fra Elvine og Martinus Nielsen.
Areal 20,9 ha., heraf tilkøbt 12,1 ha., der er frasolgt 1,7 ha. Desuden er der lejet 5,5
ha.
Stuehuset er opført 1922 og tilbygget i 1971/72. Avlsbygningerne består af kvægstalde
fra 1970, 1975 og 1976, svinestalden fra 1922 er moderniseret i 1975, laden fra 1922
er tilbygget i 1975/76. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 10 ungdyr
og 40 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 årssøer, der produceres ca. 50 slag
tesvin. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og varm
lufts tørreri. Sønnen, Jens Jørgen, er medhjælper på gården.

CIVAGÅRDSVEJ 2, "VESTER SOLHOLT", RØRHOLT, 9330 DRONNINGLUND.
PER JØRGENSEN, omtales under Civagårdsvej 4.
P.J. overtog gården i maj 1984 fra Lars Borup.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 27,7 ha.
Stuehuset er opført i 1954 og restaureret 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald opført 1954, desuden er der en ældre lade og kombineret værksted og
maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion sammen med "Øster Solholt", Civagårdsvej 4.
CIVAGÅRDSVEJ 4, "ØSTER SOL
HOLT", RØRHOLT, 9330 DRON
NINGLUND, tlf. 98-841656.
PER JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 2.-5.-1957, søn af Ritta
og Gustav Jørgensen, gift d.
7.-7.- 1984 med Annette Poul
sen, sygeplejerske, født d. 1.12.-1960, datter af Inger og Poul
Erik Poulsen. Parret har børne
ne: Rasmus, født d. 6.-12.-1985
og Thomas, født d. 22.-8.-1989.
P.J. har 2 gange været på Mal
ling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-8.-1981 fra D.L.R.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 48,5 ha., heraf 4 ha. marginaljord. Desuden er der
forpagtet 37,4 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og restaureret efter 1981. Avlsbygningerne består af kvæg
stald opført 1990 og lade 1954. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.000
stk. årligt, desuden drives der maskinstation fra ejendommen. Planteproduktionens
salgsafgrøder består af raps, ærter, frø, fremavlsbyg, hvede og kartofler. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, gummiged, halmsnitter, plansilo samt varm og kold lufts
tørreri. I høsttiden er der 1 fast medhjælper. Gården drives sammen med "Vester
Solholt", Civagårdsvej 2.
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CIVAGÅRDSVEJ 8, "CIVALUND",
R0RHOLT, 9330 DRONNINGLUND,
tlf. 98-841541.
PETER SØNDERLED PEDERSEN,
gårdejer, født d. 30.-1.-1950, søn
af Maren og Søren Christian Pe
dersen.
P.S.P. overtog gården d. l.-l.1972 fra sin far. Gården blev
bygget som statshusmandsbrug i
1952/53.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal
25,9 ha., heraf tilkøbt 15,4 ha.
Derudover er der forpagtet 3,8 ha.
Stuehuset er opført i 1953 og restaureret 1983. Udbygningerne består af kvægstald
opført 1976, lade og foderhus 1979, roehus 1984 og der er gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 50 årskøer, 66 ungdyr og 24 slagtekalve af racen SDM. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
DAMMENSVEJ 5, "DAMMEN", ASÅ HEDE, 9340 ASÅ, tlf. 98-850041.
HEINE SØRENSEN, gårdejer, født d. 16.-6.-1963, søn af Martha og Kristian Sørensen,
gift d. 9.-8.-1986 med Dorthe Pedersen, advokatsekretær, født d. 22.-12.-1962, datter
af Edith og Curt Pedersen. Parret har børnene: Rasmus, født d. 27.-3.-1987 og Ann,
født d. 21.-11.-1989.
H.S. overtog gården d. 6.-2.-1988 fra Nykredit.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 39,6 ha., heraf 1,1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1928. Avlsbygningerne består af kvægstald opført 1919, svinestalde 1979 og 1986, lade 1982, maskinhus 1989 og der er gylletank. Gården drives
som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 42 årskøer og 45 ungdyr af racen
Jersey. Svineproduktionen er på 130 årssøer, der sælges ca. 2.500 smågrise. Plante
produktionens salgsafgrøder er hvede, byg og raps. Der er 2 traktorer. På gården er
der 1 fast medhjælper.

DAMMENSVEJ 12, "ROSENLUND", ASÅ HEDE, 9340 ASÅ, tlf. 98-851334.
KARL KOUSHOLT, gårdejer, født d. 9.-3.-1932, søn af Kathrine og Anders Kousholt,
gift d. 26.-11.-1955 med Anne Margrethe Øllegaard, medhjælpende hustru, født d.
17.-9.-1936, datter af Kirstine og Sigurd Madsen. Parret har børnene: Helle, født d.
9.-6.-1956, Anders Henrik, født d. 12.-5.-1958, Hanne, født d. 7.-12.-1960 og Anne
Mette, født d. 9.-4.-1964.
Ejendomsskyld 1.280.000. Areal 18,3 ha., heraf tilkøbt 9,5 ha. Derudover er der
forpagtet 3,8 ha.
Stuehuset er opført i 1956 og restaureret flere gange, senest i 1982. Avlsbygningerne
består af kvægstalde opført 1956 og 1976, svinestald 1970, lade 1972 og der er gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 38 ungdyr og 30 slagtekal
ve af racen SDM. Der er 3 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
DORFVEJ 39, "DAHLSTEDET",
LYNGMOSE, 9330 DRONNING
LUND, tlf. 98-841043.
HANS PEDERSEN, gårdejer,
født d. 16.-11.-1917, søn af An
na Marie og Hans Pedersen, bor
sammen med Anna Johanne Kri
stensen, husmor, født d. 19.-4.1921, datter af Petrea og Peder
Andersen Falden.
H.P. overtog gården d. 22.-2.-1956
fra sin samleverske, Anna Jo

Hanne Kristensen.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført i 1800-tallet og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald opført 1956, lader 1930 og 1955, og der er gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 8 årskøer, 6 ungdyr og 5 slagtekalve af racen SDM
og derudover produceres 50 slagtesvin. Der er 1 traktor.

ENODDENVEJ 2, "ØSTER BAANDHAGEN", AGERSTED, 9330 DRONNINGLUND, tlf.
98-854087.
JOHN LETH SVENDSEN, gårdejer, født d. 5.-10.-1959, søn af Ellen og Anders Leth
Sørensen, gift d. 10.-10.-1981 med Birthe Nørgaard, sygehjælper, født d. 30.-7.-1960,
datter af Grethe og Per Nørgaard. Parret har børnene: Claus, født d. 1.-6.-1984 og
Bo, født d. 26.-7.-1987.
J.L.S. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-8.-1981 fra
D.L.R.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 34 ha., heraf 3 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret i 1970'erne. Avlsbygningerne består af
svinestalde opført 1960, 1979 og 1988 samt lader fra 1979 og 1988. Gården drives i
samdrift med faderens ejendom, "Langbaksminde", Langbaksmindevej 3. Den fælles be
sætning er på 170 årssøer og der produceres ca. 3.300 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn, raps og fabrikskartofler. Der er 4 traktorer, 1 meje
tærsker, plansilo, varm lufts tørreri samt halmfyr.
FÆLDENVEJ 3, "TANGELBJERG",
ALLERUP MARK, 9320 HJALLE
RUP, tlf. 98-284105.
CHRISTIAN ØSTERGAARD SØ
RENSEN, gårdejer, født d. 31.-5.1940, søn af Marie og Christian
Sørensen, gift d. 5.-1.-1973 med
Annelise Nielsen, medhjælpende
hustru, født d. 8.-8.-1950, datter
af Signe og Søren P. Nielsen.
Parret har datteren Birthe, født
d. 31.-3.-1973.
C.Ø.S. overtog sammen med bro
deren Jens Arne Sørensen i 1968 gården fra sin mor. D. 15.-12.-1981 overtog C.Ø.S.
hele gården.
Ejendomsskyld 5.700.000. Areal 95 ha., heraf tilkøbt 66 ha., der er 3,5 ha. skov.
Derudover er der lejet 38 ha.
Stuehuset er opført i 1973/74. Avlsbygningerne består af kvægstald opført 1965, løsdriftstald 1975, svinestald 1962, sostald 1976, slagtesvinestald 1977, fravænningsstald
1979, goldsostald 1980, lade 1968, maskinhuse 1975, 1983 og 1989, desuden er der
gastæt silo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer, der
produceres ca. 2.400 slagtesvin årligt, desuden er der en ammekobesætning på 18
ammekøer, 10 ungdyr og 4 slagtekalve af racerne Limousine og SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 9 traktorer, 2 mejetærskere, 1 mark
vandingsanlæg samt plansilo med varm lufts tørreri.
Gården drives sammen med "Østergaard", Røgelhedegaarde, desuden er gården
"Bront", på 38 ha., i forpagtning.
GAMMELSBÆKVEJ 4, "AAGAARD", 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98-843541.
SØREN LARSEN, gårdejer, født d. 14.-12.-1961, søn af Benthe og Kold Larsen, gift d.
4.-10.-1986 med Hanne Larsen, sygehjælper, født d. 17.-8.-1964, datter af Anna og
Erling Larsen. Parret har sønnen Martin, født d. 9.-11.-1987.
S.L. har været på Try og Lundbæk landbrugsskoler. Han overtog gården d. 15.-6.-1986
fra Osvald Andersen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 22 ha. og der er lejet 12,1 ha.
Stuehuset er af ældre dato, men restaureret flere gange, senest i 1989. Avlsbygninger-
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ne består af kvægstald, lade og maskinhus opført 1974, svinestald 1986, og der er 2
gylletanke. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 24 årskøer,
30 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 100 årssøer, der
sælges ca. 2.200 smågrise og 10 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

GERÅVEJ 34, "MELLERGAARD", ASBÆKHOLT, 9330 DRONNINGLUNG, tlf. 98843459.
JØRGEN ANDREASEN, gårdejer, født d. 29.-10.-1952, søn af Kirsten og Peter An
dreasen, gift d. 28.-9.-1978 med Sofie Eriksen, medhjælpende hustru, født d. 29.-12.1953, datter af Antonette og Hendrik Eriksen. Parret har børnene: Elisabeth, født d.
27.-2.-1979 og Maria, født d. 13.-1.-1982.
J.A. er uddannet landbrugstekniker på Nordisk Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-4.-1985 fra Mona og Olav Nielsen.
Areal 43 ha., heraf tilkøbt 17,6 ha., der er frasolgt 1 ha. Derudover er der lejet 10
ha.
Stuehuset er opført i 1884 og løbende restaureret, senest i 1989. Avlsbygningerne
består af svinestald fra 1959, som er moderniseret til fare- og fravænningsstald i
1980, goldsostald opført 1980, klimastald 1986 samt en lade, der er over 100 år
gammel. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der sælges ca. 1.800
smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, ærter, hvede, raps og
læggekartofler til eksport. Der er 2 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr.
På gården er 1 skoledreng til hjælp.
Gården drives sammen med "Øster Suddergaard", som beboes af moderen og søsteren,
Karen Marie Andreasen, som er medejer af gården.
GERÅVEJ 39, ØSTERLED, 9330 DRONNINGLUND.
HENNING NIELSEN, husmand, født d. 23.-1.-1934, søn af Petra og Gunner Nielsen,
gift d. 7.-10.-1959 med Signe Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 19.-4.-1940,
datter af Helga og Hans Pedersen. Parret har børnene: Bent Ole, født d. 7.-10.-1959,
Hans Henrik, født d. 25.-11.-1960 og Torben, født d. 18.-12.-1966.
H.N. er smed hos Østerled Smede- og Maskinforretning. Han overtog gården i april
1963 fra Aage Berthelsen. Den er oprindelig bygget som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 8,7 ha.
Stuehuset er opført i 1930. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1930 samt
maskinhus 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 12 årskøer og 18 ungdyr af
racen Jersey, desuden er der 6 årssøer og produceres ca. 100 slagtesvin. Der er 3
traktorer og 1 mejetærsker.
GERÅVEJ 98, "NYGAARD", GERÅ
HEDE, 9340 ASÅ.
JETTE BAK, omtales under Tegl
vej 1.
Ejendomsskyld 700.000. Areal
26,2 ha.
Stuehuset er opført i 1906. Avls
bygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade, alle af ældre
dato.
Gården drives sammen med "Teglgaarden", Tegl vej 1, 9340 Aså.

GERÅVEJ 100, "VESTERGAARD", GERÅ HEDE, 9340 ASÅ, tlf. 98-842496.
MONA JENSEN, gårdejer, født d. 27.-3.-1952, datter af Marie og Karl Christiansen,
gift d. 30.- 11.-1974 med Ib Jensen, gårdejer, født d. 20.-11.-1946, søn af Anna og
Alfred Jensen. Parret har børnene: Lise-Lotte, født d. 19.-8.-1969, Bo, født d.
1.-4.-1974 og Anika, født d. 27.-11.-1977.
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Mona Jensen overtog gården d.
1.-6.-1983 fra Visti Jørgensen.
Ejendommen er bygget i 1955
som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 990.000. Areal
13,4 ha. og der er forpagtet 31,9
ha.
Stuehuset er opført i 1955. Avls
bygningerne består af kvægstald
opført 1955, som er renoveret i
1989, lade opført 1955, maskin
hus 1960, og der er gylletank.
Gården drives med en kvægpro
duktion på 48 årskøer og 48 ungdyr af racen Jersey. Der er 2 traktorer.

GERÅVEJ 101, "HEDELUND", SOLHOLT FÆLLED, 9340 ASÅ, tlf. 98-841409.
BØRGE MADSEN KRISTENSEN, gårdejer, født d. 30.-6.-1933, søn af Anne Ingine og
Anton Kristensen, gift d. 16.-2.-1957 med Kirsten Margrethe Jensen, medhjælpende
hustru, født d. 12.-9.-1933, datter af Kathrine og Anders Jensen. Parret har børnene:
Dorit, født d. 27.-4.-1958, Britt, født d. 7.-6.-1962 og Charlotte, født d. 28.-9.-1971.
B.M.K. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1969 fra sin
far. Bedstefaderen byggede ejendommen i 1891.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 26,4 ha., heraf tilkøbt 13,2 ha. Desuden er der lejet
21,5 ha.
Stuehuset er opført 1891 og restaureret senest i 1976. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade opført i 1975, maskinhus 1987, og der er gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 30 årskøer, 56 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. Der er 6
traktorer, 1 mejetærsker og vindmølle.
Gården drives sammen med "Høgsminde", Krogensvej 20, V. Melholt.

GERÅVEJ 113, "KARENSBO",
GERÅ HEDE, 9340 ASÅ, tlf. 98841242.
NIELS KARL JAKOBSEN, gård
ejer, født d. 1.-6.-1926, søn af
Agnes og Christian Jakobsen,
gift d. 22.-11.-1952 med Anna
Mie Pedersen, medhjælpende hu
stru, født d. 16.-6.-1932, datter
af Thorvald Pedersen. Parret har
børnene: Anderspeter, født d.
11.-5.-1954, Jenserik, født d.
17.-10.-1963 og Nielschristian, født d. 19.-10.-1966.
N.K.J. overtog gården d. 1.-4.-1968 fra Christian Petersen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 12,1 ha., der er 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1877 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald opført 1920, svinestald 1938 og et ældre maskinhus. Gården drives med en svi
neproduktion på 13 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt, desuden er der 8
fedekalve. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo og varm lufts tørreri.
GERÅVEJ 119, "SØNDERGAARD", 9340 ASÅ, tlf. 98-841781.
VERNER CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 1.-3.-1947, søn af Anne Marie og Oskar
Christensen, gift d. 1.-4.-1972 med Bodil Overby, sygeplejerske, født d. 28.-4.-1951,
datter af Gerda og Folmer Overby. Parret har børnene: Henrik, født d. 15.-4.-1973,
Morten, født d. 15.-11.-1974, Søren, født d. 29.-9.-1977, Asbjørn, født d. 13.-8.-1981
og Doris, født d. 14.-5.-1983.
V.C. overtog gården d. 1.-7.-1973 fra Niels Hemmingsen.
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56 ha., heraf tilkøbt 30 ha. Des
uden er der forpagtet 27,5 ha.
"Søndergaard"s stuehus er opført
i 1889 og løbende restaureret,
senest i 1989. Avlsbygningerne
består af svinestald opført 1928
og som er moderniseret i 1973,
samme år blev der bygget farestald, slagtesvinestald opført
1977, lade 1951, maskinhus 1984,
og der er gylletank. Gården dri
ves med en svineproduktion på
70 årssøer, der produceres ca. 1.350 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er
græsfrø, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri
og halmfyr. I sæsonen er der medhjælp.

GERÅVEJ 121, "ARILDSMINDE",
GERÄ HEDE, 9340 ASÄ, tlf. 98841559.
MARTIN TEODOR NIELSEN,
gårdejer, født d. 7.-9.-1916, søn
af Mette Marie og Jaman August
Frederik D. Nielsen, gift d. 21.5.-1948 med Gerda Møller, hus
mor, født d. 14.-8.-1921, datter
af Kristine og Christian Møller.
Parret har børnene: Olav, født
d. 1.-3.-1949, Kirsten, født d.
16.-3.-1952, Torben, født d. 6.8.-1955 og Anna Elisabeth, født d. 2.-6.1958.
M.T.N. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i 1948 fra Jens
Jensen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 58,8 ha., heraf tilkøbt 55 ha., der er 6 ha. eng.
Derudover er der lejet 55 ha.
Stuehuset er opført i 1932 efter en brand. Avlsbygningerne består af kvægstald opført
efter brand i 1932, ny kvægstald opført 1973, svinestald 1932, laden fra 1932 er
restaureret i 1974, hvor der også blev bygget foderhus. Gården drives som alsidigt
landbrug med en kvægproduktion på 62 årskøer, 75 ungdyr og 25 slagtekalve af racen
SDM, svineproduktionen er på 14 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps, ærter, fodermajs, byg og rug. Der er
4 traktorer, 2 mejetærskere, 1 markvandingsanlæg, majshøster, majssåmaskine, planog tårnsilo, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stue
huset. Sønnerne Olav og Torben driver gården.
GINGSHOLMVEJ 2, "V. GINGSHOLM", TRY, 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98-841486.
STEIN SØRENSEN, gårdejer, født d. 27.-10.-1940, søn af Anna og Mads Christian
Sørensen, gift d. 15.-5.-1971 med Ingrid Andersen, datter af Emma og Søren Andersen.
Parret har børnene: José, født d. 1.-4.-1973, Veronica, født d. 25.-2.-1975 og Anja,
født d. 22.-2.-1981.
S.S. overtog gården d. 1.-12.-1970 fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 35,5 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 1,5 ha. plantage.
Stuehuset er restaureret i 1964. Avlsbygningerne består af 3 sostalde, fravænningsstald, slagtesvinestald, lade, maskinhus og gastæt silo. Gården drives med en svinepro
duktion på 72 årssøer, der sælges ca. 150 smågrise og 1.200 slagtesvin. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer og halmfyr.

GINGSHOLMVEJ 3, "0. GINGSHOLM", GINGSHOLM, 9330 DRONNINGLUND, tlf.
98-841158.

-81PER VESTERGAARD, gårdejer, født d. 5.-8.-1963, søn af Marie og Knud Erik Jensen,
Tylstrup, gift d. 11.-11.-1989 med Anette Lykkegaard, medhjælpende hustru, født d.
6.-3.-1967, datter af Valborg og Arne Lykkegaard. Parret har sønnen Kim, født d.
18.-2.-1989.
P.V. har været på Try og Kalø landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-9.-1987 fra
Else og Alfred Kristensen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 1,5 ha. plantage.
Stuehuset er restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 53 årskøer, 60 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, 4 kornsiloer, tårnsilo og varm lufts tørreri. 1
skoledreng hjælper til på gården.
GINGSHOLMVEJ 4, "HANSSINESMINDE", TRY, 9330 DRONNING
LUND, tlf. 98-841846.
SØREN PETER KRUSHAVE, gård
ejer, født d. 6.-4.-1952, søn af
Verna og Amalius Krushave, gift
d. 17.-6.-1978 med Bente Paulsen, husassistent, født 10.-6.-1957,
datter af Ellen og Søren Paulsen.
Parret har børnene: Brian, født
d. 30.-6.-1977, Anders, født d.
7.-11.-1981, Helle, født 15.-2.1987 og Anne, født 4.-9.-1989.
S.P.K. overtog gården d. 1.-1.-1978 fra sine forældre. Gården er oprindelig udflytter
gård, den er bygget i 1884 og har været i slægtens eje siden.
Ejendomsskyld 2.280.000. Areal 69,5 ha., heraf tilkøbt 11,5 ha. Der er 7 ha. eng.
Gårdens bygninger består af stuehus, sostald, farestald, smågrisestald, slagtesvinestald, lade, maskinhus og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 55
åssøer og der produceres ca. 950 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og halmfyr. Moderen hjæl
per lidt til på gården.

GL. KIRKVEJ 6, "OVERGÅRD", THORUP, 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98-857164.
MICHAEL KLITGAARD, gårdejer, født d. 3.-3.-1954, søn af Johannes Klitgaard-Jensen, gift d. 7.-4.-1982 med Doris L. Nielsen, lærer, datter af Frederik Nielsen. Parret
har børnene: Elise og Mathias.
M.K. er lærer. Han overtog gården d. 1.-11.-1981 fra Peter Nielsen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 44 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1912. Avlsbygningerne består af slagtesvinestald, lade, maskinhus
og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.500 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter, raps og kartofler. Der er 2 traktorer, varm lufts
tørreri og halmfyr. 1 skoledreng hjælper til på gården.

GL. KONGEVEJ 53, "BILIDT",
ØRSØ, 9330 DRONNINGLUND,
tlf. 98-841579.
JENS STARCKE, gårdejer, født
d. 10.-5.-1935, søn af Christine
og Sæderup Starcke, gift d. 5.12.-1959 med Grethe Nielsen,
husmor, født d. 15.-8.-1939, dat
ter af Karen og Christian Niel
sen. Parret har børnene: Susan
ne, født d. 16.-5.-1960, Tove,
født d. 31.- 8.-1962, Claus, født
d. 8.-11.- 1963, Per, født d.
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J.S. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 28.-6.-1964 fra Lars
Christian Larsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 55 ha. og der er lejet 55 ha.
Stuehuset er opført i 1889 og løbende restaureret, senest i 1975. Avlsbygningerne
består af kvægstalde opført 1974 og 1979, lade 1980, maskinhus 1984, og der er gyl
letank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 85 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og frøgræs. Der er 4
traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og varm lufts tørreri. På gården er der 1
fast medhjælper.
GRETTERHOLTVEJ 16, "KÆRET",
KÆRET, 9330 DRONNINGLUND,
tlf. 98-841763.
JOHANNES NIELSEN, gårdejer,
født d. 4.-4.-1941, søn af Karen
Marie og Charles Nielsen, gift d.
26.-7.-1968 med Betty Alis Ras
mussen, sygeplejerske, født d.
5.-4.-1948, datter af Gerda og
Viggo Rasmussen. Parret har bør
nene: Annemette Marie, født d.
21.-1.-1969 og Per Christian,
født d. 8.-6.-1974.

J.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Derudover er der forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1968. Avlsbygningerne består af kviestald, lade, kostald fra
1965, bygningerne er renoveret udvendig i perioden 1985-88, desuden er der foderhus
og maskinhus, og der er bygget fodermesterboliger i 1976 og 1981. Gården drives med
en kvægproduktion på 55 årskøer, 55 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan
silo, kold og varm lufts tørreri samt vindmølle. På gården er der 1 fast medhjælper og
sønnen hjælper til.

GÄRDSHOLTVEJ 9, "VESTER GAARDSHOLT", GÄRDSHOLT, 9330 DRONNINGLUND.
BENNY MØLLER JENSEN, gårdejer, født d. 16.-11.-1966, søn af Kren Møller Jensen.
B.M.J. har været på Lundbæk og Vejlby landbrugsskoler, han er uddannet landbrugs
tekniker. Han overtog gården i 1984 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 42 ha.
Stuehuset er opført i 1903 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af maskin
hus fra 1977. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps og
korn. Der er plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
HALLUNDKÆR 135, "LEMB HEDEGAARD", LEMB, 9320 HJAL
LERUP, tlf. 98-284236.
KNUD PAPE, gårdejer, født d.
21.-6.-1941, søn af Dagny og
Aage Pape, gift d. 30.-11.-1968
med Ellen Margrethe Møgelmose, medhjælpende hustru, født d.
17.-5.-1945, datter af Inga og
Peter Møgelmose. Parret har bør
nene: Brian, født d. 18.-4.-1970
og Johnni, født d. 21.-2.-1974.
K.P. overtog gården d. 1.-8.-1968
fra Ellen Margrethe Møgelmoses mormor og morfar, Ellen og Kristian Østergaard.
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Gården er bygget af oldeforældrene, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.440.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Derudover er der lejet 3
ha.
Stuehuset er restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald og maskinhus
opført 1975, fravænningsstald, goldsostald og lade 1984, desuden er der gylletank.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 28 årskøer, 30 ungdyr
og 10 slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 45 årssøer, der sælgtes ca.
900 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3
traktorer, anpart i mejetærsker, plansilo med varm lufts tørreri.
HAROLDSLUNDVEJ 6, "HARALDSLUND", TRANGETMARK, 9330
DRONNINGLUND, tlf. 98-861696.
JENS PEDER PEDERSEN, gård
ejer, født d. 21.-11.-1937, søn af
Louise K.M. og Bernhardt Peder
sen, gift d. 28.-3.-1964 med Tove
Rasmussen, medhjælpende hustru,
født d. 25.-5.-1939, datter af
Agnes og Alfred Carl Rasmussen.
Parret har børnene: Kirsten Kri
stine, født d. 8.-9.-1964 og An
ders Bernhardt, født 9.-7.-1966.
J.P.P. overtog gården i januar 1986 fra Gerda Nielsen.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 28,4 ha., der er 2,2 ha. marginal
jord.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1900 og modernisreret i 1987, laden til kostald er fra 1988, ny kostald og
lade 1980 samt maskinhus 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer
og 40 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer. 1 skoledreng hjælper til.

HEDEGÅRDSVEJ 12, "HEDEGAARD", TRY, 9330 DRONNING
LUND, tlf. 98-841304.
JØRGEN JOHANSEN, gårdejer,
født d. 21.-8.-1938, søn af Ka
thrine og Simon Johansen, gift
d. 26.-10.-1968 med Rita Jensen,
medhjælpende hustru, født d.
30.- 1.-1945, datter af Anna og
Haugaard Jensen. Parret har
børnene: Anna, født d. 4.-4.-1972,
Karen-Lise, født d. 21.-8.-1974
og Kristina, født d. 1.-10.-1976.
R.J. er kontoruddannet.
J.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han er medlem af planteavlsudvalget i
Østvendsyssels Landboforening. Han overtog gården d. 11.-8.-1972 fra sin far, nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje i 1902.
Ejendomsskyld 4.560.000. Areal
110,8 ha., heraf 6 ha. marginal
jord. Der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne består af slagtesvinestald og
goldsostald fra 1973, kartoffelhus
og maskinhus fra 1974 samt lade
fra 1958. Gården drives med en
svineproduktion på 70 årssøer,
der produceres ca. 1.300 slagte-
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svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter, raps, rajgræs, byg
og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 2 pumpestationer i
engene, plansilo med varm lufts tørreri, kartoffelsorteringsmaskine og kartoffeltørrenser. På gården er ansat 2 faste medhjælpere. Den drives sammen med "Nørgaard",
Tryvej 99.
HELLEVADVEJ 35, "LYRHØJGAARD", KLOKKERHOLM, 9320
HJALLERUP, tlf. 98-284423.
EJVIND SØRENSEN, gårdejer,
født d. 20.-3.-1943, søn af Gerda
og Karl Sørensen, gift d. 15.-5.-1965
med Birgit Steinicke, medhjælpen
de hustru, født d. 19.-4.-1943,
datter af Gerda og Evald Steini
cke. Parret har børnene: Henrik,
født d. 27.-11.-1965 og Marianne,
født d. 14.-12.-1967.
E.S. har været på St. Restrup
Husmandsskole. Han overtog første halvdel af gården d. 1.-1.-1977 sammen med sin
bror, Jens Anker Sørensen, anden halvdel blev overtaget d. 1.-1.-1982.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 25,5 ha., heraf 6,5 ha. skov og eng. Der er lejet 11
ha.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af slagte
svinstald fra 1962, sostald, farestald og fravænningsstald fra 1976 og 1977, lade og
maskinhus 1977 og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 73 års
søer, der produceres ca. 1.400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker samt plansilo med varm lufts tørreri.

HELLUMVEJ 3, "NR. GLINDVAD",
9320 HJALLERUP, tlf. 98-282824.
JØRN GUDMUND BØGHOLT TÄGÄRD, gårdejer, født d. 9.-11.1942, søn af Ingeborg Hansen,
Sindal. J.G.B.T. har børnene: Kaj
Erik, født d. 19.-10.-1965, Mar
grethe, født d. 20.-4.-1969 og
Birthe, født d. 27.-1.-1972.
J.G.B.T. overtog gården d. 20.9.-1985 fra DLR.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal
19,6 ha. og der er lejet 52,8 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af goldsostald fra 1938, farestald 1979, fravænningsstald, lade og maskinhus 1980 og der er 2
gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer, der sælges ca. 3.500
smågrise årligt, desuden er der 3 ungkreaturer og 1 tyr af racen Jersey. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker og 2 kornsiloer. På gården er 1 fast medhjælper.
HELLUMVEJ 19, "MELLERGAARD", TRØGDRUP, 9320 HJALLERUP, tlf. 98-282490.
TAGE GADENSGAARD, gårdejer, født d. 1.-5.-1958, søn af Inger og Jens Anker Gadensgaard, gift d. 21.-4.-1985 med Jane Clausen, sygeplejerske, født d. 15.-11.-1957,
datter af Erna og Hans F. Clausen. Parret har børnene: Hans Christian, født d. 13.-5.1985 og Inge-Lise født d. 4.-10.-1986.
T.G. har været på midtjyllands og Lundbæk landbrugsskoler. Han overtog gården d.
30.-12.-1983 fra Gudrun og Jens Otto Larsen.
Ejendomsskyld 3.040.000. Areal 51,9 ha. Der er 3,8 ha. fri jord. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af sostald,
drægtighedsstald og ungsvinestald fra 1965, farestald, drægtighedsstald, smågrisestald
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og løbeafdeling fra 1985, laden er fra 1965, maskinhus fra 1976, der er gylletank. Går
den drives med en svineproduktion på 200 Årssøer og der sælges ca. 4.200 smågrise
årligt. Der er 2 traktorer og et halmfyr og en fast medhjælper.

HELLUMVEJ 31, "KILDEDALSGAARD", KLOKKERHOLM, 9320
HJALLERUP, tlf.
98-284144.
HANS KRISTIAN KRISTENSEN, gårdejer, født d. 27.-9.-1927, søn af Agnes og Niels
Jørgen Kristensen, gift d. 22.-3.-1956 med Rigmor Østergaard, medhjælpende hustru
født d. 12.-6.t1929, Datter af Ellen og Kristian Østergaard. Parret har børnene: Niels
Henrik født d. 27.-6.-1956, Jens Jørgen født d. 9.-10.-1960 og Karsten født d. 14.9.
1961. H.K.K. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården d. 8.-2.-1956
fra Christian Larsen.
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 25,3 ha., heraf 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1966, avlsbygningerne består af svinestalde fra 1961 og 1979,
lade fra 1971, maskinhus fra 1983, der er 2 gylletanke og en gastæt silo. Gården
drives med en svineproduktion på 95 årssøer, der produceres ca. 1.600 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer og andel i mejetærsker.
Sønnen Karsten er medhjælper på gården, som drives sammen med "Østergaard", Hellumvej 39.
HELLUMVEJ 39, "ØSTERGAARD", KLOKKERHOLM, 9320 HJALLERUP.
HANS KRISTIAN KRISTENSEN, gårdejer, omtales under Heliumvej 31.
H.K.K. overtog gården 15.-2.-1982 fra Rebecca Nørgaard.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 26,9 ha., heraf tilkøbt 9,4 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og løbende restaureret, avlsbygningerne består kvægstald
og svinestald fra 1916. Gården drives udelukkende med planteproduktion, bestående af
raps. På gården er der 1 halmfyr og den drives sammen med "Kildedalsgaard",
Heliumvej 31.

HJALLERUP ENGVEJ 14, DALSHUSE, HJALLERUP ENGE, 9320 HJALLERUP.
JENS ERIK NIELSEN, gårdejer, omtales under Hjallerupvej 28.
J.E.N. overtog gården i 1987 fra Christian Jørgensen.
Ejendomskyld 630.000. Areal 16,7 ha., heraf 1 ha. marginaljord.
Gården drives udelukkende med planteproduktion, bestående af korn og græs.
Den drives sammen med "Højen", Hjallerupvej 28.
HJALLERUP ENGVEJ 15, "LILLEHOLTET", HJALLERUP ENGE, 9320 HJALLERUP,
tlf. 98-281482.
BØRGE MANFRED NIELSEN, gårdejer, født d. 3.-6.-1930, søn af Agnes Mathilde og
Lars Peter Nielsen.
B.M.E. overtog gården 12.-5.-1964 fra Arnold Møller Christensen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 27,5 ha. Der er forpagtet 6.6 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og er løbende restaureret. Avlsbygningerne består af en
kvægstald fra 1939, svinestald og lade er af ældre dato, et maskinhus fra 1978.
Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer og 45 ungdyr af racen SDM.
Planteproduktionen salgsafgrøder er byg. Der er 3 traktorer og der bruges maskinsta
tion til en del af markarbejdet.
HJALLERUPVEJ 16, "NYGAARD",
9330 DRONNINGLUND, tlf. 98857047.
IB BØRGE INGERSLEV NIELSEN,
gårdejer, født d. 6.-8.-1959, søn
af Gerda B. og Erik Nielsen.
I.B.I.N. har været på Malling
Landbrugsskole, han overtog går
den d. 1.-8.-1985 fra Margrethe
og Svend Nielsen.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal
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Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstalde fra 1964, som er ændret til svinestald i 1986, maskinhus fra 1980 og 1 lade, der er over 100 år gammel, desuden er der
en gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca.
2.000 smågrise årligt. Planteproduktionen salgsafgrøder er ærter, raps, hvede, vinter
byg, vårbyg og vinterraps. På gården er der 1 traktor og 1 halmfyr fra 1986. Der
bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
HJALLERUPVEJ 21, "NY SUDERGAARD", HJALLERUP FJERDING, 9320 HJALLE
RUP, tlf. 98-281606.
JØRGEN OVERDAHL PEDERSEN, gårdejer, født d. k27.-9.-1944, søn af Christa og
Svend Aage Pedersen, gift d. 1.-4.-1972 med Kirsten Hoffgaard, plejer, født d. 3.-6.1948, datter af Grethe og Erik Hoffgaard. Parret har børnene : Henriette født d.
8.-6.-1973, Ane-Marie født d. 12.-2.-1975, Christina født d. 2.-9.-1977 og Elisabeth
født d. 6.-11.-1985.
J.O.P. er sælger og reperatør af halmfyr i Jylland, han har været på Malling
Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1972 fra Aksel Jensen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 48,5 ha., heraf 3,8 ha. eng og 0,3 ha. juletræer.
Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret, senest i 1984. Avlsbygningerne
består af kvægstald og svinestald fra 1979, farestald og lade 1934, maskinhus 1973 og
der er gylletank. Gårdens besætning er på 10 ammekøer og 10 slagtekalve af racerne
Charolais og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, eksportkartofler, frø,
ærter og korn. Der er 2 traktorer, plansilo med varm lufts tørreri, blandeanlæg og
halmfyr.
HJALLERUPVEJ 25, "VESTER
SUDERGAARD", HJALLERUP
FJERDING, 9320 HJALLERUP,
tlf. 98-282426.
HENRIK NØRGAARD NIELSEN,
gårdejer, født d. 28.-12.-1960,
søn af Agnethe og Holger Niel
sen, gift d. 26.-5.-1984 med Lene
Sjøgaard, bagersvend, født d.
22.-8.- 1963, datter af Margit og
Aksel Sjøgaard. Parret har bør
nene: Marie, født d. 12.-4.-1985
og Anne, født d. 6.-6.-1987.
H.N.N. har været på Lundbæk og Vejlby landbrugsskoler, han er i repræsentantskabet
for Wendbo Slagteriet. Han overtog gården d. 1.-8.-1984 fra Else og Hans Steen.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 38,1 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret senest i 1989. Avlsbygningerne består
svinestalde fra 1895 og 1920, som senere er renoveret, desuden er der maskinhus og
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 75 årssøer, der produceres ca.
1.350 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 1 traktor,
plansilo med varm lufts tørreri samt halmfyr. Gården drives med maskiner fra "Vester
Ravnstrup" i Hjallerup.

HJALLERUPVEJ 28, "HØJEN", 9320 HJALLERUP, tlf. 98-281044.
JENS ERIK NIELSEN, gårdejer, født d. 2.-6.-1942, søn af Dorthea og Jens Christian
Nielsen, gift d. 9.-11.-1985 med Elin Sørensen, økonomassistent, født d. 29.-3.-1956,
datter af Gretha Ravnholt og Søren Brinkmann Sørensen. Parret har datteren Tine,
født d. 28.-2.-1987.
J.E.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 23.-6.-1972 fra
sine forældre. Den har været i slægtens eje siden 1900.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 10 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1923 og som er tilbygget i 1975, lade opført 1910 og maskinhus 1989, des
uden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 75 ungdyr
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markvandingsanlæg, plansilo og varm lufts tørreri. På gården er der 1 skoledreng som
medhjælper. Den drives sammen med "Dalhuse", Hjallerup Engvej 14.
HJELMKÆRVEJ 1, "PETERSMINDE", HJELMKÆR, 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98841582. KNUD BERTEL PEDERSEN, husmand, født d. 6.-5.-1928, søn af Alma og Fre
derik Knudsen, gift d. 8.-10.-1957 med Johanne L. Aaen, medhjælpende hustru, født d.
19.-11.-1929, datter af Lars Aaen.
K.B.P. overtog gården d. 1.-8.-1957 fra Niel K. Nielsen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 20,9 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 5,5 ha. marginal
jord. Stuehuset er opført i 1930. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og
lade fra 1930 og maskinhus 1960. Gården drives med en kvægproduktion på 16 årskøer
og 20 ungdyr. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, mark vandingsanlæg, plansilo med
varm lufts tørreri.
HJELMKÆRVEJ 8, "HJELMKÆR",
HJELMKÆR, 9330 DRONNING
LUND, tlf. 98-843042.
FINN T. KROGSGAARD, gårde
jer, født d. 22.-1.-1953, søn af
Karen og Henning Krogsgaard,
gift d. 25.-10.-1980 med Karen
Elisabeth Kristijansen, teknisk
assistent, født d. 10.-7.-1957,
datter af Ellen og Jens Peter
Kristijansen. Parret har børnene:
Anders, født d. 17.-6.-1982 og
Morten, født d. 17.-12.-1986. F.T.K. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han
overtog gården i august 1980 fra sin farmor, Ane Marie Krogsgaard. Den blev bygget
af oldefaderen i 1872. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført i 1986. Avlsbygningerne består af sostald og farestald fra 1956,
slagtesvinestald og klimastald fra 1987, lade 1956 og maskinhus 1984, desuden er der
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 75 årssøer, der sælges ca. 20
smågrise og produceres ca. 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med tørreri samt halmfyr.

HOLMGÅRDSVEJ 3, "VESTERGAARD", ALLERUP, 9320 HJAL
LERUP, tlf. 98-284104.
HENNING VESTERGAARD JEN
SEN, gårdejer, født d. 23.-8.1927, søn af Anne og Villads
Jensen, gift d. 30.-11.-1957 med
Krista Jensine Sørensen, husmor,
født d. 6.-2.-1927, datter af Ma
rie og Christian Sørensen. Parret
har børnene: Torsten, født d.
22.-4.-1959, Marianne, født d.
11.-12.-1961 og Anette, født d. 14.-5.-1966.
H.V.J. overtog gården i november 1957 fra sine forældre. Den har været i slægtens
eje i over 200 år.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 37 ha., der er 2 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret senest i 1974. Avlsbygningerne består af
kvægstald opført i 1964 og ombygget til svinestald i 1974, lader opført 1935 og 1984
samt maskinhus 1974, derudover er der 3 gylletanke. Gården drives med en svinepro
duktion på 50 årssøer og der produceres ca. 1.000 slagtesvin, desuden er der 20
ammekøer og 20 slagtekalve af racerne SDM og Limousine. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer og plansilo med varm lufts tørreri.
Sønnen Torsten hjælper til på gården.
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HOLMGÄRDSVEJ 19, "ROESLUND", ALLERUP, 9320 HJALLERUP, tlf. 98-284434.
OLE PAPE, gårdejer, født d. 5.-5.-1945, søn af Dagny og Aage Pape, gift d. 28.-6.1969 med Jytte Jensen, husmor, født d. 17.-1.-1948, datter af Ruth og Jens Børge
Jensen. Parret har børnene: Lina, født d. 20.-8.-1973 og Rico, født d. 7.-10.-1976.
O.P. overtog gården i oktober 1977 fra sine forældre, nuværende ejer er 4. generation
på gården, som kom i familiens eje i 1890. Ejendomsskyld 2.460.000. Areal 86 ha.,
heraf 2 ha. marginaljord. Derudover er derlejet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1888 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af slagtesvinestald og sostald opført 1928 og renoveret i 1979, ny fedesvinestald fra 1950 er
renoveret i 1965, laden er fra før 1900 og maskinhuset 1966. Gården drives med en
svineproduktion på 35 årssøer, der produceres ca. 700 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter, industrikartofler, rajgræsfrø, byg og hvede. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, kartoffellægger, kartoffeloptager og plansilo.
HORNSHØJVEJ 41, "VESTER
KATHOLM", LEMB, 9320 HJALLE
RUP, tlf. 98-284092.
PER BOELT SØRENSEN, gårdejer,
født d. 26.-3.-1928, søn af Søren
Jensen Sørensen, gift d. 28.-11.1958 med Ella Andersen, medhjæl
pende hustru, født d. 1.-6.-1928,
datter af Herdis og Peter Ander
sen.
P.B.S. overtog gården d. 10.-3.1959 fra Peter Christensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
29,5 ha., heraf tilkøbt 7,3 ha. Derudover er der lejet 2,8 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret senest i 1981. Avlsbygningerne består
af kvægstald opført i 1965, svinestalde 1920 og 1944, lader 1955 og 1965 samt maskin
hus fra 1963. Gårdens besætning er på 700 slagtesvin samt 5 ungkreaturer af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 markvandingsanlæg og varm lufts tørreri.

HVIDKILDEVEJ 3, "BÆKGAARDEN", AGERSTED, 9330 DRONNINGLUND.
MORTEN SLOTH, gårdejer, født d. 12.-6.-1963, søn af Birgitte og Bent Sloth.
M.S. har været på Bygholm og Try landbrugsskoler. Han overtog gården d. 31.-12.1986 fra Harald Jensen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 15,2 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret 1987. Avlsbygningerne består af lade og
maskinhus, som er genopført efter brand i 1989/90. På gården er der 1 traktor. Den
drives sammen med "Lervang".
HVIDKILDEVEJ 5, "LANDSKROG", AGERSTED, 9330 DRONNINGLUND.
KNUD RAVNHOLT HANSEN, gårdejer, omtales under "Skovlund", Studsholmvej 13.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 40 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret 1989. Avlsbygningerne består af en svinestald fra 1930, som er renoveret i 1977. Gården drives med en svineproduktion på 80
årssøer og der sælges ca. 1.600 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter, hvede og rajgræs. Gården drives sammen med "Skovlund", Studsholmvej
13, desuden er der en svineproduktion på "Voergaard", hvor bygningerne er lejet.
HYLHOLTVEJ 28, "SEJERHEDE", HYLHOLT, 9330 DRONNINGLUND.
OLAV GRØNBÆK SØRENSEN, gårdejer, født d. 20.-9.-1939, søn af Jutta Marie og
Hans Sørensen, gift d. 1.-2.-1975 med Irena Lone Bøjer, medhjælpende hustru, født d.
1.-12.-1947, datter af Iris og Hardy Bøjer. Parret har børnene: Betinna, født d.
18.-9.-1968 og Heidi, født d. 13.-3.-1970.
O.G.S. overtog gården d. 1.-8.-1964 fra sin far.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 32,5 ha.
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"Sejerhede"s stuehus er opført i
1974. Avlsbygningerne består af
slagtesvinestald fra 1975, lade og
foderrum er bygget i perioden
1972-85, sostald 1977, klimastald
1984, desuden er der maskinhus
og gylletank. Gården drives med
en svineproduktion på 100 årssø
er, der produceres ca. 2.000
slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter og
kartofler. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo med varm
lufts tørreri samt halmfyr. På gården er der en deltids medhjælper.
HYLHOLTVEJ 36, "HJEMLY",
HYLHOLT, 9330 DRONNING
LUND, tlf. 98-841649.
ANNA-MARGRETHE MØRKHOLT
HANSEN, gårdejer, født d. 8.11.-1931, datter af Agnes og
Lars Nielsen, gift d. 29.-1.-1969
med Jens Erik Mørkholt Hansen,
gårdejer, søn af Hansine Petra
og Hans Christian Mørkholt Han
sen. Parret har sønnen Hans
Christain, født d. 9.-6.-1970.
J.E.M.H. døde i 1987.
Gården blev overtaget fra Johannes Larsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1958, svinestaid
med slagtesvinestald og sostald opført 1978, lade genopbygget efter brand i 1989 og
maskinhus 1983, derudover er der foderhus og gylletank. Gården drives som alsidigt
landbrug med en kvægproduktion på 19 årskøer, 19 ungdyr og 13 slagtekalve af racen
SDM. Svineproduktionen er på 12 årssøer, der sælges 12 smågrise og produceres ca. 40
slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri.

HØJMARKSVEJ 7, "ØRSØ MØLLEGAARD", NØRRE ØRSØ FJER
DING, 9330 DRONNINGLUND,
tlf. 98-841429.
HENNING LARSEN, gårdejer,
født d. 17.-5.-1934, søn af Jo
hanne og Christian Larsen, gift
d. 28.-12.- 1963 med Anny Laur
sen, medhjælpende hustru, født
d. 22.-4.-1943, datter af Gunhild
og Arne Laursen. Parret har bør
nene: Mette, født d. 7.-9.-1964,
Helle, født d. 19.-3.-1966, Hanne, født d. 24.-4.-1970 og Britta, født d. 19.-3.-1972.
H.L. har været på Haslev Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for E.S.V. Han
overtog gården d. 1.-5.-1972 fra Henning Madsen.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 13,2 ha.
Stuehuset er opført i 1869 og restaureret 1975. Avlsbygningerne består af svinestalde
bygget i 1976-79, sostald, fravænningsstald og slagtesvinestald, lade og maskinhus er
opført i perioden 1976-79 og derudover er der gylletank. Gården drives med en svine
produktion på 75 årssøer, der produceres ca. 1.500 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer og plansilo med varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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SVEND JUNGERSEN, gårdejer, født d. 9.-4.-1935, søn af Dagny og Christian Junger
sen, gift d. 7.-9.-1961 med Esther Rasmussen, afdelings sygeplejerske, født d. 27.11.-1936, datter af Margrethe og Valdemar Rasmussen. Parret har datteren Else Ma
rie, født d. 1.-1.-1963.
S.J. har været på Try Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Ø.A.G., er i repræsen
tantskabet for E.S.V. og har i 11 år haft elever i praktik fra Try Landbrugsskole. Han
overtog gården i december 1960 fra sin far. Den har været i slægtens eje siden 1832.
Areal 66 ha., heraf tilkøbt 33 ha.
Stuehuset er opført i 1939. Avlsbygningerne består af kvægstald opført 1934 og som
er ændret til svinestald i 1967, hvor der også blev bygget ny svinestald og garage, ny
svinestald opført 1970 og udvidet i 1975 med bl.a. lade, maskinhus fra 1985, gammel
lade 1898 og endnu et maskinhus fra 1939, som er moderniseret i 1967. Gården drives
med en svineproduktion på 40 årssøer, der produceres ca. 700 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgafgrøder er raps, ærter og kartofler. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, markvandingsanlæg, plansilo med varm lufts tørreri, halmfyr og der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markar
bejdet. Gården drives sammen med "Kildalgaard", som ejes af datteren Else Marie
Jungersen og Ole Thomsen.
HØJSKOLEVEJ 4, "SØNDERGAARD", TRY, 9330 DRONNING
LUND, tlf. 98-841852.
MARIUS PETERSEN, gårdejer,
født d. 14.-11.-1935, søn af Jo
hanne og Niels Peter Pedersen,
gift d. 22.-9.-1963 med Cathrine
Pedersen, neurofysiologi assistent,
født d. 20.-8.-1939, datter af
Anna og Peter Pedersen. Parret
har børnene: Mogens, født d. 21.3.-1964 og Preben, født d. 5.-6.1965.

M.P. overtog gården d. 1.-1.-1965 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 14,3 ha., der er frasolgt 5,5 ha.
Stuehuset er restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af slagtesvinestald, lade,
maskinhus, foderhus og gastæt silo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
300 stk. Der er 3 traktorer, 1 slamsuger og 2 højtrykspressere samt kornsilo. Der
drives lidt maskinstation fra gården, hvortil der er knyttet 1 medhjælper.
HØJSKOLEVEJ 6, TRY, 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98-842200.
UFFE SLETTING, gårdejer, født d. 15.-9.-1947, søn af Sinne og Lars Sietting, gift d.
1.-8.-1970 med Lene Hansen, medhjælpende hustru, født d. 20.-6.-1949, datter af
Johanne og Aage Hansen. Parret har datteren Dorthe, født d. 14.-7.-1978.
U.S. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for Slagteriet
Wendbo og har elever i staldpraktik fra Try Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-1.-1975 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 33 ha. og der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er restaureret senest i 1984. Avlsbygningerne består af farestald, klima
stald, smågrisestald, drægtighedsstald, løbeafdeling, lade, maskinhus og gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges ca. 3.400 smågrise
og der produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og ærter. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg, plansilo med varm lufts tørreri.
HØNBORGVEJ 9, "LILLE KOKKENBORG", AAKÆR, 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98841676.
JENS EJGIL GULDAGER HERMANSEN, gårdejer, født d. 9.-2.-1944, søn af Marie og
Søren Guldager Hermansen, gift d. 7.-5.-1966 med Conny Hermansen, ekspeditrice,
født d. 2.-7.-1947. Parret har børnene: René, født d. 2.-8.-1967, Anitta, født d.
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24.-12.-1969, Brian, født d. 1.-11.-1974 og Jeanette, født d. 30.-10.-1979.
J.E.G.H. har været på Malling Landbrugsskole, han er i hovedbestyrelsen for Hjorteavlerforeningen og i repræsentantskabet for RDM. Han overtog gården d. 1.-1.-1966
fra sin far.
Ejendomsskyld 3.250.000. Areal 43,5 ha., heraf tilkøbt 22 ha. Desuden er der lejet 50
ha.
Stuehuset er opført i 1868 og moderniseret i 1972/73. Avlsbygningerne består af
løsdriftstalde bygget i 1974 og 1988, lade 1974 og maskinhus 1979, derudover er der
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 120 årskøer, 130 ungdyr og 70
slagtekalve af racen RDM, desuden er der en hjortefarm med krondyr, der er 45 mo
derdyr og 40 kalve. På gården er der 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, roesåmaskine
og fuldfodermixer. Der er 2 faste medhjælpere på gården.
IDSKOVHEDEVEJ 4, "ØSTERGAARD", ØSTER IDSKOV, 9352
DYBVAD, tlf. 98-867178.
KRISTIAN FRAHM RASMUSSEN,
gårdejer, født d. 2.-3.-1935, søn
af Amalie og Ingemann Rasmus
sen, gift d. 7.-5.-1960 med Inger
Jensen, medhjælpende hustru,
født d. 5.-10.-1934, datter af
Valborg og Jens Jensen. Parret
har børnene: Jane, født d. 15.8.-1961, Annette, født d. 18.-5.1965 og Mona, født 30.-4.-1969.
K.F.R. overtog gården d. 20.-10.-1964 fra Mads Madsen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 21,7 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha.
Stuehuset er opført i 1800-tallet og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
ældre svinestalde og lade fra omkring 1970. Gården drives med en svineproduktion på
20 årssøer, der produceres ca. 350 slagtesvin. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo med varm lufts tørreri og halmfyr.

IDSKOVVEJ 48, "IDSKOVKROG",
ØSTER IDSKOV, 9352 DYBVAD,
tlf. 98-864380.
MOGENS MEYER, gårdejer, født
d. 15.-12.-1936, søn af Inger og
Erik Meyer, gift d. 2.-5.-1952
med Hanna Nesgaard, gårdejer,
født d. 21.-5.-1938, datter af
Marie og Eva Nesgaard Peder
sen. Parret har børnene: Joan,
født d. 2.-2.-1960 og Lene, født
d. 21.-9.-1963.
H.N. er guide på Voergaard Slot.
M.M. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Øst Vensyssel
Landboforening og formand for Dybvad Møllelaug. Han overtog gården d. 21.-8.-1971
fra Lilli og Anton Christensen.
Ejendomsskyld 2.950.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 1 ha. skov og eng.
Derudover er der lejet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1875 og løbende restaureret, senest i 1989. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1972, som blev ombygget til slagtesvinestald i 1985, farestald og fedestald er fra 1975, goldsostald 1977, smågrisestald og klimastald 1985,
lade 1905 og maskinhus 1976, desuden er der gylletank. Gården drives med en svine
produktion på 98 årssøer, der produceres ca. 1.900 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er rajgræs, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 halmpresser,
plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Der er 1 daglejer som medhjælper på gården.
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IDSKOV, 9352 DYBVAD, tlf. 98864130.
ARNE EGEBÆK JENSEN, gård
ejer, født d. 8.-12.-1947, søn af
Cecilie og Hans Jensen, gift 30.10.-1971 med Doris Irene Jensen,
medhjælpende hustru, født d.
18.- 1.-1950, datter af Astrid og
Henry Jensen. Parret har børne
ne: Anders, født d. 15.-4.-1974
og Christian, født d. 5.-4.-1976.
A.E.J. har været på Vejlby Land
brugsskole. Han overtog gården d. 15.-8.-1977 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 3.270.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 13,8 ha.
Stuehuset er opført i 1876 og løbende restaureret, senest i 1990. Avlsbygningerne be
står af kvægstald opført 1977, lader 1953, 1977 og 1984, maskinhus 1969 og der er
gylletank samt køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 59 årskøer, 90 ung
dyr og 30 slagtekalve af racen RDM. Der er 3 traktorer og plansilo med varm lufts
tørreri.

IDSKOVVEJ 67, "IDSKOV SØNDERGAARD", IDSKOV, 9352 DYBVAD, tlf. 98-864046.
KNUD KÆHLERSHØJ, gårdejer, født d. 22.-1.-1948, søn af Anna og Peter Kæhlershøj,
gift d. 13.-1.-1968 med Grethe Christensen, teknisk assistent, født d. 13.-10.-1948,
datter af Esther og Helge Christensen. Parret har børnene: Peter, født d. 11.-6.-1966
og Anja, født d. 24.-11.-1972.
K.K. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 2.-4.-1982 fra Else
og Ejgil Larsen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 25 ha. og der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1800-tallet og løbende restaureret, senest i 1983. Avlsbygninger
ne består af slagtesvinestald opført 1973, sostald 1978, 4 klimastalde fra 1986,
maskinhus 1976 og der er gylletank samt gastæt silo. Gården drives med en svinepro
duktion på 135 årssøer, der sælges ca. 1.200 smågrise og 1.400 slagtesvin årligt.
Desuden er der 3 ammekøer af racen Hereford samt en minkfarm på 375 dyr. Plante
produktionens salgsafgrøder er frø og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 6
tårnsiloer og varm lufts tørreri.
INGEBORG SKEELS VEJ 47,
"GAARDSHOLT",
FLAUENSKJOLD, 9330 DRONNINGLUND,
tlf. 98- 861027.
JENS MØLLER NIELSEN, gård
ejer, født d. 14.-12.-1941, søn af
Bertha og Niels Oluf Nielsen,
gift d. 29.-11.-1969 med Kirsten
Hansen, medhjælpende hustru,
født d. 29.-11.-1947, datter af
Ella og Christian Hansen. Parret
har børnene: Dorthe, født d.
23.-3.- 1971 og Jacob, født d.
30.-4.- 1975.
J.M.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Øst Vensyssel
Landboforening, i repræsentantskabet for E.S.V., medlem af skolekomissionen i Dron
ninglund og medlem af skolenævnet. Han overtog gården 1.-10.-1969 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 25,6 ha. og der er lejet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1977. Avlsbygningerne består af slagtesvinestalde opført 1970 og
1975, goldsostald 1973, farestald 1979, lade 1974 og maskinhus 1982, desuden er der
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges ca. 1.400
smågrise og 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter
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tørreri samt halmfyr. Pä gården er der 1 fast medhjælper og 1 skoledreng.

INGEBORG SKEELS VEJ 49,
"SØNDERGAARDSHOLT", VESTERGAARDEN, 9330 DRONNING
LUND, tlf. 98-861072.
KRISTIAN GILBÆK JENSEN,
gårdejer, født d. 30.-1 1.-1933,
søn af Helga og Edvard Jensen,
gift d. 25.-5.-1958 med Birthe
Møller Jensen, medhjælpende hu
stru, født d. 8.-8.-1934, datter af
Anna og Bernhard Jensen. Par
ret har børnene: Peter, født d. 10.-11.-1961 og Jesper, født d. 27.-8.-1965.
K.G.J. overtog gården d. 28.-4.-1958 fra Johanne og Henry Andersen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 14 ha.
Stuehuset er opført i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra 1971
og udbygget i 1976, lade opført 1971 og maskinhus 1976, desuden er der gylletank.
Gårdens besætning er på 25 ammekøer, 10 ungdyr og 25 slagtekalve af racen Simmen
taler. Der er 2 traktorer og kornsilo med varm lufts tørreri.
KALMARGÄRDSVEJ 3, "KALMARGAARD", AGERSTED, 9330 DRONNINGLUND, tlf.
98-854153.
KAJ VAGNER KALMAR PEDERSEN, gårdejer, født d. 15.-10.-1935, søn af Ellen og
Johan Pedersen, gift d. 13.-11.-1965 med Inger-Marie Kristensen, medhjælpende
hustru, født d. 20.-7.-1942, datter af Mary og Harald Ellergaard Kristensen. Parret
har børnene: Dorthe, født d. 16.-11.-1966, Lene, født d. 17.-5.-1968 og Lisbeth, født
d. 16.-1.-1970. K.V.K.P. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården
i juni 1965 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 15,1 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 1 ha. skov og 1
ha. eng. Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald opført 1933
og som senere er renoveret, maskinhuse er opført 1968 og 1978. Gården drives med en
kvægproduktion på 19 årskøer, 10 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg.
KARENSBORGVEJ 28, "KARENSBORG", DRONNINGLUND ENGE, 9330 DRONNING
LUND, tlf. 98-841366.
FLEMMING HOYER, gårdejer, født d. 16.-5.-1950, søn af Edith og Svend Hoyer, gift
d. 31.-12.-1982 med Lise-Lotte Jensen, børnehavepædagog, født d. 11.-11.-1956, datter
af Anitta og Carl Anker Jensen. Parret har sønnen Anders. L.L.J. døde i 1985.
F.H. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i april 1977 fra sin
mor. Ejendomsskyld 5.300.000. Areal 117,7 ha.
Stuehuset er opført i 1933 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde som er bygget i perioden 1977-89, farestald, klimastalde, løbestald, drægtig
hedsstald, ungdyrstald og lade opført i 1912, derudover er der 2 gylletanke. Gården
drives med en svineproduktion på 470 årssøer, der sælges ca. 6.500 smågrise og 3.000
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og kartofler. Der er
3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kartoffeloptager, kartoffellægger, halmfyr og vind
mølle samt 3 afvandingspumper. På gården er ansat 4-5 medhjælpere og der bruges en
del maskinstation.
KIBSGÄRDVEJ 9, "KIBSGAARD", 9340 ASÅ, tlf. 98-851041.
CHRISTIAN SØRENSEN, gårdejer, født d. 24.-11.-1934, søn af Marie Dorthea og
Laurits Sørensen, gift d. 9.-12.-1962 med Ella Vestergaard, husmor, født d. 17.9.-1935, datter af Anna og Martinus Vestergaard. Parret har børnene: Anna Marie,
født d. 29.- 12.-1962 og Niels Henrik, født d. 20.-2.-1965.
C.S. er i bestyrelsen for Aså Mejeri. Han overtog gården d. 10.-10.-1962 fra sin mor,
nuværende ejer er 5. generation på gården.

-WEjendomsskyld 3.200.000. Areal
77 ha., heraf tilkøbt 27,5 ha.,
derudover er der lejet 8,3 ha.
"Kibsgaard"s stuehus er opført i
1905 og løbende restaureret.
Avlsbygningerne består af kostald
fra 1934, svinestalde fra før
1900- tallet og 1980, lade 1985
og maskinhus 1975, desuden er
der gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 70 årskøer,
76 ungdyr og 43 slagtekalve af
racen SDM samt en svineproduktion på 5 årssøer og der produceres ca. 350 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1
fodermester.

KILDALGÅRDSVEJ 5, "KILDALGÅRD", TRY, 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98-842428.
ELSEMARIE JUNGERSEN, sparekasseassistent, og OLE THOMSEN, automekaniker.
E.J. er født d. 1.-1.-1963, datter af Svend Jungersen. O.T. er født d. 23.-7.-1962, søn
af Kristian Thomsen. Parret har sønnen Christian, født d. 3.-9.-1987.
Parret overtog gården d. 1.-8.-1988 fra Jens Gregersen. Ejendomsskyld 1.420.000.
Areal 37,2 ha., heraf tilkøbt 3,6 ha. Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald,
svinestald og lade. Besætningen er på 3 ungdyr og 4 slagtekalve af blandet race samt
3 ammekøer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.

KROGENSVEJ 20, "HØGSMINDE", VESTER MELHOLT, 9340 ASÄ.
BØRGE MADSEN KRISTENSEN, gårdejer, omtales under Geråvej 101.
B.M.K. overtog gården i 1984 fra Søren Jeppesen.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 15,4 ha. Gårdens bygninger består af et ældre stuehus,
kvægstald og svinestald fra 1963 og en ældre lade. Besætningen er på 8 ungdyr og 5
årssøer. Den drives sammen med "Hedelund", Geråvej 101.

KROGHUSVEJ 5, "NIELSMINDE",
RAVNSTRUP, 9320 HJALLERUP,
tlf. 98-281437.
HANS OLE BERTELSEN, gård
ejer, født d. 7.-12.-1936, søn af
Maren og Jens Bertelsen, gift d.
29.-10.-1960 med Bente Thorsen,
medhjælpende hustru, født d.
14.-3.-1 940, datter af Sofie og
Carl Aage Thorsen. Parret har
børnene: Ted, født d. 30.-3.-1966
og Michael, født d. 27.-11.-1969.
H.O.B. overtog gården d. 5.-2.-1967 fra Lars Pedersen.
Ejendomsskyld 1.280.000. Areal 30,3 ha., heraf tilkøbt 18,3 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald opført 1977, svinestald 1956, lade og maskinhus 1980 og der er gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 50 ungdyr og 18 slagtekalve, desuden er
der 2 årssøer og der sælges ca. 30 smågrise årligt. Der er 2 traktorer og plansilo.
KVISSELHOLTVEJ 33, "SOLVANG", NEDER DORF, 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98861573. WANNING MØLLER NIELSEN, gårdejer, født d. 3.-6.-1925, søn af Agnes og
Jens Nielsen, gift d. 12.-11.-1983 med Gerda Andersen, husmor, født d. 26.-3.-1925,
datter af Karen og Anders Jacob Andersen. Parret har børnene: Bjarne, født d.
6.-2.-1947, Bente, født d. 6.-12.-1954 og Jonna, født d. 20.-9.-1960.
W.M.N. overtog gården d. 1.-12.-1977 fra Margrethe Rasmussen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 4,5 ha. og der er lejet 9,5 ha.
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Stuehuset er opført i 1907. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1907 samt
maskinhus 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 13 årskøer og 28 ungdyr.
Planteproduktionens salgsafgrøde er hø. Der er 1 traktor og kornsilo.
KVISSELHOLTVEJ 84, "SØNDERGAARD", AGERSTED, 9330 DRON
NINGLUND, tlf. 98-854158.
JOHAN KRISTIAN SØNDERGAARD, gårdejer, født d. 20.-9.1944, søn af Elise Petrine og
Martin Kristian Søndergaard, gift
d. 24.- 9.-1966 med Kamma Ma
rie Sørensen, sygeplejerske, dat
ter af Johanne Kristiane og Da
vid Kristian Sørensen. Parret har
børnene: Henrik, født d. 10.-7.-1968,
Ulrik, født d. 16.-1.-1974 og Ma
rie Louise, født d. 29.-9.-1980.
J.K.S. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i regnskabsudvalget på Land
bogården i Flauenskjold og i repræsentantskabet for E.S.V. Han overtog gården d.
1.-4.-1966 fra sine forældre. Nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 2 ha. marginaljord.
Stuehuset er af ældre dato og restaureret flere gange, senest i 1978. Avlsbygningerne
består af kvægstald opført 1976 og ombygget til slagtesvinestald i 1985, svinestalden
fra 1951 er udvidet og ombygget til drægtighedsstald i 1979, farestalden fra 1971 er
ombygget i 1989, fravænningsstald opført 1973, lader 1947 og 1976 samt maskinhus
1987, derudover er der 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 150
årssøer, der sælges ca. 1.800 smågrise og 1.200 slagtesvin årligt. Derudover er der 5
ammekøer, 4 ungdyr og 3 slagtekalve af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgs
afgrøde er rap. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg, 2 kornsiloer og varm lufts
tørreri. Der er 1 fast medhjælper på gården, som drives sammen med "Hedelund",
Gettrupvej 19, Ulsted.

KVISSELHOLTVEJ 86, "OVERGAARD", GL. AGERSTED, 9330 DRONNINGLUND, tlf.
98-854304.
JØRGEN NØRGAARD JENSEN, gårdejer, født d. 26.-4.-1942, søn af Krista og Møller
Jensen, gift d. 4.-4.-1970 med Ruth Margrethe Sørensen, medhjælpende hustru, født d.
25.-10.-1939, datter af Karen og Mejner Sørensen. Parret har børnene: Ernst, født d.
31.-3.-1961 og Lene, født d. 16.-5.-1970.
J.N.J. overtog gården i februar 1965 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 16,5 ha. og der er lejet 16,5 ha.
Stuehuset er opført før 1900. Avlsbygningerne består af kostalde bygget i 1950 og
1973/74, lader 1950 og 1976, desuden er der gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 33 årskøer, 15 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer. Datteren Lene er medhjælper på
gården.
KVISSELHOLTVEJ 92, "LUN
DEN", GL. AGERSTED,
9330 DRONNINGLUND,
tlf. 98-854071.
BENT OLESEN, gårdejer,
født d. 13.-3.-1942, søn af
Marie og Peter Olesen,
gift d. 13.-5.-1967 med
Margit Sanden, teknisk as
sistent, født d. 7.-10.-1945,
datter af Elna og Tage
Sanden. Parret har sønnen
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Jesper, født d. 3.-12.-1971.
B.O. har været på Haslev Landbrugsskole. Han er medlem af leverandørudvalget i
Fæbroen Mejeri. Han overtog gården d. 1.-2.-1967 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald opført 1979, svinestald 1970, lade 1927 og maskinhuse 1976 og 1985, desuden er der gylletank. Gården
drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 34 årskøer, 30 ungdyr og 35
slagtekalve af racen RDM. Svineproduktionen er på 20 årssøer, der produceres ca. 400
slagtesvin årligt. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg,
plansilo og varm lufts tørreri. Der er 1 skoledreng til hjælp og sønnen hjælper til på
deltid.
KÆRSGÅRDHEDEVEJ 6, "NØRLUND", STAGSTED FÆLLED,
9320 HJALLERUP, tlf. 98-281399.
VIGGO OVESEN, gårdejer, født
d. 26.-4.-1943, søn af Elly og
Marius Ovesen, gift d. 11.-12.1965 med Inger Kirstine Ander
sen, medhjælpende hustru, født
d. 25.-11.-1943, datter af Anna
Hedvig og Marius Andersen. Par
ret har børnene: Jan, født d.
22.-3.-1966 og Marianne, født d.
27.-12.-1970.
V.O. overtog gården d. 20.-4.-1965 fra Ingeborg og Elmer Pedersen.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 3,4 ha.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret og tilbygget i 1970. Avlsbygningerne består af
svinestalde fra 1929 og 1979, lade 1929 og maskinhus 1985, desuden er der gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der sælges ca. 1.800 smågrise og
75 slagtesvin årligt. Desuden er der opdræt af rideheste af racen Dansk Varmblod.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og korntørreri.
KÆRSGÅRDHEDEVEJ 12, HOLTEGÅRDSMARK, 9320 HJALLE
RUP, tlf. 98-281247.
FREDE OG POUL SVENDSEN,
gårdejere.
F.S. er født d. 19.-7.-1925, søn
af Gudrun og Christian Svend
sen, gift d. 19.-11.-1949 med
Ester Vammen, medhjælpende
hustru, født d. 5.-12.-1928, dat
ter af Alma og Jens Peter Vam
men. Parret har børnene: Anna
Lise, født d. 25.-3.-1950, Birthe,
født d. 29.-6.-1951, Karen, født
d. 30.-6.-1952, Ingrid, født d.
16.-5.-1954, Tove, født d. 8.-3.-1956 og Poul, født d. 26.-4.-1957.
F.S. overtog gården d. 1.-4.-1961 fra sin svigerfar, den blev bygget i 1927 som stats
husmandsbrug udstykket fra "Holtegaard". Sønnen Poul, købte i 1978 halvpart i gården
og driver den i dag sammen med sin far.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 2,4 ha., der er 6 ha. marginal
jord. Desuden er der lejet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald
opført 1927, kostald og lade 1979 og desuden er der gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 60 årskøer og 60 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgs
afgrøde er byg. Der er 3 traktorer.
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DYBVAD, tlf. 98-864425.
HENNING KJÆRSSKOV, gårdejer,
født d. 14.-12.-1949, søn af Ger
da og Lars Kjærsskov, gift d.
26.-6.-1988 med Ruth Holdorff,
husmor, født d. 11.-10.-1953, dat
ter af Else og Johannes Holdorff.
Parret har børnene: Martin, født
d. 24.-2.-1984 og Anders, født d.
28.-1.-1986.
H.K. har været på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 18.-10.-1974 fra Verner Hansen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 17,7 ha. og der er lejet 7 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald opført 1967, en svinestald, som er ombygget til ungkreaturer i 1988, lade opført
før 1900, maskinhus og foderhus 1978 og der er 2 gylletanke samt udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer, 50 ungdyr og 35 slagtekalve af
racen RDM. Der er 2 traktorer.

LANDBOLYSTVEJ 6, "HEDEDIG",
9330 DRONNINGLUND, tlf. 98841328.
SVEND AAGE DALSGAARD SØ
RENSEN, gårdejer, søn af Henny
og Holger Krogh Sørensen, gift
d. 30.-7.-1954 med Inger Peter
sen, husmor, født d. 23.-6.-1930,
datter af Anders Peter Petersen.
Parret har børnene: Jens Jørgen,
født d. 29.-8.-1955, Peter, født
d. 7.-8.-1956 og Karin, født d.
14.-5.-1966.
S.AA.D.S. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 26.-6.-1954
fra Juul Pedersen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 45,1 ha., heraf tilkøbt 23,1 ha., der er 2,2 ha. plan
tage. Derudover er der forpagtet 7,2 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af goldsostald, farestald, slagtesvinestald, lade, maskinhus og foderhus. Gårdens besætning er på 350 slagtesvin samt
1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetær
sker, markvandingsanlæg, kartoffeloptager, kartoffelsorteringsanlæg, kartoffelhus,
tårnsilo med varm lufts tørreri samt halmfyr.

LANGBAKSMINDEVEJ 3, "LANG
BAKSMINDE", 9340 ASÅ, tlf. 98851134.
ANDERS SVENDSEN, gårdejer,
født d. 8.-6.-1934, søn af Anna
og Jens Lassen Svendsen, gift d.
17.-4.-1958 med Ellen Pedersen,
husmor, datter af Karen og Reg
ner Leth Pedersen. Parret har
børnene: John, født d. 5.-10.1959, Karin, født d. 1.-10.-1961
og Helle, født d. 17.-10.-1972.
A.S. har været på Malling Land
brugsskole, han er i landvæsensnævnet i Dronninglund Kommune. Han forpagtede går
den i perioden 1964-69, hvor han overtog den d. 6.-8.-1969 fra Christian Mortensen.
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Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 58,5 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Derudover er der lejet
11 ha.
Stuehuset er opført i 1884 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde opført 1954 og 1981, lade 1884 og maskinhus 1976. Gården drives med en svi
neproduktion på 170 årssøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter,
raps og industrikartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kartoffellægger, kar
toffeloptager, plansilo med varm lufts tørreri og halmfyr. På gården er ansat 1 foder
mester og 1 medhjælper. Den drives sammen med "0. Bondhagen", som ejes af sønnen
John. De 2 gården har samdrift.
LANGBAKSMINDEVEJ 5, "ØSTER
KIBSGAARD", KIBSGAARD, 9340
ASÅ, tlf. 98-851257.
ERIK AAGAARD NIELSEN, gård
ejer, født d. 4.-11.-1934, søn af
Ingeborg Møgelmose og Marinus
Aagaard Nielsen, gift d. 6.-10.1956 med Maja Sudergaard, hus
mor, født d. 16.-8.-1936, datter
af Metha Jonasen og Niels Suder
gaard. Parret har børnene: Niels
Christian, født d. 22.-2.-1957,
Allan, født d. 1.-10.-1960 og Ma

rian, født d. 16.-5.-1962.
E.AA.N. er i bestyrelsen for Ø.A.G. og for Aså Mejeri, han fik sølvmedalje for land
brugsflid i 1987. Han overtog gården d. 1.-9.-1964 fra Johanne Jensen.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Derudover er der lejet 16
ha.
Stuehuset er fra 1800-tallet og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kostald opført 1961 og moderniseret i 1969, ungdyrstald og lade opført 1974, svinestalde 1969 og 1979, maskinhus 1976, foderhus 1985 og der er gylletank og køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 65 ungdyr og 25 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. På gården er
der 3 traktorer, andel i mejetærsker, markvandingsanlæg, grøntsnitter, ludemaskine,
plansilo med varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stue
huset. Sønnen Niels Christian er medhjælper.
LEMBVEJ 1, "NØRREGAARD",
LEMBGÅRDENE, 9320 HJALLE
RUP, tlf. 98-284454.
PALLE PEDERSEN, gårdejer,
født d. 20.-2.-1950, søn af Olga
og Verner Pedersen, gift d.
1.-4.- 1972 med Lisbeth Knudsen, hjemmehjælper, født d.
~
/.
25.-3.-1951, datter af Hariet og
®
Højer Knudsen. Parret har bør
nene: Anitta, født d. 10.-9.-1971
- —
og Britta, født d. 27.-4.-1977.
~ ■ T'.... ■.............
P.P. er buschauffør. Han over
tog gården d. 1.-11.-1986 fra Tage Skovbo Larsen.
Ejendomsskyld 1.070.000. Areal 14,3 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret, senest i 1975. Avlsbygningerne
består af svinestald opført 1925, lade 1900 og maskinhus 1945. Gården drives med en
besætning på 350 slagtesvin, 1 ammeko og 1 tyr af racen Simmentaler. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 1 traktor, 3 plansiloer og varm lufts
tørreri.
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LILLESKOVVEJ 7, "STORSKOVEN", THORUP, 9320 HJALLERUP, tlf. 98-857178.
IVAN BYSKOV, gårdejer, født d. 27.-2.-1951, søn af Ellen og Johannes Byskov, gift d.
27.-5.-1978 med Birgit Christoffersen, sygehjælper, født d. 2.-10.-1956, datter af
Grethe og Erik Christoffersen. Parret har børnene: Mette, født d. 18.-11.-1981, tvil
lingerne Mathilde og Kathrine, født d. 18.-1.-1984 og Kren, født d. 15.-1.-1990.
l.B. har været på Bygholm Landbrugsskole og han er udlært smed. Han er i bestyrelsen
for Landsforeningen for Danske Svineproducenter samt i bestyrelsen for V.G.U. Han
overtog gården d. 1.-1.-1978 fra Albert Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 39 ha., heraf 22 ha. skov. Derudover er der lejet 232
ha.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret 1983. Alvsbygningerne består af farestald og
drægtighedsstald opført i 1979, klimastald 1982, slagtesvinestalde 1983 og 1985, lade
1987 og der er gastæt silo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 230
årssøer, der produceres ca. 4.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er kartofler, ærter og raps. Der er 4 traktorer, 2 mejetærskere, markvandingsanlæg,
kartoffellægger og kartoffeloptager. På gården er ansat 3 faste medhjælpere og 1
fodermester. Den drives sammen med "Dregaard", der ejes delvis af svigerfaderen og
delvis af Ivan Byskov, desuden drives gården sammen med "Hald", Tolstrupvej 74.
LILLESKOVVEJ 8, "SKOVLUND",
9320 HJALLERUP, tlf. 98-857084.
INGER JENSEN, gårdejer, født
d. 29.-9.-1928, datter af Ella og
Herluf Andersen, gift d. 25.-11.1949 med Immanuel Jensen, født
d. 24.-2.-1925, søn af Agathe og
Theodor Jensen. Parret har børne
ne: Ib, født d. 6.-1.-1951, Ole,
født d. 22.-5.-1'954, Knud, født d.
19.-6.-1960 og Kim, født d. 8.11.-1968.
I.J. overtog gården i 1949 fra

sine svigerforældre.
Areal 16,5 ha., som er bortforpagtet til en søn.
Stuehuset er opført i 1900. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade
fra 1900, maskinhus 1962 samt pelsdyrfarm fra 1962. Gårdens besætning er på 4 års
søer og 70 smågrise, desuden er der mink og ræve. Der er 2 traktorer og plansilo med
kold lufts tørreri.
LOUISESMINDEVEJ 2, "KUSKENS
MINDE", DANNERHØJ, 9330
DRONNINGLUND, tlf. 98-861540.
HENNING JOHANSEN, gårdejer,
født d. 26.-3.-1942, søn af Kri
stense og Jens Peter Johansen,
gift d. 30.-11.-1963 med Tove
Pedersen, husassistent, født d.
8.-11.-1944, datter af Katrine og
Christian Pedersen. Parret har
børnene: Jan, født d. 10.-9.-1963
og Allan, født d. 25.-3.-1968.
H.J. overtog gården d. 3.-8.-1968
fra Jens Christiansen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 10 ha. og der er lejet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret 1969. Avlsbygningerne består af svinestald
opført 1952, farestald og maskinhus 1978, drægtighedsstald 1980 og foderhus 1952.
Gården drives med en svineproduktion på 93 årssøer, der sælges ca. 1.500 smågrise og
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1.000 slagtesvin årligt. Der er 2
traktorer og 1 mejetærsker. Søn
nen Allan er fast medhjælper på
gården, som drives sammen med
"Lykkesholm", Lykkesholmvej 10,
Flauenskjold. Denne gård er bortforpagtet til sønnen Jan. Ejen
domsskyld 1.750.000. Areal 46
ha.

LUNDGÅRDSVEJ 2, "LUNDGAARD", ASÅ FÆLLED, 9340 ASÅ, tlf. 98-851391.
POUL INGVARDSEN, gårdejer, født d. 16.-9.-1936, søn af Meta og Ingvard Ingvardsen,
gift d. 29.-10.-1966 med Lilly Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 21.-8.-1940, dat
ter af Anna Marie Nielsen. Parret har sønnen Svend, født d. 25.-8.-1972.
P.I. overtog gården d. 16.-9.-1966 fra Chresten Andersen.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 22,8 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha.
Stuehuset er opført i 1902 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald opført 1950, svinestald og lade er fra 1800-tallet og maskinhuset 1975. Gården
drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 13 ungdyr og 12 slagtekalve af racen
SDM, desuden produceres ca. 50 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer.

MELLER STOREVEJ 1, "SKOMAGERGAARDEN", AGERSTED, 9330 DRONNINGLUND,
tlf. 98-854226.
ELMER PEDERSEN, gårdejer, født d. 13.-10.-1922, søn af Ingeborg og Søren PeterPedersen, gift d. 6.-9.-1953 med Ingeborg Johanne Marie Jensen, hjemmehjælper, født d.
1.-7.-1932, datter af Ninna og Poul Jensen. Parret har børnene: Poul, født d. 31.-7.1954, Era, født d. 21.-7.-1955, Ninna, født d. 24.-6.-1957, Conny, født d. 21.-6.-1958,
Elly, født d. 23.-11.-1960, Søren, født d. 21.-11.-1963 og Bodil, født d. 8.-5.-1966.
E.P. overtog gården d. 1.-11.-1967 fra Kirstine og Johannes Larsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 21 ha. Derudover er der lejet 4,4
ha.
Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade, som er bygget omkring 1900, maskinhus og foderhus 1975. Gården drives
med en kvægproduktion på 44 årskøer, 52 ungdyr, 14 slagtekalve og 1 avlstyr af racen
SDM. Der er 3 traktorer. På gården er 1 fast medhjælper. Den drives sammen med
"Skovenggaard" på 25 ha., som er forpagtet.

MELLER STOREVEJ 5, "BAKHU
SET", AGERSTED, 9330 DRON
NINGLUND, tlf. 98-851484.
HELGE CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 6.-8.-1939, søn af Mar
grethe og Egon Christensen, gift
i 1975 med Inger Marie Kristen
sen, husmor, født d. 22.-7.-1948,
datter af Karen og Viliam Kri
stensen, Syvsten. Parret har bør
nene: Jørgen, født d. 7.-6.-1976
og Niels, født d. 6.-2.-1978.
H.C. har været på Hammerum
Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Agersted/Aså Husmandsforening. Han overtog
gården d. 1.-4.-1966 fra Christine og Niels Jacobsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er frasolgt 2 ha. 1 ha.
er plantage.
Stuehuset er opført i 1926 og løbende restaureret, senest i 1981. Avlsbygningerne ned
brændte i 1980 og blev genopført med kvægstald, lade, maskinhus og gylletank i 1981.
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racen SDM. Der er 2 traktorer. På gården er ansat 1 halvtids medhjælper og 1 skole
dreng.

MELLER STOREVEJ 9, "MELLER
STORE", AGERSTED, 9330 DRON
NINGLUND, tlf. 98-854100.
PER HENRIK HEGELUND, gård
ejer, født d. 27.-9.-1955, søn af
dytte og Niels Hegelund, gift d.
5.-6.-1982 med Marianne Aaen,
kontorassistent, født d. 14.-8.1961, datter af Tove og Kristian
Erik Aaen. Parret har børnene:
Niels Christian, født d. 3.-9.1983, dohan, født d. 30.-10.-1985
og Emil, født d. 24.-2.-1990.
P.H.H. driver maskinstation og har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-I.-1983 fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation. Ejendomsskyld
3.600.000. Areal 85 ha., heraf tilkøbt 34 ha., der er 8 ha. eng. Stuehuset er opført i
1860 og løbende restaureret, senest i 1985. Avlsbygningerne består af svinestalde
opført i perioden 1950-76 og en gammel lade, som er renoveret i 1961. Gården drives
med en svineproduktion på 140 årssøer, der sælges ca. 2.800 smågrise årligt, desuden
er der en minkfarm med 1.200 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 slamsuger, rendegraver, kornsilo med
varm lufts tørreri og halmfyr. På gården er ansat 1 fuldtids og 1 halvtids medhjælper.
MELVADVEJ 5, "VESTER
MARKEN", THORUP, 9320
HJALLERUP, tlf. 98857068.
EIGIL POULSEN, gårdejer,
født d. 27.-12.-1961, søn
af Ingeborg og Egon Poul
sen, bor sammen med Ka
ren Marie Nielsen, sygeple
jerske, født d. 16.-7.-1964,
datter af Johanne Kirstine
Nielsen.
E.P. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange, han er i bestyrelsen for
Landbrugets Ungdomscenter for Vensyssel i Flauenskjold. Han overtog gården d.
15.-3.-1989 fra Nykredit. Ejendomsskyld 1.410.000. Areal 13 ha.
Stuehuset er opført i 1918 og restaureret 1969/70. Avlsbygningerne består af 2 svi
nestalde fra 1900, som er ombygget i 1965, klimastald og slagtesvinestald samt lade
og maskinhus er opført 1986, desuden er der gylletank. Gården drives med en svinepro
duktion på 70 årssøer, der produceres ca. 1.400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, hvede, rug og raps. Der er 2 traktorer.

MELVADVEJ 18, "ØSTER LAND
VAD", OVERDORF FJERDING,
9320 HJALLERUP, tlf. 98-857130.
BRØDRENE NYGAARD PEDER
SEN, gårdejere.
Brødrene er sønner af Emma og
Thorvald Pedersen. De overtog
gården d. 24.-4.-1965 fra Martin
Nesgaard.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal
48,6 ha., der er 3,4 ha. skov og

11 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1893 og restaureret i perioden 1970-89. Avlsbygningerne består
af lade fra 1937 og maskinhus 1941. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af ærter, raps, hvede og maltbyg. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og halm
fyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MOSEGÅRDSVEJ 9, "MOSEVANG",
ØRUM MOSE, 9320 HJALLERUP,
tlf. 98-281160.
POUL LARSEN, gårdejer, født d.
22.-12.-1934, søn af Anna Katri
ne og Albert Christian Larsen,
gift d. 8.-12.-1962 med Nelly Pe
dersen, medhjælpende hustru,
født d. 30.-5.-1942, datter af
Anna Botille og Anders Christian
Pedersen. Parret har børnene: Ej
vind Richardt, født d. 3.-9.-1964,
Flemming Verner, født d. 3.-4.-

1966 og Erling Michael, født d. 4.-4.-1974.
P.L. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården 20.-11.-1962 fra Elly
og Stefan Thomsen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 17,9 ha., heraf tilkøbt 7,8 ha.
Stuehuset er af ældre dato. Avlsbygningerne består af ældre kvægstald og svinestald
samt ny kvægstald opført 1976, lader 1952 og 1976, maskinhus 1974. Gården drives
med en kvægproduktion på 24 årskøer, 25 ungdyr og 5 slagtekalve, desuden er der 1
årsso og 10 slagtesvin. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
MUNKEBÆKVEJ 7, "GIVERHOLT",
DORF, 9330 DRONNINGLUND,
tlf. 98-861559.
NIELS OLE BRIX NIELSEN, gård
ejer, født d. 31.-8.-1949, søn af
Nielsine og Elgaard Brix Nielsen,
gift d. 28.-9.-1968 med Gunhild
Marie Olesen, medhjælpende hu
stru, født d. 17.-6.-1951, datter
af Edith og Gunner Olesen. Par
ret har børnene: Christian, født
d. 6.-3.-1969, Jane, født d. 24.12.-1973 og Lone, født d. 13.-8.-1978.
N.O.B.N. driver maskinstation og er i bestyrelsen for Dronninglund Kontrolforening.
Han overtog gården d. 15.-8.-1977 fra Ellen Thorsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 26,8 ha. og der er lejet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstal
de opført 1961 og 1979, svinestald 1981, lade 1980 og maskinhus 1987, desuden er der
gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 37 årskøer,
40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 20 årssøer og der
produceres ca. 400 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer og 1 kornsilo med varm lufts
tørreri.

NORDRE RINGGADE 7, "LUNDAGER PRÆSTEGAARD", 9330 DRONNINGLUND, tlf.
98-841985.
JØRGEN SKAK JENSEN, gårdejer, født d. 6.-3.-1945, søn af Sine og Harald Jensen,
gift d. 12.-8.-1967 med Karin Helligsøe Olsen, medhjælpende hustru, født d. 11.-8.1948, datter af Eva og Hans Olsen. Parret har børnene: Dorthe, født d. 2.-2.-1970,
Marianne, født d. 24.-6.-1974 og Eva, født d. 30.-9.-1983.
J.S.J. overtog gården d. 1.-3.-1967 fra Elma Guldborg.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Derudover er der lejet 13,8
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Stuehuset er opført i 1922 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af slagtesvinestald og goldsostald opført 1978, farestald opført 1985, fravænningsstald 1988, lade
1930 og maskinhus 1981. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der
produceres ca. 1.200 slagtesvin årligt, desuden er der 4 slagtekalve af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo med varm lufts tørreri og halmfyr.

NØRRE STOREVEJ 4, "LUNDERHEDE", AGERSTED, 9330 DRONNINGLUND, tlf.
98-867264.
SØREN JOHN HEDEN PEDERSEN, gårdejer, født d. 21.-11.-1963, søn af Ingeborg og
Elmer Pedersen.
S.J.H.P. har været på Lundbæk og Asmildkloster landbrugsskoler. Han overtog gården
d. 1.-8.-1989 fra Gerda og Ove Nørgaard.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 36 ha.
Stuehuset er opført i 1876 og restaureret i 1960. Avlsbygningerne består af svinestald
opført 1954 og som senere er moderniseret samt lade opført 1950. Besætningen er på
7 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, rug, byg og
raps. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.

NØRRE STOREVEJ 5, "ØSTER ENGEN", AGERSTED, 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98867379.
HANS JØRGEN LARSEN, gårdejer, født d. 26.-2.-1962, søn af Bente og Keld Larsen,
gift d. 4.-6.-1988 med Hanne Holm Mikkelsen, sygehjælper, født d. 6.-7.-1966, datter
7af Ketty og Gunnar Holm Mikkelsen. Parret har datteren Mette, født d. 16.-11.-1986.
H.J.L. har været på Lundbæk Landbrugsskole og er landbrugsmedhjælper på "Krage
lund" ved Sæby. Han overtog gården d. 12.-1.-1987 fra Yrsa og Aage Larsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stald opført 1977, hønsehus 1930 og lade 1929. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og raps.
Der er 2 traktorer.
NØRRE STOREVEJ 9, "NØRRE
STORE", AGERSTED, 9330 DRON
NINGLUND, tlf. 98-867036.
OLE FLAUENSKJOLD, gårdejer,
født d. 29.-9.-1942, søn af Carla
og Erik Flauenskjold, gift d. 29.6.-1968 med Jette Hedermann Pe
dersen, husmor, født d. 15.-1.1947, datter af Valborg og Reg
ner Pedersen. Parret har børne
ne: Morten, født d. 12.-4.-1971
og Mads, født d. 6.-7.-1975.
O.F. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 7.-3.-1968 fra Ane Dusine Jensen.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 33 ha.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af farestald og fravænningsstald
opført i 1978, goldsostald, slagtesvinestald og lade 1983, maskinhus og gastæt silo
1979, og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der
produceres ca. 2.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.
PRÆSTBROVEJ 58, "ULVGRAVEN", AGERSTED, 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98854270.
POUL ERIK JENSEN, gårdejer, født d. 31.-8.-1942, søn af Marie og Christian Verner
Jensen, gift d. 26.-6.-1965 med Jytte Thomsen, omsorgsassistent, født d. 19.-1.-1945,
datter af Meta Thomsen. Parret har børnene: Michael, født d. 5.-5.-1965, Laila, født
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P.E.J. overtog gården d. 1.-11.-1970 fra Ejler Overgaard Christensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 23,8 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret, senest i 1979. Avlsbygningerne
består af kvægstald opført 1950 og tilbygget med ungdyrstald i 1976, svinestald opført
1948 og lade 1949. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 20 ungdyr og
16 slagtekalve, desuden er der 2 Belgiske heste. Der er 2 traktorer.

PRÆSTBROVEJ 86, "NØRHOLM", AGERSTED, 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98-854149.
ERIK OLESEN, gårdejer, født d. 16.-5.-1943, søn af Mary og Johannes Olesen, gift d.
3.-12.-1966 med Bodil Irene Holdensen, fuldmægtig, født d. 24.-8.-1948, datter af Elly
og Jens Holdensen. Parret har børnene: Bruno, født d. 9.-6.-1967, Steen, født d. 13.7.-1973 og Ivan, født d. 13.-11.-1978.
E.O. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han er i skolebestyrelsen for Agersted
Skole og i samfundsbestyrelsen i Agersted. Han overtog gården d. 1.-6.-1972 fra sine
forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 25,2 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 1,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald opført 1961, svinestald 1950, lade 1900 og maskinhus 1973. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af maltbyg og hvede. Der er 2 traktorer.
PRÆSTBROVEJ 110, "BROGAARDEN", PRÆSTBRO, 9330 DRON
NINGLUND, tlf. 98-867167.
KJELD PEDERSEN, gårdejer,
født d. 14.-4.-1939, søn af Agnes
Kristine og Niels Christian Peder
sen, gift d. 24.-1 1.-1962 med
Anne Grethe Andersen, medhjæl
pende hustru, født d. 19.-9.-1940,
datter af Inger og Osvald Ander
sen. Parret har børnene: Flem
ming, født d. 28.-7.-1964, Char
lotte, født d. 30.-8.-1966 og Anette, født d. 12.-5.-1971.
K.P. har været på Thune Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Øst Vendsyssel Land
boforening og medlem af repræsentantskabet for Slagteriet Wendbo. Han overtog går
den d. 19.-9.-1967 fra Karen Marie og Christian Nielsen.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 19,5 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha.
Stuehuset er opført i 1953 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af svinestalde opført 1953 og 1964, de er renoveret i 1980 til drægtighedsstald og fravænningsstald, drægtighedsstald er bygget i 1973, farestald 1979, maskinhus 1974 og der er
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 170 årssøer, der sælges ca. 2.000
smågrise og 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er frøgræs,
raps, rug, byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo med varm lufts
tørreri. Der er 1 fast medhjælper på gården, som drives sammen med "Tabroen",
Præstbrovej 111.

PRÆSTBROVEJ 111, "TABROEN", PRÆSTBRO, 9330 DRONNINGLUND.
KJELD PEDERSEN, gårdejer, omtales under Præstbrovej 110.
K.P. overtog gården d. 6.-9.-1984 fra D.L.R.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 23,4 ha.
Stuehuset er opført i 1984. Avlsbygningerne består af svinestald og maskinhus fra
1978. På gården er der plansilo med varm lufts tørreri. Gården drives sammen med
"Brogaarden", Præstbrovej 110.
RINGSTEDVEJ 2, "RINGSTEDGAARD", RINGSTEDBRØND, 9330 DRONNINGLUND,
tlf. 98-857023.
SØREN UHRENHOLT, gårdejer, født d. 20.-4.-1943, søn af Magna og Jens Peter
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Uhrenholt, gift d. 23.-3.-1967 med Ingrid Justesen, terapeut, født d. 7.-11.-1945,
datter af Sigrid og Søren Justesen. Parret har børnene: Jens Peter, født d. 21.-1.1968, Anders, født d. 10.-4.-1971 og Jane, født d. 3.-5.-1977.
I.U. har egen klinik.
S.U. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Ø.A.G., i repræ
sentantskabet for Slagteriet Wendbo og i bestyrelsen for Try Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 15.-3.-1967 fra Lene og Leo Vammen.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 63,5 ha., der er frasolgt 11 ha. Derudover er der
forpagtet 5,5 ha. og lejet 4,4 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og moderniseret senest i 1976. Avlsbygningerne består af
kostald og lade, som er ombygget til fare- og goldsostald i 1980, fravænningsstald er
opført 1986, løbestalden fra 1880 er moderniseret i 1975, klimastald opført 1985,
slagtesvinestald 1973, lade 1976 og maskinhus 1984. Gården drives med en svinepro
duktion på 100 årssøer, der sælges ca. 550 smågrise og 1.500 slagtesvin årligt, desuden
er der 2 ammekøer, 2 ungdyr og 1 slagtekalv af racen Hereford. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps og frø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 plansiloer
med varm lufts tørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper og der
bruges lidt maskinstation.
RØGELHEDEGÅRDE 11, "ØSTERGAARD", RØGELHEDE, 9330 DRONNINGLUND.
CHRISTIAN ØSTERGAARD SØRENSEN, gårdejer, omtales under Fældenvej 3.
C.Ø.S. er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 52 ha.
Stuehuset er gammelt. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade fra
1900 samt maskinhus 1987. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af ærter og raps. Gården drives sammen med "Tangelbjerg", Fældenvej 3.

SKELBAKVEJ 11, "SKELBAK",
9320 HJALLERUP, tlf. 98-282100.
CHRISTIAN VAMMEN HOLDEN
SEN, gårdejer, født d. 18.-1.1956, søn af Jytte og Holger
Christian Holdensen.
C.V.H. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 31.-12.-1983 fra sin far,
nuværende ejer er 3. generation
på gården.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
38,5 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha.,
der er 5,5 ha. marginaljord. Derudover er der forpagtet 6,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald opført 1890 og som er ombygget flere gange, lade opført 1956 og maskinhus
1981, desuden er der køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 50
ungdyr og 30 slagtekalve af racerne RDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps, hvede og ærter. Der er 3 traktorer og kornsilo. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
SKELBAKVEJ 15, "NY STAGSTEDGAARD", STAGSTED, 9320 HJALLERUP, tlf. 98282321,
PEDER LARSEN JENSEN, gårdejer, født d. 21.-9.-1949, søn af Herdis og Harald
Jensen, gift d. 24.-11.-1980 med Anne Marie Bønnelykke, kommuneassistent, født d.
24.-11.-1956, datter af Karen Marie og Vagner Bønnelykke. Parret har børnene: Kir
stine, født d. 22.-4.-1981 og Anders, født d. 12.-12.-1985.
P.L.J. overtog gården d. 20.-12.-1982 fra sin far. Gården blev udstykket fra "Stagstedgaard" i 1934.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Derudover er der
forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret og tilbygget i 1983. Avlsbygningerne består
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af kvægstalde fra 1934 og 1984, de er senere renoveret til svinestalde, ny svinestald
er opført 1986, lade fra 1934 er tilbygget i 1983 og der er maskinhus. Gården drives
med en svineproduktion på 80 årssøer, der sælges ca. 800 smågrise og 800 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der er 2 trak
torer, 4 plansiloer, med kold lufts tørreri, og der anvendes staldvarme til opvarmning
af stuehuset. 1 skoledreng er medhjælper.

SKELGÅRDSVEJ 60, "BROKJÆR",
BROKJÆR, 9340 ASÅ, tlf. 98854254.
FRODE THOMSEN, gårdejer,
født d. 19.-5.-1924, søn af Kri
stine og Peter Thomsen, gift d.
26.-5.-1956 med Gerda Nielsine
Jensen, medhjælpende hustru,
født d. 18.-7.- 1933, datter af
Anna og Niels Jensen. Parret har
sønnen Flemming, født d. 17.-12.1963.
F.T. har været på Rønshoved
Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for Aså Mejeri og i bestyrelsen for
Agersted-Aså-Ørsø Husmandsforeningen. Han overtog gården i 1955/56.
Ejendomsskyld 1.300.000. Der er frasolgt 16,5 ha. og der er lejet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1955/56, men brændte i 1969 og blev gennemrenoveret. Avlsbyg
ningerne består af kvægstalde opført 1956 og 1958, kyllingehuse og svinestald 1979,
lade 1975 og gastæt silo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.400 stk.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer.
SKELGÅRDSVEJ 56, "LILLE LANGHEDEN", 9340 ASÅ.
SVEND CHRISTIAN NIELSEN, omtales under Skelgårdsvej 93.
S.C.N. overtog gården d. 13.-4.-1981 fra Elly og Jens Ingemann Larsen.
Ejendomsskyld 1.300.000.
Stuehuset er opført i 1941. Avlsbygningerne består af ældre kvægstalde og svinestalde
fra begyndelsen af 1900-tallet og desuden er der en gammel lade og maskinhus fra
1930. Gården drives sammen med "Kjærsgaard", Skelgårdsvej 93.
SKELGÅRDSVEJ 93, "KJÆRS
GAARD", 9340 ASÅ, tlf. 98851459.
SVEND CHRISTIAN NIELSEN,
gårdejer, født d. 12.-4.-1944, søn
af Anna Marie og Niels Jul Niel
sen, gift d. 10.-4.-1971 med Kir
sten Lindgaard Jensen, husmor,
født d. 10.-5.-1949, datter af
Lilly og Finn Lindgaard Jensen.
Parret har børnene: Kristian,
født d. 24.-8.-1969 og Anette,
født d. 19.- 1.-1972.
S.C.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Ø.A.G. i Dron
ninglund. Han overtog første halvdel af gården i 1974 og sidste del d. 1.-12.-1980 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 3.950.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 10,4 ha. Derudover er der lejet
148,5 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret 1981. Avlsbygningerne består af kostald
opført 1989, ældre kostald fra 1961 er ombygget til sostald i 1975, forfedestald opført
1967, slagtesvinestald fra 1973 er renoveret i 1989, sostald opført 1973, hønsehuset er
ombygget til drægtighedsstald i 1985, ny drægtighedsstald og værksted 1985, laden fra
1908 er nedbrændt og genopbygget i 1911, ny lade og maskinhus opført 1988, desuden
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er der 2 gylletanke og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 195 års
søer og der produceres ca. 3.700 slagtesvin årligt, desuden er der 12 ammekøer af
racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede.
Der er 5 traktorer, 2 mejetærskere, 1 rendegraver, gyllenedfælder, kornsilo med varm
lufts tørreri samt halmfyr. S.C.N. samler på veterantraktorer. På gården er ansat 1
fast medhjælper og 1 fodermester.
Gården drives sammen med "Lille Langheden", Skelgårdsvej 56.

SKINDBJERGVEJ 2, "SKIND
BJERG", FLAUENSKJOLD, 9330
DRONNINGLUND, tlf. 98-283210.
SVEND AAGE KRISTENSEN,
gårdejer, født d. 2.-10.-1920, søn
af Petra og Simon Kristensen,
gift d. 9.-3.-1957 med Henny
Birgit Jensen, medhjælpende hu
stru, født d. 25.-8.-1935, datter
af Marie Kristine og Ove Haugaard Jensen. Parret har børne
ne: Henrik, født d. 28.-11.-1958,
Dorthe, født i 1960, Morten, født
d. 6.-2.-1965 og Lenette, født d.
3.-9.-1969.
S.AA.K. overtog gården d. 1.-1.-1954 fra sine forældre. Gården kom i slægtens eje i
1830. Den er solgt d. 1.-3.-1990 til Ole Nielsen.
Ejendomsskyld 1.980.000. Areal 72 ha., heraf 27 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført i 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde opført 1961 og 1967, lade 1890, maskinhus 1972 og der er gylletank og gastæt
silo. Gårdens besætning er på 35 slagtekalve, af racen Simmentaler, samt 250 slagte
svin. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo med varm lufts tørreri.
Ægteparret bor i dag på Granvej 12, 9320 Hjallerup.

SKOVENGEN 4, "OVERGAARD",
SØRÅ, 9340 ASÄ, tlf. 98-851139.
IMANUEL BENTSEN, gårdejer,
født d. 24.-12.-1931, søn af Bertine og Martin Bentsen, gift d.
25.-3.-1961 med Ritta Gudrun
Pedersen, medhjælpende hustru,
født d. 20.-1.-1940, datter af
Maja og Kristian Pedersen. Par
ret har børnene: Hans Jørgen,
født d. 24.- 5.-1962, Kirsten
Margit, født d. 19.-5.-1966 og
Peter Martin, født d. 29.-9.-1971.
I.B. er i bestyrelsen for Ø.A.G.
Han overtog gården d. 15.-7.-1961
fra sine forældre.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 38,5 ha., heraf 4,4 ha. skov. Derudover er der lejet
12,7 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald opført 1914 som er ombygget til farestald, slagtesvinestald opført 1963, desuden
er der smågrisestald og goldsostald, en lade fra 1914 er moderniseret og maskinhuset
er fra 1980, derudover er der gastæt silo og gylletank. Gården drives med en svinepro
duktion på 135 årssøer, der produceres ca. 2.600 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer,
1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og halmfyr. Der er 1 gift medhjælper til hjælp.
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JENS BØRGE ANDERSEN KJÆR.
J.B.A.K. overtog gården i 1980 fra Jørgen Højer.
Ejendomsskyld 4.000.000. Areal 90 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 2 ha. skov.
Derudover er der lejet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret, senest i 1981. Avlsbygningerne
består af kvægstalde opført i perioden 1970-84, lade og foderhus 1984. Gården drives
med en kvægproduktion på 160 årskøer, 200 ungdyr og 10 slagtekalve og desuden er
der 40 ammekøer. Der drives udvekslingsmejeri på gården og der forventes produktion
af gedeost i 1990. Der er 5 traktorer, 2 markvandingsanlæg, plansilo og vindmølle.
Gården drives sammen med "Nørrevang", "Pindkrog" og "Mariesminde". På gårdene er
ialt ansat 1 fodermester, 1 forvalter og 2 medhjælpere.

SOMMERVANGSVEJ 5, "BOJENSGAARD", TRY, 9330 DRONNING
LUND, tlf. 98-841331.
KARL JOHAN MIKKELSEN, gård
ejer, født d. 1.-11.-1929, søn af
Klara og Christian Mikkelsen,
gift d. 1.-3.-1957 med Asta Ma
rie Christensen, husmor, født d.
27.- 6.-1937, datter af Laura og
Johannes Christensen. Parret har
børnene: Hanna, født d. 16.-6.1959, Ruddi, født d. 5.-5.-1961,
Lone Kristine, født d. 25.-7.-1965

og Linette, født d. 24.-9.-1976.
K.J.M. overtog gården d. 1.-1.-1957 fra Christian Tescher Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 27 ha., heraf 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1961. Avlsbygningerne består af kvægstald opført 1973, svinestald 1976, lade 1977 og maskinhus 1981, desuden er der gylletank. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, byg og hvede. Der er 2 trak
torer og plansilo med kold lufts tørreri.
SOM MER VANGSVEJ 8, "SOMMER VANG". TRY, 9330 DRONNING
LUND, tlf. 98-841306.
KNUD RICHARD JENSEN, gård
ejer, født d. 9.-1.-1947. søn af
Kirstine og Holger Jensen, gift
d. 9.-8.-1980 med Karen Kristine
Larsen, medhjælpende hustru,
født d. 1 5.-5.-1953, datter af
Hilda og Aksel Larsen. Parret
har børnene: Thomas, født d.
10.-8.-1979 og Anders, født d.
15.-9.-1983.
K.R.J. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1980 fra
sine forældre, som købte den i 1946.
Areal 75,7 ha., heraf tilkøbt 12,5 ha., der er 1 ha. plantage og 4 ha. eng. Derudover
er der forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1893. Avlsbygningerne består af kvægstald opført i 1977, kalve
stald 1988, svinestald og maskinhus 1958, lade 1903 og desuden er der maskinhus og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer, 58 ungdyr og 33 slag
tekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og pumpestation til afvanding.
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LERUP, tlf. 98-281525.
THORKILD MATHIESEN, gårdejer,
født d. 18.-1.-1946, søn af Dagny
og Sigfred Mathiesen, gift d. 23.8.-1969 med Randi Kildedal Jen
sen, fabrikant, født d. 1.-7.-1950,
datter af Lydia og Jens Jørgen
Jensen. Parret har børnene: Tor
ben, født d. 24.-4.-1971, Berit,
født d. 17.-12.-1973 og Henrik,
født d. 27.-5.-1977.

R.K.J. driver værksomheden "Jydsk Pileflet".
T.M. er udlært automekaniker. Han overtog gården d. 1.-4.-1972 fra Jørgen Nielsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 34,9 ha., heraf tilkøbt 13,2 ha. Derudover er der
forpagtet 12,7 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og ombygget i 1974. Avlsbygningerne består af svinestald
opført 1900, farestald, fravænningsstald og goldsostald 1976 og maskinhus 1979, des
uden er der gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der
sælges ca. 1.500 smågrise og 500 slagtesvin årligt, desuden er der harefarm med 7
avlspar samt bier. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og fabrikskartof
ler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kartoffeloptager, plansilo, varm lufts tørreri
og halmfyr.

STORSKOVVEJ 33, "TVEDEGAARDSLED", DORF, 9330
DRONNINGLUND, tlf. 98-861240.
ANDERS CHRISTIAN JENSEN,
gårdejer, født d. 14.-1.-1956, søn
af Edith Elise og Johannes Jen
sen.
A.C.J. har været på Lægård og
Bygholm landbrugsskoler. Han
overtog første halvdel af gården
i 1981 og resten i 1984 fra sin
far.
Ejendomsskyld 1.580.000. Areal
46,1 ha., heraf tilkøbt 26,1 ha., og der er lejet 7,7 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1971 og 1980. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald fra 1971, ungdyrstald fra 1976, lader fra 1971 og 1990, maskin
huse fra 1961 og 1976, desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 26 årskøer, 30 ungdyr og 5 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm lufts
tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
A.C.J. ejer og driver desuden "Sortkær", Sortkærvej 9, Frederikshavn Kommune.
STORSKOVVEJ 76, "VESTERGAARD", DORF, 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98-861420.
KNUD VESTERGAARD JENSEN, gårdejer, født d. 7.-4.-1936, søn af Johanne Marie og
Edvard Jensen, gift d. 2.-8.-1959 med Elly Sørensen, medhjælpende hustru, født d.
1.-5.-1937, datter af Marie og Christian Sørensen. Parret har børnene: Dorthe, født d.
27.-9.-1960, Vivi, født d. 22.-4.-1963, Normann, født d. 3.-1.-1968 og Randi, født d.
12.-6.-1972.
K.V.J. er specialarbejder. Han overtog gården d. 22.-6.-1974 fra sin mor. Den blev
udstykket fra "Jespersgaard" i 1933, det var faderens fødehjem.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 18,7 ha., heraf tilkøbt 2,2 ha., der er 2,2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1933 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald opført 1933 og løbende restaureret, svinestald og lade opført 1933 samt maskin
hus 1943. Gårdens besætning er på 5 ammekøer, 6 ungdyr og 6 slagtekalve af blandet
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race, desuden er der 20 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2
traktorer og 1 mejetærsker.
.STORSKOVVEJ 80, "TEGLGAARDEN", TRANGETS MARK, 9330
DRONNINGLUND, tlf. 98-861471.
NILS HEDERMANN PEDERSEN,
gårdejer, født d. 13.-8.-1949, søn
af Valborg og Regner Pedersen,
gift d. 1.-11.-1975 med Ruth Møl
ler Jensen, medhjælpende hustru,
født d. 24.-3.-1952, datter af
Anne Martine og Thomas Christi
an Jensen.
N.H.P. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-1.-1980 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.090.000. Areal 53,5 ha. og der er lejet 3,8 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1900, som
er udbygget i 1979, svinestald opført 1900, fedesvinestald bygget som verandastald,
den gamle svinestald er ændret til ungkreaturer, lade opført 1900 og maskinhus 1950,
desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 55
ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en produktion på 550 slagte
svin årligt. Der er 3 traktorer og plansilo med kold lufts tørreri. Faderen hjælper til
lidt hver dag.

STRANDVEJEN 270, "SØNDERKÆR", MELHOLT, 9340 ASÅ, tlf. 98-851312.
JOHN NIELSEN, gårdejer, født d. 17.-4.-1942, søn af Ellen og Jens Nielsen, gift d.
13.-4.-1968 med Hanne Bundgaard Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 3.-8.-1946,
datter af Inga og Andreas Bundgaard Pedersen. Parret har børnene: Jens Peter, født
d. 14.-8.-1970 og Anne-Marie, født d. 13.-6.-1974.
H.B.P. har børn i familiepleje. J.N. overtog gården d. 15.-3.-1970 fra Peter Nielsen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 47,2 ha., heraf 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1898 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald opført 1932, svinestalden er ombygget til køer i 1972, laden fra 1932 er delvis
indrettet til heste. Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer, 15 ungdyr og
9 slagtekalve af racerne Jersey og DRK. Desuden er der 14 galopheste, J.N. er ama
tørrytter og træner af galopheste i både Danmark og udlandet, han handler desuden en
del med heste. På gården er der 2 traktorer og halmfyr. Der er 1 skoledreng til hjælp.
STRANDVEJEN 311, "LYKKENS
PRØVE", LEMB HEDE, 9340
ASÅ.
INGA OG NIELS CHRISTIAN PE
DERSEN, gårdejere.
N.C.P. er født d. 13.-8.-1941,
søn af Helga og Svend Pedersen,
gift d. 11.-6.-1966 med Inga Ni
elsen, medhjælpende hustru, født
d. 31.-10.-1944, datter af Erna
og Edvard Langbak Nielsen. Par
ret har børnene: Jan, født d.
8.-9.- 1968 og Lene, født d. 8.-8.-1970.
N.C.P. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Parret overtog gården d. 20.-10.-1985
fra Helga og Edvard Pedersen, som stadig er bosiddende på gården. Nuværende ejer er
3. generation. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 38,5 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald opført 1913, svinestald 1906, lade 1911 og maskinhus 1969.
Gården drives sammen med "Gammelbækgaard", Strandvejen 321, hvor ejerne bor.
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STRANDVEJEN 321, "GAMMELBÆKGAARD", 9340 ASÅ.
NIELS CHRISTIAN PEDERSEN,
gårdejer, omtales under Strand
vejen 311.
N.C.P. overtog gården d. 19.-4.1966 fra Theodor Pedersen.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal
21,4 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der
er 2 ha. plantage. Derudover er
der lejet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1975. Avls
bygningerne består af svinestald
opført 1955 og som er moderniseret i 1980, farestald opført 1967 og moderniseret i
1980, forfedestald opført 1972, slagtesvinestald 1974, klimastald og drægtighedsstald
1984, lade 1970, maskinhus 1976 og der er gylletank og gasæt silo. Gården drives med
en svineproduktion på 200 årssøer, der sælges ca. 3.000 smågrise og 800 slagtesvin år
ligt, desuden er der avl af travheste, besætningen er på 2 følhopper, 2 føl og 1 trav
hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og kartofler. Der er 3 trakto
rer, 1 mejetærsker, varm lufts tørreri og halmfyr. På gården er 1 fast medhjælper.

STRUDSHOLMVEJ 7, "SMALBRO",
AGERSTED, 9330 DRONNING
LUND, tlf. 98-854238.
CHRISTIAN EMIL THOMSEN,
gårdejer, født d. 1.-2.-1933, søn
af Petra Elisabeth og Alfred
Thomsen, gift d. 10.-10.-1959
med Anny Andersen, medhjælpende
hustru, født d. 12.-3.-1939, dat
ter af Olga og Axel Andersen.
Parret har børnene: Kaj, født d.
11.-8.-1961, Anne Marie, født d.
2.-5.-1969 og Britta, født d. 9.-7.-1975.
C.E.T. har været på St. Restrup Husmandsskole, han er i bestyrelsen for Ø.A.G. Han
overtog gården d. 15.-2.-1970 fra Caroline og Christian Mortensen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 29 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af goldsostald fra 1890, som er moderniseret, farestald opført 1971, slagtesvinestald 1975,
lade 1942, maskinhus 1981 og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion
på 85 årssøer og der produceres ca. 1.350 slagtesvin årligt. På gården er der 5 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri samt halmfyr. Der er 1 fast medhjæl
per på gården, som drives sammen med "Togaarde", Togårde 4.
STRUDSHOLMVEJ 10, "VAND
STED", AGERSTED, 9330 DRON
NINGLUND, tlf. 98-854201.
GUNNAR OLESEN, gårdejer,
født d. 4.-5.-1938, søn af Marie
og Peter Olesen, gift d. 15.-4.-1967
med Anna Olesen, født d. 16.-8.1943, datter af Anine og Niels
Markusen.
G.O. har været på Haslev Land
brugsskole, han er formand for
Menighedsrådet. Han overtog går
den d. 1.-3.-1967 fra Karen og

Niels Jacobsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 23 ha.
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Stuehuset er opført 1903 og restaureret i perioden 1974-83. Avlsbygningerne består af
kvægstald opført 1967, svinestald 1956, lade 1959, maskinhus 1976 og der er gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 27 årskøer, 32 ungdyr og 18 slagtekalve af
racen RDM. Der er 3 traktorer, varm lufts tørreri og halmfyr. Der er 1 skoledreng til
hjælp.

STRUDSHOLMVEJ 13, "SKOVLUND", AGERSTED, 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98854128.
KNUD RØNHOLT HANSEN, gårdejer, født d. 9.-11.-1936, søn af Martine og Peder
Rønholt Hansen, gift d. 5.-1.-1968 med Anne-Marie Jensen, damefrisør, født d. 20.-4.1949, datter af Martha og Henry Jensen. Parret har børnene: Lis, født d. 22.-10.-1969
og Ann-Margrethe, født d. 25.-10.-1973.
K.R.H. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1973 fra sin
mor, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Desuden er der lejet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1878 og restaureret i perioden 1976-1978, laden er fra 1965.
Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, ærter, raps og rajgræs. Der er 2 trakto
rer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
K.R.H. ejer og driver også "Landkrog", Hvidkildevej 5, og desuden har han lejet stalde
på "Voergaard", hvor der er opstaldet 200 søer og der sælges ca. 4.000 smågrise. Der
er ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper på gårdene.

SUDERGÅRDSVEJ 5, "SUDERGAARD", ØRUM OVERDREV,
9320 HJALLERUP, tlf. 98-281238.
JENS OLESEN, gårdejer, født d.
20.-6.-1934, søn af Marie og Pe
ter Olesen, gift d. 6.-12.-1958
med Anna Engelbrecktsen, kontor
assistent, født d. 4.-3.-1934, dat
ter af Ella og Niels Engelbreckt
sen. Parret har børnene: Kirsten,
født d. 29.-6.-1960, Birgit, født
d. 10.-9.-1962, Jens Christian,
født d. 28.-6.-1968 og Anne Marie, født d. 22.-1.-1972.
J.O. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-11.-1958 fra Elna
og Otto Nielsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 18,8 ha. D. 18.-9.-1981 nedbrændte hele gården, den
blev genopført med stuehus, sostald, svinestald, lade og maskinhus, desuden er der 2
gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der produceres ca.
1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der
er 2 traktorer, plansilo med varm lufts tørri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
SVINEHAVEVEJ 21, "SVINEHAVEN", FLAUENSKJOLD, 9330
DRONNINGLUND, tlf. 98-861574.
PETER NIELSEN, gårdejer, født
d. 11.-7.-1954, søn af Ellen og
Hans Nielsen, gift d. 10.-3.-1979
med Kirsten Krogsgaard, køkken
assistent, født d. 11.-2.-1958,
datter af Lilly og Otto Krogs
gaard. Parret har sønnen Mor
ten, født d. 21.-9.-1984.
K.K. arbejder som køkkenassistent
på Sæby Plejehjem.
P.N. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården
d. 15.-3.-1979 fra Jens Christian Sørensen Jensen.
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Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Derudover er der lejet 5,5
ha. Stuehuset er opført i 1889 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald og lade opført i 1981, hestestalde 1984 og der er gylletank. Gården drives med
en svineproduktion på 120 årssøer, der sælges ca. 2.000 smågrise årligt. Desuden er
der opdræt af travheste, der er 2 hingste opstaldet til offentlig bedækning og der er
hestepension på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der er 1
traktor og halmfyr. På gården er der 1 fast medhjælper og 3 piger til pasning af
hestene.
SØNDERKÆRVEJ 6, "SØNDERKÆR", AGERSTED, 9330 DRON
NINGLUND, tlf. 98-854192 og
98-854074.
BIRGITTE OG BENT SLOTH,
gårdejere.
Bent Sloth er født d. 5.-2.-1933,
søn af Johannes Sloth, gift d.
15.-10.-1954 med Birgitte, født
d. 17.-7.-1935, datter af Knud
Lind. Parret har børnene: Lars
Jørgen, Anne Mette og Morten.
Bent Sloth er næstformand i
Slagteriselskabet Wenbo, formand for Danske Slagterier, vicepræsident i Landbrugsrå
det, formand for Slagteriernes Forskningsinstitut, formand for Slagteriernes Kursus
center, i bestyrelsen for Landbrugets Financieringsfond, i bestyrelsen for Byggeriets
Realkreditfond, i bestyrelsen for Landbrugets Eksportfremmeudvalg, i Meatcut og i
Forenede Nordjyske Kreaturslagterier. Parret overtog gården d. 15.-3.-1967 fra Jens
Christian Odgaard.
Areal 82 ha., heraf tilkøbt 28 ha. Derudover er der forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret 1974 og 1990. Avlsbygningerne består af
svinestalde opført 1971, 1972, 1974, 1975, 1978 og 1986, lade og maskinhus 1930,
foderhus 1973, desuden er der gastæt silo og 2 gylle tanke. Gården drives med en
svineproduktion på 230 årssøer, der produceres ca. 4.500 slagtesvin årligt, desuden er
der 2 kreaturer af racen Hereford. På gården er der 5 traktorer, 1 mejetærsker og
halmfyr. Der er 2 faste medhjælpere og 1 fodermester ansat på gården.
SØNDERKÆRVEJ 7, "KVESEL", AGERSTED, 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98-854446.
KENTH MØLGAARD, gårdejer, født d. 11.-10.-1968, søn af Eva og Gønther Mølgaard,
bor sammen med Tina Lauritsen, klinikelev, født d. 4.-11.-1968, datter af Eva og
Palle Lauritsen.
K.M. har været på Kalø Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-8.-1989 fra D.L.R.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 21 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret 1982. Avlsbygningerne består af farestald,
slagtesvinestald, lade og maskinhus opført 1982 samt goldostald 1974, desuden er der
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer, der produceres ca.
1.500 smågrise og 1.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr.

TEGLVEJ 1, "TEGLGAARDEN",
9340 ASÅ, tlf. 98-843443.
PETER QUIST-JENSEN, gårdejer,
født d. 19.-8.-1950, søn af Aage
Quist-Jensen, gift d. 30.-5.-1986
med Jette Bak, assistent, født d.
26.-4.-1954, datter af Kristian
Bak. Parret har børnene: Christi
an, født d. 28.-10.-1983 og Ni
els, født d. 19.-7.-1987.
P.Q.J. har været på Asmildklo-
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ster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 30.-3.-1984 fra sin mors onkel, Anders
Jensen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 31 ha.
Stuehuset er opført i 1916. Avlsbygningerne består af kvægstald og foderhus opført
1987, lade og maskinhus 1916 og der er gylletank. Gården drives med en kvægprodukt
ion på 51 årskøer, 56 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Der er 4 traktorer og
der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
P.Q.J. ejer og driver også "Nygaard", Geråvej 98.
TEGLVEJ 6, "PRØVBAKSMOSE",
BOLLESKOV, 9340 ASÄ, tlf. 98842281.
BØRGE LYKKENSHEDE, husmand,
født d. 12.-6.-1958, søn af Elna
og Simon Lykkenshede.
B.L. er flymekaniker på Flyve
station Ålborg. Han overtog går
den d. 20.-5.-1988 fra sine for
ældre.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal
28 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1903 og
løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald opført 1954 og
1964, lade 1964 og maskinhus 1963. Gården drives med en svineproduktion på 15 års
søer, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt, desuden er der 6 ammekøer, 1 tyr og 4
slagtekalve, det er krydsningsdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps,
rug og byg. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TEGLVEJ 14, "NØRRE MELHOLTGAARD", MELHOLT, 9340 ASÅ, tlf. 98-843385.
ERIK MØLLER SØRENSEN, gårdejer, født d. 16.-1.-1965, søn af Ella og Jens Sø
rensen.
E.M.S. har været på Hammerum og Asmildkloster landbrugsskoler, han er i bestyrelsen
for Landbo Ungdom i Dronninglund Herred. Han overtog gården d. 23.-1.-1990 fra Lis
Aaen. Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 47 ha., heraf 8 ha. fredsskov og eng.
Stuehuset er opført i 1965. Avlsbygningerne består af drægtighedsstald opført 1968,
som er moderniseret i 1990, farestald, klimastald og fravænningsstald opført 1958 er
moderniseret i 1990, lade opført 1980 og desuden er der et ældre maskinhus og gylle
tank. Gården drives med en svineproduktion på 165 årssøer, der sælges ca. 3.000 smågrise årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og
halmfyr.

THORSHOLMVEJ 5, "HØJVANG",
THORSHOLM, 9320 HJALLERUP,
tlf. 98-284645.
KNUD RIEMANDSGAARD JEN
SEN, landbrugstekniker, født d.
19.-6.-1960, søn af Inger og Ema
nuel Jensen, gift d. 14.-10.-1989
med Mona Føhns Sørensen, hus
mor, født d. 20.-12.-1961, datter
af Ebba og Vagn Sørensen. Par
ret har børnene: Heine, født d.
20.- 8.-1986 og Henrik, født d.
19.- 3.-1988.
K.R.J. er uddannet landmand på Borris og Lægård landbrugsskoler, og uddannet som
landbrugstekniker på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1986 fra
Clara og Jørgen Ledet Jensen.
Areal 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1950. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade opført 1950,
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stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 1 traktor og plansilo
med kold lufts tørreri. Gården drives sammen med Lilleskovvej 8.

THORSHOLMVEJ 8, "NR. THORS
HOLM", 9320 HJALLERUP, tlf.
98-284378.
JØRGEN NIELSEN, gårdejer,
født d. 16.-2.-1945, søn af Ida og
Jens Christian Nielsen, gift i
1969 med Kathrine Kaufmann,
beskæftigelsesvejleder, født d.
18.-8.-1944, datter af Marie og
Hans Kaufmann. Parret har bør
nene: Jens Kristian, født d.
1.-7.-1974 og Lisbeth, født d.
23.-2.-1976.
J.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-3.-1974 fra
Orth. Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i perioden 1974-88. Avlsbygningerne
består af svinestald opført 1927, farestald og lade fra 1979. Gården drives med en
svineproduktion på 70 årssøer, der sælges ca. 1.400 smågrise årligt, desuden er der 6
ammekøer, 4 ungdyr og 4 slagtekalve af racen Charolais. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter, raps, frøgræs og korn. Der er 2 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri
og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
THORUPHEDEVEJ 4, "SKOVLY",
GL. DAHLMARK, 9330 DRON
NINGLUND, tlf. 98-841256.
PETER ABEL BOJESEN, gårdejer,
født d. 14.-9.-1919, søn af Karen
og Berthel Christian Bojesen,
gift d. 17.-1.-1948 med Marie
Mortensen, medhjælpende hustru,
født d. 13.-12.-1925, datter af
Elisabeth og Frederik Mortensen.
Parret har børnene: Tove, født
d. 16.-12.-1948, Birthe, født d.
10.- 3.-1952 og Lisbeth, født d.
8.-8.- 1953.
P.A.B. har drevet selvstændig
renovationsforretning. Han overtog gården d. 10.-5.-1951 fra Alfred Jacobsen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1926 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stald opført 1926 og ombygget i 1967 og svinestald opført 1970. Gården drives med en
svineproduktion på 25 årssøer, der produceres ca. 400 smågrise og 80 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

TOGÅRDE 4, "TOGAARDE",
PRÆSTBRO, 9330 DRONNING
LUND.
CHRISTIAN EMIL THOMSEN,
gårdejer, omtales under Studsholm
vej 7.
C.E.T. overtog gården d. 13.-3.1984 fra Jens Martin Jensen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
41 ha., heraf 2 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1859. Avls-
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bygningerne består af lade og maskinhus fra 1950. Gården drives sammen med
"Smalbo", Studsholmvej 7.
TOLSTRUPVEJ 45, "VESTERGAARD", GAMMEL KIRK, 9320
HJALLERUP, tlf. 98-857109.
JØRN NYMARK JENSEN, gård
ejer, født d. 14.-7.-1945, søm af
Anna Lise Marie og Martin Jen
sen, gift d. 15.-8.-1973 med Gre
the Bohl Nielsen, medhjælpende
hustru, født d. 12.-5.-1945, dat
ter af Else og Michael Bohl Niel
sen. Parret har børnene: Bettina,
født d. 9.-3.-1974 og Elise, født
d. 5.-12.-1976.
J.N.J. overtog gården d. 16.-6.-1971 fra Svend Jensen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 28,3 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er frasolgt 0,5 ha.
10 ha. er eng.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af farestald opført 1986, goldsostalden fra 1962 er moderniseret i 1986, forfedestald og
slagtesvinestald er opført 1988, lade 1927 og der er gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 55 årssøer, der produceres ca. 1.000 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer og halmfyr. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

TOLSTRUPVEJ 49, "TOLSTRUPGAARD", TOLSTRUP, 9320
HJALLERUP, tlf. 98-857025.
JARL NØRGAARD, gårdejer,
født d. 21.-5.-1921, søn af Jo
hanne og Martin Nørgaard, gift
d. 27.- 4.-1952 med Lilly Niel
sen, husmor, født d. 13.-10.-1927,
datter af Johanne og Søren Niel
sen. Parret har børnene: Poul,
født d. 19.-2.-1954, Birgit, født
d. 8.- 11.-1955 og Ole, født d.
21.-7.- 1958.
J.N. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra sin far, nuvæ
rende ejer er 5. generation på gården, som har været i familiens eje fra omkring
1830.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 1 ha. plantage og 5
ha. eng.
Stuehuset er opført i 1865 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald opført 1971, svinestald og lade 1865, maskinhus 1976 og der er gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 10 årskøer, 12 ungdyr og 4 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, korn og kartofler. Der er 2
traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo med varm lufts tørreri og halmfyr. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

TOLSTRUPVEJ 78, "VESTERGAARD", TOLSTRUP, 9320 HJALLERUP, tlf. 98-857176.
TAGE HEDEGAARD THOMSEN, gårdejer, født d. 11.-2.-1964, søn af Ellen og Ejner
Thomsen, bor sammen med Bodil Anitta Jensen, køkkenleder, født d. 9.-9.-1963,
datter af Birthe og Tage Jensen. Parret har sønnen Simon, født d. 17.-7.-1988.
T.H.T. har været på Try Landbrugsskole. Han overtog gården d. 4.-6.-1985 fra Arne
Thomsen.
Ejendomsskyld 2.090.000. Areal 35,2 ha., heraf 7,7 ha. skov og eng. Derudover er der
forpagtet 35 ha.
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i 1925 og løbende restaureret,
avlsbygningerne består af kvæg
stald og maskinhus opført 1938,
lade 1964 og der er 3 køresiloer.
Gården drives med en kvægpro
duktion på 106 årskøer og 120
ungdyr af racen SDM. Der er 4
traktorer. På gården er ansat 1
fodermester samt 1 heltids og 1
deltids medhjælper.

TOLSTRUPVEJ 82, "TUSGAARD", TOLSTRUP, 9320 HJALLERUP, tlf. 98-857036.
ANDERS VESTERGAARD, gårdejer, født d. 31.-7.-1961, søn af Inger og Ole Vestergaard, bor sammen med Ellen Margrethe Bay Smidt, landbrugstekniker, født d. 6.-4.1963, datter af Søren Bay Smidt. Parret har sønnen Mark.
A.V. har været på Kalø Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-6.-1988 fra Ole
Pedersen.
Ejendomsskyld 3.300.000. Areal 36 ha. og der er lejet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1985. Avlsbygningerne består af farestald opført 1985, slagtesvinestald 1981, drægtighedsstald fra 1947 er moderniseret senest i 1989, lade og
maskinhus er opført 1982 og der er gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion
på 250 årssøer, der sælges ca. 2.000 smågrise og 3.000 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, varm lufts tørreri og
halmfyr. Maskinstation bruges en del og der er 1 medhjælper.

TRANGETVEJ 2, "ØSTERGAARD",
VESTER DORF, 9330 DRONNING
LUND, tlf. 98-861219.
LAURITS JAKOBSEN, gårdejer,
født d. 19.-8.-1919, søn af Tine
og Peder Jakobsen, gift d. 26.9.-1952 med Asta Jakobsen, hus
mor og organist, født d. 22.-7.1924, datter af Kristine og Jens
Nielsen. Parret har børnene: Pe
ter, født d. 1.-10.-1953, Jens
Henrik, født d. 31.-3.-1956 og
Hedvig, født d. 30.-10.-1962.
L.J. har været på Haslev Landbrugsskole. Han forpagtede gården i perioden 1949-56,
da han købte den af forældrene, nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom
i slægtens eje i 1866. Gården drives i dag som I/S sammen med sønnen Peter, selska
bet blev oprettet i 1986 og sønnen er bosiddende på gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 19,3 ha. og der er lejet 35,8 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald opført 1980, svinestald før 1900, lade 1916, maskinhus 1936 og der er gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 41 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen SDM, desuden produceres 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er byg og hvede. Der er 4 traktorer og der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset. Maskinstation bruges en del og der er ansat 1 medhjælper.
TRANGETVEJ 12, "ØSTERLED", TRANGETS MARK, 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98861250.
ERIK OVESEN, gårdejer, født d. 6.-2.-1927, søn af Elvine Augusta og Carl O.S. Ove
sen, gift d. 12.-12.-1958 med Bodil Larsen, husmor, født d. 11.-8.-1934, datter af
Mary og Otto Dam Larsen. Parret har børnene: Bremer, født d. 11.-10.-1954, AnnMerete, født d. 21.-6.-1959, Michael, født d. 9.-8.-1962 og Lars, født d. 21.-1.-1965.
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Erik Ovesen overtog gården d.
1.-1.-1955 fra sine forældre, som
købte den i 1914. Sønnen Lars
overtog halvdelen af gården d.
1.-2.-1989, han er 3. generation.
L.O. har været på Kalø og Try
landbrugsskoler.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
22 ha., heraf tilkøbt 9,4 ha. Der
udover er der lejet 4,4 ha.
Stuehuset er opført i 1908. Avls
bygningerne består af kvægstald
opført 1974, ungdyrstald 1990,
lader 1927 og 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 40 ungdyr og
20 slagtekalve af racen Jersey. Der er 2 traktorer.

TRINTVEDVEJ 2, "NY TRINTVED",
DORF KIRKEBY, 9330 DRON
NINGLUND, tlf. 98-861271.
JENS TRINTVED THOMSEN,
gårdejer, født d. 13.-1 1.-1927,
søn af Kathrine og Per Christian
Thomsen, gift d. 16.-10.-1954
med Ketty Marie Andersen, med
hjælpende hustru, født d. 12.-1.1932, datter af Thomine og Pe
ter Andersen. Parret har børne
ne: Leo, født d. 24.-7.-1955,
Erik, født d. 4.-4.- 1958 og Dorthe, født 1.-2.-1964.
J.T.T. har været på Kalø Landbrugsskole. Han byggede gården som statshusmandsbrug
i 1954, da den blev udstykket fra hans fødehjem "Trintved".
Ejendomsskyld 940.000. Areal 13 ha.
Stuehuset er opført i 1954 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald og lade opført 1954 samt foderhus 1972. Gården drives med en svineproduktion
på 20 årssøer, der produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøde er ærter. Der er 1 traktor.
TRINTVEDVEJ 4, "TRINTVED",
DORF KIRKEBY, 9330 DRON
NINGLUND, tlf. 98-861222.
LEO THOMSEN, gårdejer, født d.
24.-7.-1955, søn af Ketty og Jens
Trintved Thomsen.
L.T. har været på Bygholm Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 31.-12.-1981 fra sin onkel,
Peter Trintved Thomsen. Gården
er slægtsgård fra før 1900.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal
87 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der

er 12 ha. marginaljord. Derudover er der lejet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1883 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald opført 1953 og moderniseret i 1985, hvor der også blev bygget foderhus, lade
opført 1953, maskinhus 1976 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 55 årskøer, 65 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og
plansilo med varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper.
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TRYVEJ 9, "K JÆRSGAARD",
9320 HJALLERUP, tlf. 98-281071.
KNUD FOLMER AAEN, gårdejer,
født d. 9.-2.-1931, søn af Sigrid
Marie og Otto Thorvald Christen
sen Aaen, gift d. 10.-11.-1956
med Ellen Karoline Pedersen, hus
mor, født d. 21.-9.-1933, datter
af Elmine Kristine og Jens Lud
vig Pedersen. Parret har børne
ne: Sigrid, født d. 29.-3.-1958,
Jens Ludvig, født d. 25.-3.-1961,
Lisse, født d. 15.-5.-1963 og Ge
org, født d. 30.-9.-1967.
K.F.A. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han er vurderingsmand for B.R.F., er
lokalkonsulent for Forsikringsselskabet Top Danmark, formand for Nordjysk Andels
Kreatureksportforening, næstformand for slagteriet F.N.K. og er medlem af Dronning
lund Byråd. Han overtog gården d. 1.-11.-1963 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1875 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade opført 1931 og maskinhus 1976. Gården drives med en ammekobesætning på 20 ammekøer og 20 slagtekalve af racen Limousise. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, kartofler, ærter, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 kartoffellægger, kornsilo med varm lufts tørreri og halmfyr. På gården
er 1 fast medhjælper.
TRYVEJ 13, "NYMARK", 9320 HJALLERUP, tlf. 98-282235.
ANTON MUNK NIELSEN, gårdejer, født d. 27.-6.-1951, søn af Jenny og Kirstein
Nielsen, gift d. 2.-8.-1980 med Doris Eriksen, revisorassistent, født d. 11.-2.-1952.
Parret har børnene: Mette, født d. 24.-4.-1980 og Lene, født d. 8.-8.-1983.
A.M.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1977 fra sin far.
Den er udstykket fra "Bojens" i 1935.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30,3 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Derudover er der lejet
24,8 ha.
Stuehuset er opført i 1935. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade opført 1935,
maskinhus 1981 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 års
køer, 55 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er
raps. Der er 2 traktorer og plansilo.
TRYVEJ 14, "REDET", 9320
HJALLERUP, tlf. 98-281208.
ARNE CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 24.-4.-1910, søn af Mik
kel Christensen, gift d. 18.-10.1955 med Herdis Margrethe Pe
dersen, husmor, født d. 8.-12.-1922,
datter af Louise og Chresten
Pedersen. Parret har sønnen Per,
født d. 12.-12.-1959.
A.C. overtog gården d. 1.-10.-1955
fra Frans Frandsen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal
39,6 ha., heraf tilkøbt 19,8 ha. Derudover er der forpagtet 14,9 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1958. Avlsbygningerne består af kvægstald
opført 1942, som er ombygget til svinestald i 1985, svinestald opført 1978, lade 1942
og maskinhus 1976. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. Der er 2
traktorer, plansilo med varm lufts tørreri samt halmfyr. På gården er ansat 1 fast
medhjælper. Gården drives i samdrift med "Bomborg", Lydrupvej 76, denne gård ejes
af sønnen Per.
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TRYVEJ 17, "BOJENS", 9320
HJALLERUP, tlf. 98-281559.
LARS CHRISTIAN NIELSEN,
gårdejer, født d. 2.-9.-1940, søn
af Jenny og Kristjen Nielsen,
gift d. 12.-12.-1964 med Ella
Lisbeth Rasmussen, medhjælpen
de hustru, født d. 15.-3.-1945,
datter af Ellen Margrethe og
Albert Rasmussen. Parret har
sønnen Henrik Steen.
L.C.N. overtog gården d. 2.-11.1971 fra sin onkel Christian Ni
elsen. Gården har været i slægtens eje fra 1700-tallet.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal 49 ha.
Stuehuset er opført i 1810 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af en ko
stald, som er moderniseret til svinestald i 1979, slagtesvinestalde opført 1974 og 1978,
lade 1910 og maskinhus 1987. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.200
stk. Der er 2 traktorer og plansilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
TRYVEJ 21, "KJÆRSGAARD
MØLLE", 9320 HJALLERUP, tlf.
98-281574.
PAUL ERIK THOMSEN, gårdejer,
født d. 28.-5.-1938, søn af Erna
og Marius Thomsen, gift d. 24.6.-1960 med Hanne Olsen, lærer
i porcelænsmaling, født d. 4.-1.1940, datter af Karen og Jaochim Olsen. Parret har børnene:
Ole, født d. 5.-8.-1959 og Hjarle, født d. 22.-9.-1962.
P.E.T. overtog gården d. 20.-3.1973 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 4. generation på gården, der fungerede som
mølle fra 1800-tallet, dengang var der kun ca. 1 ha. jord til.
Ejendomsskyld 1.110.000. Areal 15 ha., heraf 5,5 ha. eng. Derudover er der lejet 8,3
ha.
Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af en ældre
kvægstald, svinestald opført 1974, lade 1947 og desuden er der en staklade. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 20 årskøer, 20 ungdyr og 8 slagtekalve af racen Jersey.
Der er 2 traktorer og kornsilo.
TRYVEJ 24, "NYGAARD", 9320
HJALLERUP, tlf. 98-281438.
JOHN JELLESEN, gårdejer, født
d. 14.-6.-1941, søn af Magda og
Olav Jellesen, gift d. 30.-10.-1965
med Else Marie Galsgaard Chri
stensen, lærer, født d. 27.-7.1946, datter af Inga og Peter
Galsgaard Christensen. Parret
har børnene: Carsten, født d.
30.-3.-1968, Gitte, født d. 12.4.-1971 og Annette, født d.
4.-8.- 1977.
J.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1972 fra
Egon Larsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
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opført 1973, lade og fravænningsstald 1977, desuden er der gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 90 årssøer, der sælges ca. 1.600 smågrise årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor og plansilo med varm lufts tørreri.
TRYVEJ 28, "LILLE KJÆRSGAARD", 9320 HJALLERUP, tlf.
98-281526.
JENS SØREN JENSEN, gårdejer,
født d. 7.-2.-1936, søn af Han
sine Vilhelmine og Thorvald Jen
sen, gift d. 10.-5.-1958 med An
na Kristine Jensen, medhjælpen
de hustru, født d. 4.-12.-1934,
datter af Oda og Søren Peter
Jensen. Parret har børnene: Bir
git Elin, født d. 18.-8.-1958,
Thorkild Peder, født d. 7.-8.1959, Margith Edel, født d. 10.-7.-1964 og Hanne Oda, født d. 14.-11.-1971.
J.S.J. overtog gården d. 15.-9.-1971 fra Alfred Jensen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 25 ha. og der er lejet 8 ha.
Stuehuset er opført i perioden 1971-79. Avlsbygningerne brændte i 1962 og blev gen
opført med kostald, som senere er restaureret flere gange, desuden er der lade fra
1962 og maskinhus fra 1973 samt køresilo og foderhus. Gården drives med en kvægpro
duktion på 30 årskøer, 40 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen
er på 6 årssøer og der produceres ca. 40 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, kornsilo
med varm lufts tørreri og brændefyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TRYVEJ 32, "ST. KJÆRSGAARD",
9320 HJALLERUP, tlf. 98-282420.
BENT LARSEN, gårdejer, født d.
31.-7.-1953, søn af Edith og Har
ry Larsen, gift d. 21.-10.-1977
med Jytte Jensen, børnehavepæ
dagog, født d. 5.-5.-1956, datter
af Krista og Poul Vestergaard
Jensen. Parret har børnene: An
ne, født d. 21.-9.-1977 og An
ders, født d. 18.-3.-1981.
B.L. har været på landbrugsskole.
Han overtog gården d. 1.-3.-1989 fra Jane og Orla Mosevang.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 72 ha., heraf 10 ha. eng og 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1900 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald,
lade og maskinhus er opført i 1902. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskø
er, 15 ungdyr og 15 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder
er hvede, vinterbyg, raps og byg. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg og halmfyr.

TRYVEJ 97, "KNUDSGAARD", TRY, 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98-841659.
HENRIK J. LARSEN, gårdejer, født d. 28.-4.-1926, gift i 1961 med Kirstine Rask,
skolesekretær, født d. 18.-9.-1932, datter af Christian Rask. Parret har børnene:
Hanne, født d. 23.-4.-1962 og Gerhard, født d. 25.-9.-1964.
H.J.L. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han er kirkesanger og forhenværende
folkeskolelærer. Han overtog gården d. 1.-9.-1970 fra Grethe Thomsen.
Ejendomsskyld 1.200.000.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, lade, maskinhus og foderhus. Den
drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 50 ungdyr og 10 slagtekalve af racen
RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 3 traktorer og korn
silo med varm lufts tørreri.
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TRYVEJ 99, "NØRGAARD", TRY, 9330 DRONNINGLUND.
JØRGEN JOHANSEN, gårdejer, omtales under Hedegårdsvej 12.
J.J. overtog gården d. 1.-11.-1984 fra Lisbeth og Ejner Christensen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 60 ha.
Stuehuset er restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald, som er om
bygget til maskinhus, og desuden er der en lade. Gården drives udelukkende med
planteproduktion sammen med "Hedegaard", Hedegårdsvej 12.

TYLSTRUPVEJ 15, "NYGAARD", RAVNSTRUP, 9320 HJALLERUP, tlf. 98-281302.
HANS JØRGEN LAGERGAARD PEDERSEN, gårdejer, født d. 25.-10.-1934, søn af
Sigrid og Niels Pedersen, gift d. 2.-2.-1958 med Grethe Nørgaard, medhjælpende
hustru, født d. 15.-5.-1936, datter af Elna Margrethe og Lars Terp. Parret har bør
nene: Susanne, født d. 22.-6.-1958 og Birgitte, født d. 15.-1.-1961.
H.J.L.P. er i bestyrelsen for Ørum-Torup-Hjallerup Husmandsforening, medlem af
kvægbrugsudvalget og er i regionsudvalget for M.D. Han overtog gården d. 9.-2.-1963
fra Meta og Christian Carstensen. Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 33 ha., heraf
tilkøbt 14,5 ha. Derudover er der lejet 47 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret 1974/75. Avlsbygningerne er genopført efter
brand i 1930 med kvægstald, ny kvægstald opført 1971, lade, foderhus og maskinhus
1979 og der er køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 56 årskøer, 64 ung
dyr og 50 slagtekalve af racen RDM, desuden er der 5 ammekøer. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og hybrid rajgræsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan
silo med varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
På gården er 1 ansat 1 medhjælper.

TYLSTRUPVEJ 29, "MELLERGAARD", RAVNSTRUP, 9320
HJALLERUP, tlf. 98-282155.
VAGN BUUS PHILIPSEN, gårde
jer, født d. 18.-5.-1952, søn af
Margrethe Cornelia og Johan
Buus Philipsen, gift d. 19.-11.-1977
med Doris Yelva Marie Jensen,
studerende, født d. 10.-5.-1948,
datter af Agda og Harald Jensen.
Parret har børnene: René, født
d. 18.-12.-1973 og Tom, født d.
6.-3.-1979.
V.B.P. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 17.-3.-1984
fra Inger Michaelsen. Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der
er 5,5 ha. skov og 4 ha. eng. Derudover er der lejet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret 1980. Avlsbygningerne består af kvægstalde
opført 1920 og 1972, svinestaldene er ombygget til kreaturer i 1985 og 1986, laden er
fra før 1900 og ny lade og maskinhus 1988, desuden er der gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 75 årskøer og 75 ungdyr, samt 2 ponyer og avlshest med
føl. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 5 traktorer og 2 kraftfodersi
loer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TYLSTRUPVEJ 47, "VESTER
RAVNSTRUP", RAVNSTRUP,
9320 HJALLERUP.
NIELS HOLGER NIELSEN, gård
ejer, født d. 4.-3.-1936, søn af
Hilde og Viggo Nielsen, gift d.
7.-8.-1958 med Agnethe Nørgaard,
medhjælpende hustru, født 11.7.-1939, datter af Marie og An
ders Nørgaard. Parret har børne
ne: Henrik, født d. 28.-12.-1960,
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Poul, født d. 18.-7.-1963 og Birthe, født d. 15.-10.-1965.
N.H.N. er medlem af ligningskommissionen for Dronninglund Kommune. Han overtog
gården d. 1.-8.-1958 fra Maren Nielsen.
Areal 56 ha., heraf tilkøbt 16 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og restaureret 1977. Avlsbygningerne består af farestald,
klimastald, goldsostald, slagtesvinestald opført i 1989 efter en brand, desuden er der
lade opført 1989, maskinhus 1976 og der er gylletank. Gården drives med en svinepro
duktion på 70 årssøer, der produceres ca. 1.400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med
kold lufts tørreri.

TYLSTRUPVEJ 59, "RISAGER", RAVNSTRUP, 9320 HJALLERUP, tlf. 98-281293.
HANS CHRISTIAN BOLS HANSEN, gårdejer, født d. 28.-11.-1937, søn af Meta Marie
og Niels Christian Hansen, gift d. 25.-5.-1965 med Aase Bay Bach, medhjælpende
hustru, født d. 25.-5.-1941, datter af Elie og Teodor Jensen Bach. Parret har børnene:
Lisbeth, født d. 1.-7.-1966, Inger, født d. 16.-11.-1967 og Jens, født d. 28.-7.-1972.
H.C.B.H. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1965 fra
Ole Stigaard Sørensen.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er 4 ha. marginal
jord.
Stuehuset er opført i 1898 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald opført 1904 og ombygget til sostald i 1972 og 1983, svinestald opført 1978, lade
1902, maskin- og kartoffelhus 1975. Gården drives med en svineproduktion på 60 års
søer, der produceres ca. 1.100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
industrikartofler, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og halm
fyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
TYLSTRUPVEJ 66, "LILLE KRAGHEDE", 9320 HJALLERUP, tlf. 98-281493.
PETER MARIUS BASTHOLM, gårdejer, født d. 26.-6.-1943, søn af A.M. og I.T.H. Bast
holm, gift d. 3.-7.-1971 med Joan Simonsen, medhjælpende hustru, født d. 5.-4.-1948,
datter af Erna og Clarence Simonsen. Parret har børnene: Klaus Isak, født d. 12.-12.1972, Anne Mette, født d. 15.-3.-1974 og Katrine, født d. 28.-12.-1977.
P.M.B. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-4.-1970 fra
Johanne og Alfred Heilesen.
Ejendomsskyld 6.000.000. Areal 118 ha., heraf tilkøbt 93 ha. Derudover er der forpagtet 110 ha.
Stuehuset er opført i 1882 og gennemrestaureret i tiden 1974-85. Avlsbygningerne be
står af kvægstald opført i 1924 og ombygget til svinestald i 1970, slagtesvinestalde
opført 1974 og 1978, fravænningsstald og maskinhus 1978, farestald 1986, lade 1890 og
desuden er der en gylletank og kartoffelhus. Gården drives med en svineproduktion på
180 årssøer, der produceres ca. 3.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er kartofler, ærter og raps. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsan
læg, kartoffeloptager, plansilo, varm og kold lufts tørreri og halmfyr. På gården er
ansat 1 fodermester samt 1 heltids og 1 deltids medhjælper.

TYLSTRUPVEJ 69, "NY SKAR
VAD", 9320 HJALLERUP.
JØRGEN JENSEN, gårdejer, født
d. 11.-11.-1929, søn af Amanda
og Alman Jensen, gift d. 8.-5.1954 med Marie Madsen, husmor,
født d. 5.-8.-1930, datter af Nor
ma og Mads Madsen. Parret har
børnene: Kurt, født d. 8.-2.-1956,
Finn, født d. 7.-1.-1958 og Klaus,
født d. 4.-3.-1962.
J.J. byggede gården som statshus
mandsbrug i 1954, da den blev

udstykket fra "Skarvadhus".
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Ejendomsskyld 960.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 12,1 ha., der er 3,3 ha.
Stuehuset er opført i 1954 og tilbygget i 1977. Avlsbygningerne består af
svinestald og lade fra 1954 og maskinhus 1960. Gårdens besætning er på
kalve af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der
torer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr.

eng.
kvægstald,
16 slagteer 2 trak

TYLSTRUPVEJ 92, 9320 HJALLERUP, tlf. 98-281202.
HENNING CHRISTOFFERSEN, gårdejer, omtales under Tylstrupvej 98.
H.C. overtog gården i 1966.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 8 ha.
Stuehuset er opført i 1979. Alle udbygningerne er nedtaget og gården drives fra "St.
Kraghedegaard", Tylstrupvej 98.
TYLSTRUPVEJ 98, "ST.
KRAGHEDEGAARD", 9320
HJALLERUP, tlf. 98281207.
HENNING CHRISTOFFER
SEN, gårdejer, født d. 3.7.-1926, søn af Magda og
Jørgen Christoffersen, gift
d. 27.-5.-1956 med Hanne
Jensen, husmor, født 27.5.-1933, datter af Anna og
Lars Jensen. Parret har
børnene: Lars Jørgen, født
d. 15.-3.-1958, Peter, født d. 13.-5.-1960, Ole, født d. 27.-6.-1964 og Henrik, født d.
10.-10.-1970.
H.C. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 10.-10.-1963 fra
Knud Christensen.
Ejendomsskyld 6.900.000. Areal 120 ha., heraf 5,5 ha. skov, eng og plantage. Derud
over er der lejet 27 ha.
Stuehuset er opført engang i 1800-tallet og restaureret og tilbygget, bl.a. i 1916. Avls
bygningerne består af bygninger fra 1907 og ny svinestald i 2 etager fra 1966, farestalde 1978 og 1989, klimastald 1983, kartoffelhus 1971, lade 1907, maskinhus 1981 og
der er 4 gylletanke samt gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 500
årssøer, der sælges ca. 10.000 smågrise og ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er industrikartofler, ærter og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetær
sker, markvandingsanlæg, kartoffellægger, kartoffeloptager og halmfyr. På gården er
ansat 1 fodermester og 4 medhjælpere. Gården drives sammen med Tylstrupvej 92.

ULSTEDVEJ 1, SOLHOLTMARK,
9330 DRONNINGLUND, tlf. 98842080.
KJELD BØRGE LARSEN, gård
ejer, født d. 7.-4.-1937, søn af
Anna og Anton Larsen, gift d.
7.-5.-1960 med Bente Carlsen,
medhjælpende hustru, født 22.9.-1937, datter af Anna Amalie
og Niels Peter Carlsen. Parret
har børnene: Niels Peter, født d.
23.-11.-1959, Søren Anton, født
d. 14.-2.-1961, Hans Jørgen,
født d. 26.-2.-1962 og Dorthe, født d. 6.-2.-1963.
K.B.L. har været på Vinding Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Dronninglund
Husmandsforening. Han overtog gården d. 4.-5.-1960 fra Johanne og Chr. Jacobsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 4 ha. eng. Derud
over er der forpagtet 25 ha.
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Stuehuset er opført i 1926 og restaureret 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade opført 1974, svinestalde 1926, 1964 og 1970 samt maskinhus 1985. Gården
drives som alsidigt landbrug med en svineproduktion på 60 årssøer, der sælges ca.
1.200 smågrise årligt, desuden er der en kvægproduktion på 24 årskøer og 20 ungdyr
af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 trakto
rer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med fø
dehjemmet Bolle Engvej 92.

ULSTEDVE3 18, "ENGBÆK", RØRHOLT, 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98-841370.
NIELS ØSTERLED NIELSEN, gårdejer, født d. 13.-8.-1927, søn af Bine og 3ens Niel
sen, gift d. 19.-11.-1955 med Grethe Sørensen, medhjælpende hustru, født d.
7.-3.-1933, datter af Marie og Laurits Sørensen. Parret har børnene: Margith Anette,
født d. 5.-1.-1957 og Flemming, født d. 26.-2.-1958.
N.Ø.N. har været på Borris Landbrugsskole, han er formand for Dronninglund Hus
mandsforening. Han overtog gården i 1955 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.120.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Derudover er der forpagtet
16 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og restaureret i 1974/75. Avlsbygningerne består af kvæg
stald opført 1975, lade 1974 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 30 årskøer og 50 ungdyr af racerne SDM og RDM, desuden er der 15 årssøer,
50 smågrise og 50 slagtesvin. Der er 3 traktorer, grønthøster, roeoptager og kornsilo.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ULSTEDVE3 57, "RØRHOLTGAARD", RØRHOLT, 9330 DRON
NINGLUND, tlf. 98-841358.
3ENS NEERGAARD BORUP,
gårdejer, født d. 7.-9.-1938, søn
af Else og 3ens Chresten Borup,
gift d. 25.-5.-1963 med Marie
Melgaard, husmor, født d. 6.-3.1938, datter af Anna og Niels
Melgaard. Parret har børnene:
Niels Christian og Inger.
3.N.B. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården i marts 1965 fra sin far. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev
købt af farfaderen i 1912.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 92 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret 1975. Avlsbygningerne består af 3 længer
med svinestalde, som er renoveret i 1979, hvor der også blev bygget ny farestald, la
den er bygget i 1935 efter en brand. Gården drives med en svineproduktion på 120 års
søer, der produceres ca. 2.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
rajgræs, raps, ærter og kartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kartoffellægger,
plansilo med varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehu
set. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.

ULSTEDVE3 61, "FLADKÆR",
RØRHOLT, 9330 DRONNING
LUND, tlf. 98-843092.
MOGENS RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 20.-5.-1953, søn af Fie
og Robert Rasmussen, gift d.
24.- 6.-1978 med Tove 3ensen,
hjemmehjælper, født d. 3.-8.-1957,
datter af Grethe og Svend Aage
3ensen. Parret har børnene: Melissa, født d. 25.-4.-1975, Vina,
født d. 15.-9.-1978 og Maja, født
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d. 16.-12.-1985.
M.R. er landbrugslærer på Try Landbrugsskole, han er uddannet landbrugstekniker på
Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-8.-1983 fra Jens Otto Møller.
Ejendomsskyld 1.930.000. Areal 54,4 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1876 og restaureret i perioden 1985-90. Avlsbygningerne består
af svinestalde opført 1920 og 1976, de er renoveret i 1986, laden fra 1876 er reno
veret i 1988, derudover er der foderhus, maskinhus og gylletank. Gården drives med
en svineproduktion på 70 årssøer, der sælges ca. 1.200 smågrise og 450 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, frøgræs og kartofler. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med varm lufts tørreri. På gården er ansat 1
fodermester.
ULVEBAKKEVEJ 5, "SOLVANG",
BOLLESKOV, 9340 ASÄ, tlf. 98843135.
OLE LARSEN, husmand, født d.
8.-1.-1953, søn af Mie og Gunnar
Larsen, gift d. 9.-4.-1977 med
Britta Andreasen, husassistent,
født d. 7.-8.-1956, datter af
Ethel og Frode Andreasen. Par
ret har børnene: Nikolaj, født d.
8.-11.- 1977 og Klaus, født d.
30.-1.- 1980.
O.L. overtog gården d. 20.-12.-

1978 fra Arne Kirkelund.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 7,6 ha. Derudover er der forpagtet 28 ha. og lejet 14
ha.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret 1975. Avlsbygningerne består af kviestald
opført 1959, kostalde 1961 og 1975 samt lade 1955. Gården drives med en kvægpro
duktion på 69 årskøer, 65 ungdyr og 2 slagtekalve af racen Jersey. Der er 3 traktorer,
der er ansat 1 medhjælper.
VESTERGADE 35, "NY GLINDVAD", ØRUM OVERDREV, 9320 HJALLERUP, tlf. 98281888.
KNUD HELMER JENSEN, gårdejer, født d. 22.-5.-1933, søn af Agnes og Thorvald
Jensen.
K.H.J. overtog gården d. 1.-6.-1965 fra Peter Jakobsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 28 ha.
Stuehuset er opført i 1899 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ældre
kvægstald, svinestald og lade, svinestalden er renoveret i 1948 og der er bygget
maskinhus i 1954. Gården drives med en kvægproduktion på 15 årskøer, 11 ungdyr og
10 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 årsso og der produceres ca. 52 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor og kornsilo.
VESTERMARKSVEJ 15, "MARIESMINDE", ØRUM, 9320 HJALLERUP.
JENS BØRGE KJÆR, mejerist, født d. 24.-11 .-1932, søn af Katrine og Niels Andersen
Kjær, gift d. 3.-3.-1957 med Vera Andersen, husmor, født d. 7.-4.-1934, datter af
Kristine og Peter Andersen. Parret har børnene: Elisabeth, født d. 8.-5.-1957, Bjarne,
født d. 24.-4.-1958 og Charlotte, født d. 11.-1.-1973.
J.B.K. er gedeosteproducent. Han overtog gården i 1972 fra Gunner Larsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 50 ha., heraf 6 ha. skov og 10 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret 1980. Avlsbygningerne består af hestestalde
fra 1978 og lade 1980.
Gården drives sammen med "Mellergaard", Smedegårdsvej 4 og "Pindkrogen", Vester
marksvej 33.

VESTERMARKSVEJ 33, "PINDKROGEN", ØRUM, 9320 HJALLERUP.
JENS BØRGE ANDERSEN KJÆR, gårdejer, omtales under Vestermarksvej 15.
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3.B.A.K. overtog gården d. 1.-7.-1989 fra Svend Thomsen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 1,2 ha.
Stuehuset er opført i 1895 og restaureret 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald
opført 1986 og værksted, bygningerne skal ombygges til geder, kyllingehuset fra 1982
bruges nu til geder. Det er tanken, at gedebestanden skal udvidet til ca. 1.000 stk. i
1992, laden fra 1980 bruges til ammekøer og desuden er der gylletank. Gården drives
sammen med "Mellergaard", Smedegårdsvej 4 og "Mariesminde", Vestermarksvej 15.
VESTERMARKSVEJ 52, "NYGAARD", ØRUM VESTERMARK,
9320 HJALLERUP, tlf. 98-281155.
VERNER CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 19.-7.-1919, søn af
Johanne og Søren Christensen,
gift d. 21.-10.-1948 med Sine
Sørensen, husmor, født d. 21.-10.1927, datter af Marie og Valde
mar Sørensen. Parret har børne
ne: Leo, født d. 9.-12.-1949 og
Hanne Marie, født d. 22.-2.-1952.
V.C. har været på St. Restrup
Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1948 fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 35,8 ha., heraf 1 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald opført 1906, svinestald 1925, maskinhus 1975 og desuden er der en lade. Gårdens
besætning er på 4 ammekøer og 8 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, kornsilo, korntørreri og halmfyr.
VESTER HASSINGVEJ 10, "BOELT", STAGSTED, 9320 HJALLE
RUP, tlf. 98-281325.
JENS SØRENSEN, gårdejer, født
d. 6.-3.-1934, søn af Anna Julie
og Søren Jensen Sørensen.
J.S. har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-11.-1969 fra sin far, nuvæ
rende ejer er 3. generation på
gården, som blev købt af morfa
deren i 1900.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 55 ha., heraf 10 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført i 1895 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald opført 1927 og moderniseret 1966, laden fra 1910 er restaureret i 1982 og
maskinhuset er fra 1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af byg, hvede, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsan
læg, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr.

VESTER HASSINGVEJ 19, "NEERGAARD", STAGSTED, 9320 HJAL
LERUP, tlf. 98-281327.
NIELS NEERGAARD, gårdejer,
født d. 9.-9.-1933, søn af Jensine
og Anders Pedersen, gift d. 21.9.-1958 med Grethe Nielsen, med
hjælpende hustru, født d. 8.-11.1933, datter af Marie og Niels
Nielsen. Parret har børnene:
Jens, født d. 14.-1.-1960, Anne
Marie, født d. 2.-9.-1961, An-
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ders, født d. 8.-9.-1963 og Jette, født d. 24.-9.-1967.
N.N. har været pä Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1961 fra sin far,
efter at have forpagtet den siden 1958. Gården har været i slægtens eje siden 1845.
Ejendomsskyld 2.820.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 13,8 ha., der er 13 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1903 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald opført 1951 og som er ombygget til fedestald i 1974, 2 slagtesvinestalde er
opført i 1965, lade 1939 og maskinhus 1979. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og græsfrø.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo med varm lufts
tørreri samt halmfyr.

VESTER HASSINGVEJ 39, "HOLTEGAARD", TRY, 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98282601.
SVEND HANS RASMUSSEN, gårdejer, født d. 20.-5.-1949, gift med Marie Rasmussen.
Parret har børnene: Vimal, født d. 3.-1.-1981 og Amit, født d. 12.-6.-1981.
S.H.R. har været på Næsgård Landbrugsskole, hvor han er uddannet agrar økonom.
Han overtog gården i 1973 fra Elna og Poul Hansen.
Ejendomsskyld 7.500.000. Areal 228 ha., heraf 55 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af hønse
huse, som er bygget i perioden 1875-1975, lader 1875 og 1989, maskinhus 1875 og der
er gylletank. Gården drives med en ægproduktion foretaget af 14.000 æglæggende
høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter, raps, rajgræs, kartofler
og jordbær. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, tårn
silo, varm lufts tørreri og halmfyr. På gården er ansat 3 faste medarbejdere og der
bruges en del maskinstation.
VESTER HASSINGVEJ 53, "VEJGAARDEN", HJALLERUP ENGE,
9320 HJALLERUP, tlf. 98-281447.
CHRISTIAN PETER ANDERSEN,
gårdejer, født d. 21.-9.-1943, søn
af Esther og Niels Andersen, gift
d. 30.-3.-1968 med Jytte Elise
Simonsen, medhjælpende hustru,
født d. 22.-6.-1947, datter af
Lydia og Jens Simonsen. Parret
har børnene: Niels Peter, født d.
25.-2.-1969 og Ulla Elise, født d.
11.-3.-1974.
C.P.A. er repræsentant for E.S.V. Han overtog gården d. 27.-7.-1968 fra Erna og
Christian Christensen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 20 ha. eng.
Derudover er der lejet 4 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret, senest i 1983. Avlsbygningerne
består af en gammel kvægstald som er restaureret i 1979, laden er delvis ombygget
til kostald i 1969, laden fra 1900 er renoveret i 1988 og maskinhuset er fra 1986.
Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 18 ungdyr og 22 slagtekalve af
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, anpart i
mejetærsker, 3 kornsiloer, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarm
ning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VOERGÄRDSVEJ 7, "VESTERMARKEN", VOERGÄRDS MARK, 9330 DRONNINGLUND,
tlf. 98-861391.
ER VIN JENSEN, gårdejer, født d. 19.-3.-1940, søn af Helga og Edvard Jensen.
E.J. overtog gården d. 1.-8.-1966 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 4,8 ha. Derudover er der for
pagtet 23 ha.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1970, svinestalden
fra 1934 er moderniseret i 1972, lade opført 1976 og maskinhus 1978. Gården drives
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som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 28 årskøer, 30 ungdyr og 17 slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 12 årssøer og der produceres ca. 175
slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og kornsilo. På gården er
ansat 1 fast medhjælper.
VOERGÅRDSVEJ 14, "ØSTER GAARDSHOLT", GÅRDSHOLT, 9330 DRONNINGLUND,
tlf. 98-861042.
KREN MØLLER JENSEN, gårdejer, født d. 4.-12.-1939, søn af Anna og Bernhard
Møller Jensen, gift d. 13.-11.-1965 med Kirsten Pedersen, medhjælpende hustru, født
d. 22.-8.-1944, datter af Anna og Peter Pedersen. Parret har børnene: Benny, født d.
16.-11.-1966, Katrine, født d. 3.-11.-1969 og Carsten, født d. 30.-1.-1974.
K.M.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-9.-1965 fra sin
far.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 24,2 ha. Derudover er der lejet
33 ha.
Stuehuset er opført i 1888, ombygget i 1971 og ellers løbende restaureret. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald opført 1952, svinestald 1973, lade 1955 og maskinhus
1978. Gårdens besætning er på 13 ammekøer og 8 slagtekalve af blandet race, desuden
er der en slagtesvineproduktion på 900 stk. årligt og der er en minkfarm med 700 tæ
ver. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. På går
den er ansat 1 fast medhjælper. Den drives sammen med "Højsted", Voergårdsvej 46.
VOERGÅRDSVEJ 38-40,
"ØSTMARK", PRÆSTBRO,
9330 DRONNINGLUND,
tlf. 98-867200.
PETER STØTTRUP THOM
SEN, gårdejer, født d. 28.11.-1960, søn af Erna og
Niels Støttrup Thomsen.
P.S.T. har været på Byg
holm Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-3.1990 fra Niels Christian
Fabricius.

Ejendomsskyld 4.800.000. Areal 131 ha.
Stuehuset er opført 1921. Avlsbygningerne består af svinestald og lade opført 1981,
halmlade 1985, maskinhus og foderhus 1981, og der er gylletank. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på 700 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg,
raps, hvede, ærter og industrikartofler. Der er 2 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri
og halmfyr. Gården drives i samdrift med faderens gård, "Fæbroen".
VOERGÅRDSVEJ 46, "HØJSTED", PRÆSTBRO, 9330 DRONNINGLUND.
KREN MØLLER JENSEN, gårdejer, omtales under Voergårdsvej 14.
K.M.J. overtog gården d. 18.-8.-1983 fra Erik Møller.
Ejendomsskyld 3.420.000. Areal 55 ha.
Stuehuset er opført i 1920. Avlsbygningerne består af farestald opført 1979,
og lade 1900-tallet, maskinhus 1978 og der er gylletank. Gården drives med
produktion på 80 årssøer, der sælges ca. 700 smågrise og der produceres ca.
tesvin årligt. Gården drives sammen med "Øster Gaardsholt", Voergårdsvej

fedestald
en svine
900 slag
14.

VOERGÅRDSVEJ 47, "NORDMARK", PRÆSTBRO, 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98867060.
ANDERS SØRENSEN HEDEGAARD, gårdejer, født d. 30.-8.-1931, søn af Emilie og
Valdemar Hedegaard, gift d. 25.-2.-1967 med Petra Norholt, medhjælpende hustru,
født d. 26.-12.-1926, datter af Christina Nørholt. Parret har datteren Tina, født d.
21.-2.-1968.
A.S.H. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1967
fra sine forældre, som byggede gården i 1928, da den blev udstykket fra "Højsted".
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Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
15 ha. og der er forpagtet 4 ha.
"Nordmark"s stuehus er opført i
1928 og løbende restaureret.
Avlsbygningerne består af kvæg
stalde og svinestalde fra 1928,
begge stalde er moderniseret og
indettet til svin, lade og maskin
hus er fra 1928. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på
950 stk. Der er 1 traktor, kornsi
lo med varm lufts tørreri og
halmfyr.
VOERSÅVEJ 38, "LILLE NØRKÆR", AGERSTED, 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98854361.
NIELS PEDERSEN, gårdejer, født d. 3.-8.-1925, søn af Marie og Peder Pedersen, gift
d. 8.-9.-1956 med Edith Thomsen, medhjælpende hustru, født d. 9.-10.-1927, datter af
Marie og Kristian Thomsen. Parret har børnene: Kai, født d. 12.-2.-1957, Hanne, født
d. 16.-4.-1961 og Ole, født d. 4.-8.-1966.
N.P. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-9.-1956 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 3,8 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde opført 1951 og 1979, lade og maskinhus 1979. Gården drives med en kvægpro
duktion på 29 årskøer, 26 ungdyr og 20 slagtekalve af racen Jersey. Der er 2 trak
torer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VOERSÅVEJ 41, "ENGHAVEN", AGERSTED, 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98-854256.
GUNNAR ØSTERGAARD PEDERSEN, gårdejer, født d. 3.-9.-1937, søn af Helga og
Hans Østergaard Pedersen, gift d. 30.-11.-1963 med Tove Knøsen Olesen, medhjælpen
de hustru, født d. 12.-6.-1941, datter af Johanne og Martinus Olesen. Parret har bør
nene: Lisbeth, født d. 3.-8.-1965 og Tom Henrik, født d. 23.-1.-1974.
G.Ø.P. overtog gården d. 11.-6.-1963 fra Ragna og Peter Nielsen.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 11,4 ha. Stuehuset er opført i 1863 og løbende restaure
ret. Avlsbygningerne består af kvægstald opført 1948, svinestald og maskinhus 1971 og
lade 1941. Gården drives med en kvægproduktion på 37 årskøer, 32 ungdyr og 25 slag
tekalve af racen DRK. Der er 1 traktor.
VOERSÅVEJ 46, "LERVANG", 9330 DRONNINGLUND.
MORTEN SLOTH, gårdejer, født d. 12.-6.-1963.
M.S. overtog gården d. 1.-8.-1989 fra sin far, Bent Sloth.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 28 ha.
Stuehuset er opført før 1800 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stalde fra 1981, som er renoveret i 1989, laden er bygget efter brand i 1986, hvor
også maskinhuset blev opført og derudover er der gylletank. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 2.500 stk. årligt. Gården drives sammen med "Bækgaard".
V. ROMVEJ 25, "MØLKJÆR", ØSTER IDSKOV, 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98-867076.
HARALD NØDGAARD, gårdejer, født d. 24.-2.-1931, søn af Agathe og Christian Nødgaard, gift d. 1.-5.-1958 med Eva Poulsen, husmor, født d. 15.-3.-1935, datter af
Ingeborg og Jens Møller Poulsen. Parret har børnene: Inge, født d. 25.-7.-1958, Lis,
født d. 29.-7.-1959 og Helle, født d. 12.-5.-1965.
H.N. overtog gården d. 1.-7.-1966 fra Jens Møller.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 13,8 ha.
Stuehuset er opført i 1942 og løbende restaureret. Avlsbygningerne nedbrændte i 1984
og blev genopført med svinestald fra 1985, lade 1984 og maskinhus 1988, desuden er
der gylletank. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med kold lufts
tørreri.
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DRONNINGLUND.
HANS REINHOLT JENSEN, gård
ejer, omtales under Ålborgvej
491.
H.R.J. overtog gården d. 1.-6.-1973
fra sin svigerfar, Hans Christian
Nielsen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 15
ha.
Stuehuset er opført i 1870. Avls
bygningerne består af svinestald
og lade fra 1870. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter. Gården drives sammen
med "Egely", Ålborgvej 491, Vester Idskov.

V. THORUPVEJ 16, "MØLGAARD",
GL. KIRK, 9330 DRONNINGLUND,
tlf. 98-857186.
NIELS MØLLER PETERSEN,
gårdejer, født d. 18.-10.-1943,
søn af Efra og Christian Oluf
Petersen, gift d. 13.-9.-1969
med Birthe Dorthe Poulsen, land
postbud, født d. 26.-3.-1948, dat
ter af Elise og Jens Christian
Poulsen. Parret har børnene: Ja
ne, født d. 14.- 3.-1970, Tina,
født d. 24.-5.-1972 og Rene, født d. 4.-8.-1978.
N.M.P. er falckredder i Sæby. Han overtog gården d. 1.-3.-1985 fra Ella og Per Poul
sen. Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 23 ha., der er frasolgt 2,8 ha.
Stuehuset er opført i 1970/71. Avlsbygningerne består af kvægstalde og svinestalde
opført 1970/71, kvægstaldene er renoveret til svinestald i 1986, lade opført 1971 og
maskinhus 1985. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der produceres
ca. 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor, 1
mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri, halmfyr og vindmølle.

V. THORUPVEJ 19, "ØSTERGAARD", GL. KIRK, 9330 DRON
NINGLUND, tlf. 98-857156.
SIMON HOLDENSEN, gårdejer,
født d. 14.-7.-1946, søn af Edith
og Niels Jensen, gift d. 28.-3.1970 med Yvonne Larsen, med
hjælpende hustru, født d. 26.-2.1947, datter af Marie Larsen.
Parret har børnene: Henrik, født
d. 16.- 5.-1973 og Dorthe, født
d. 21.- 6.-1974.
S.H. driver maskinstation, han har været på Lundbæk Landbrugsskole og er i repræsen
tantskabet for Wenbo. Han overtog gården d. 1.-7.-1975 fra Erik Poulsen.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Derudover er der lejet 80
ha. Stuehuset er opført i 1900 og moderniseret i perioden 1975-88. Avlsbygningerne
består af farestald opført 1980, lade 1983, slagtesvinestald, goldsostald, foderhus og
maskinhus 1985. Gården drives med en svineproduktion på 140 årssøer, der sælges ca.
500 smågrise og 2.000 slagtesvin årligt, desuden er der 6 ammekøer, 2 ungdyr og 6
slagtekalve af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, plansilo med varm lufts tørreri
og halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper og 1 skoledreng.

V. THORUPVEJ 20, "MELLERGAARD", GL. KIRK, 9330 DRON
NINGLUND, tlf. 98-857012.
OTTO MADSEN, husmand, født
d. 13.-1.-1925, søn af Inger og
Jens Peter Madsen, gift d. 15.11.-1953 med Gudrun Olesen, hus
mor, født d. 13.-11.-1928, datter
af Viktoria og Christian Olesen.
Parret har børnene: Mogens, født
d. 16.-11.-1954, Bente, født d.
3.-11.-1958 og Bjarne, født d.
7.-12.-1966.
O.M. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han er formand for Landvæsensnævnet
i Nordjyllands Amt, medlem af jordbrugskommissionen og i bestyrelsen for Try Land
brugsskole, han har været kredsformand i Dronninglund Herreds Husmandskreds og
været i bestyrelsen for Jyske Husmandsforeninger. Han overtog gården d. 17.-10.-1957
fra Peter Olsen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 7,5 ha. og der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald opført 1972, lade 1975 og maskinhus 1980. Gården drives med en
svineproduktion på 20 årssøer, der produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo.
O.M. er medlem af Landsrådet for Danske Husmandsforeninger.
0. HASSINGVEJ 8, "GODTHAAB", BOLLE, 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98-841382.
INGRID THOMSEN, gårdejer, født d. 20.-10.-1958, datter af Grethe Thomsen.
I.T. er uddannet bibliotekar og arbejdede som sådan, indtil hun overtog gården i 1986
fra sin mor. Den har været i slægtens eje i ca. 70 år.
Areal 38 ha., heraf 10 ha. eng.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, svinestald, lade, maskinhus og foder
hus. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, hvede, byg, rug, raps og græsfrø. Der
er 2 traktorer og plansilo.
0. HASSINGVEJ 10, "THØGERSMINDE", BOLLE, 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98841360.
FOLMER YDE SKAKSEN, gårdejer, født d. 18.-4.-1916, søn af Karen Yde og Højer
Skaksen, gift d. 29.-9.-1944 med Lise Møller Jensen, husmor, datter af Karen og Jens
Møller Jensen. Parret har datteren Sire, født d. 12.-9.-1945.
F.Y.S. har været på Tune Landbrugsskole, han har været medlem af Sognerådet. Han
overtog gården i 1948 fra sin mor. Den har været i slægtens eje siden 1896.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 50 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er løbende restaureret. Avlsbygningerne er omforandret til svinestalde i
1985, de består af sostald og goldsostald, og desuden er der lade, maskinhus og gylle
tank. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, desuden er der fedekvæg.
Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter og raps. Der er 2 traktorer.

0. HASSINGVEJ 19, "FELLEDGAARDEN", BOLLE, 9330 DRON
NINGLUND, tlf. 98-841628.
KRISTEN AAGAARD NIELSEN,
gårdejer, født d. 21.-5.-1930, søn
af Anna og Simon Nielsen, gift
d. 6.-6.-1960 med Martha Poul
sen, medhjælpende hustru, født
d. 27.- 7.-1935, datter af Marie
og Karl Poulsen. Parret har bør
nene: Annamarie, født d. 23.-2.1961, Karen, født d. 17.-7.-1962
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K.AA.N. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog jorden, ialt 12,5 ha., fra
forældrenes gård, "Sognefogedgaarden"; og byggede et statshusmandsbrug i 1960.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 16 ha.
Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og maskinhus
opført i 1960, desuden er der en gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 160 stk. årligt samt 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

0. HASSING VEJ 21, "ENGGAARDEN", BOLLE, 9330 DRONNING
LUND.
KRISTIAN ERIK AAEN, gårdejer,
født d. 25.-3.-1934, søn af Sigrid
og Thorvald Aaen, gift d. 1.-5.1962 med Tove Christensen, med
hjælpende hustru, født d. 17.-5.1941, datter af Marius Christen
sen. Parret har børnene: Susanne,
født d. 27.-9.-1959, Marianne,
født d. 14.-8.-1961 og Henrik,
født d. 13.-7.-1966.
K.E.Aa. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han er i kommunalbestyrelsen for
Dronninglund Kommune. Han overtog gården d. 1.-11.-1963 fra sin bror, Knud Aaen.
Ejendomsskyld 2.390.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 20 ha.
Stuehuset er opført 1934 og løbende restaureret. Kvægstaldene er ombygget til farestald i 1979, farestald opført 1971, slagtesvinestald 1974, lade 1934, maskinhus 1979
og der er gastæt silo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 80 års
søer, der produceres ca. 1.300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.

ØRNDALSVEJ 1, "TVEDEGAARD", VESTENSKOV,
9330 DRONNINGLUND,
tlf. 98- 861347.
POUL ERIK BRO JENSEN,
gårdejer, født d. 3.-12.1940, søn af Mary og Tho
mas Bro, gift d. 16.-3.-1963
med Jytte Jensen, medhjæl
pende hustru, født d. 15.10.-1942, datter af Johan
ne og Morten Jensen. Par
ret har børnene: Helle,
født d. 15.-7.-1963, Vivi, født d. 18.-1.-1965 og Carsten, født d. 25.-8.-1967.
P.E.B.J. overtog gården d. 21.-9.-1970 fra Anne Lise Jensen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1918 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af farestald
opført 1971, slagtesvinestalde 1973 og 1977, fravænningsstald 1980, goldsostalden er
moderniseret i 1980, lade opført 1974, maskinhuse 1982 og 1971, sidstnævnte er moder
niseret i 1989, desuden er der gastæt silo og gylletank. Gården drives med en svinepro
duktion på 80 årssøer, der sælges ca. 1.200 smågrise og 400 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og korntørreri.

ØRSØGÅRDVEJ 4, "ØRSØGAARD", 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98-841205.
JØRGEN EHLERT BRATBØLL, gårdejer, født d. 2.-10.-1941, søn af Magne og Steffen
Bratbøll, bor sammen med Karen Kristensen, gårdejer, født d. 16.-12.-1934, datter af
Larsine og Jens Christian Jensen.
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Jørgen E. Bratbøll har været på
Lundbæk Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-8.-1977 fra
sin mor.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal
27,8 ha. og der er lejet 12,7 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og
løbende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald opført
1972, svinestalden fra 1907 er
moderniseret i 1950, lade opført
1978, maskinhus 1990 og der er
gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 33 årskøer, 37 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne SDM og RDM,
desuden er der en svineproduktion på 300 stk. årligt Der er 3 traktorer og 1
mejetærsker.
ØRSØVEJ 34, "MILHOLTGAARD", 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98-842585.
ARNE HAVEN, gårdejer, født d. 11.-12.-1964, søn af Inger og Viggo Haven, gift d.
20.-9.-1986 med Lene Trend Poulsen, køkkenleder, født d. 3.-10.-1964, datter af Gerda
og Erik Poulsen. Parret har sønnen Simon.
A.H. har været på Lundbæk og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården d.
1.-8.-1980 fra Tove og Jens Thomsen.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført i 1942 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde opført 1953 og 1969, lade 1953, maskinhus 1972 og der er gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der sælges ca. 1.800 smågrise årligt. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 kornsiloer, varm lufts tørreri og halmfyr.

ØRSØVEJ 131, "KRAGKÆR", AGERSTED, 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98-854291.
JENS PETER KRISTENSEN, gårdejer, født d. 20.-10.-1914, søn af Dorthe og Chresten
Jensen Kristensen, gift d. 24.-10.-1943 med Anna Marie Kristensen, medhjælpende
hustru, født d. 31.-1.-1922, datter af Maren og Thomas Kristensen. Parret har børne
ne: Erling Bent, født d. 18.-11.-1944, Aase, født d. 11.-7.-1947, Jørn, født d. 20.-11.1949, Marianne, født d. 23.-6.-1958 og Karen Marie, født d. 28.-1.-1961.
J.P.K. har været på Vinding Husmandsskole. Han overtog gården i marts 1957 fra sine
svigerforældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 19,9 ha. og der er lejet 4,4 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald opført i 1960, svinestald 1930 og en ældre lade. Gårdens besætning er på 10
fedekalve og der produceres ca. 80 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
ØSTERMARKSVEJ 40, "VESTERGAARD", LEMB, 9320 HJALLE
RUP, tlf. 98-284245.
JØRGEN VESTERGÅRD JENSEN,
gårdejer, født d. 16.-4.-1944, søn
af Jenny og Christen Jensen,
gift d. 19.-9.-1970 med Kirsten
Krabbe, sygeplejerske, født d.
25.-5.-1948, datter af Rigmor og
Karl Krabbe. Parret har børne
ne: Mads, født d. 13.-1.-1973,
Karin, født d. 12.-2.-1975 og
Maria, født d. 8.-5.-1978.
J.V.J. har været på Haslev Landbrugsskole. Han blev bestyrer på gården i 1966 og
overtog den d. 1.-6.-1970 fra sin mor, nuværende ejer er mindst 3. generation.
Ejendomsskyld 1.940.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Derudover er der forpag-
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tet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og løbende restaureret, senest i 1970. Avlsbygningerne
består af kvægstalde opført 1970 og >975, svinestald 1930, hestestalden er ombygget
til sostald, lade opført 1977, maskinhus 1981, foderhuse 1973 og 1987. Gården drives
som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 55 årskøer, 75 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 20 årssøer og der produceres ca. 375
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er rug. Der er 2 traktorer, 1
markvandingsanlæg, 2 kornsiloer og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges en del og
der er 1 fast medhjælper.
ØSTERMARKSVEJ 56, "NØR
GAARD", ØRUM, 9320 HJALLE
RUP, tlf. 98-281369.
ARNE VESTERGAARD JENSEN,
gårdejer, født d. 21.-4.-1925, søn
af Christine og Christian Jensen,
gift d. 26.-11.-1960 med Birthe
Willadsen, overassistent, født d.
8.-10.-1939, datter af Marie og
Laurits Willadsen. Parret har bør
nene: Inger, født d. 30.-10.-1964
og Kirsten, født d. 12.-8.-1969.
B.V.J. arbejder på Ålborg Korn-

munes tekniske forvaltning.
A.V.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1964 fra
Christian Thomsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 22,8 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Desuden er der lejet 5,5
ha.
Stuehuset er opført i slutningen af 1800-tallet og restaureret i 1976. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1928, som er ombygget flere gange, senest i 1977, kostald
opført 1972, fedestald og lade 1977, maskinhus 1970 og der er gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 36 årskøer og 40 slagtekalve af racen SDM, desuden
er der en slagtesvineproduktion på 400 stk. årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker
og plansilo med kold lufts tørreri.
ØSTERMARKSVEJ 63, "NØRREVANG", 9320 HJALLERUP.
JENS BØRGE ANDERSEN KJÆR, gårdejer, omtales under "Mariesminde", Vester
marksvej 15.
J.B.A.K. er bosiddende på Bjørnbækvej 23, Ørum. Han overtog gården d. 1.-8.-1987 fra
Johannes Sonnesen. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 1,3 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
opført i 1900, ungdyrstalden er ombygget til kalvestald i perioden 1975-85, lade opført
1975, maskinhus 1986 og der er 2 gylletanke.
Gården drives sammen med "Mellergaard", Smedegårdsvej 4, "Pindkrogen" Vester
marksvej 33 og "Mariesminde", Vestermarksvej 15.

0. THORUPVEJ 1, "SMEDEGAARD", GL. KIRK, 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98857073.
OLE NØRGAARD, gårdejer, født d. 21.-7.-1958, søn af Lilly og Jarl Nørgaard, gift d.
26.-5.-1984 med Anne-Grethe Nielsen, sygeplejerske, født d. 22.-4.-1960, datter af
Elsebeth og Verner Nielsen. Parret har børnene: Louise, født d. 4.-1.-1986 og Jeppe,
født d. 18.-1.-1988. O.N. overtog gården d. 20.-4.-1983 fra Holm Christensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 26,5 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stald opført 1928, som er moderniseret i 1986-88, farestalde er opført 1986 og 1988,
ungdyrstald og slagtesvinestald 1990, desuden er der gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 140 årssøer og der produceres ca. 2.800 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter, raps og kartofler. Der er 1 traktor
og halmfyr samt 3 fodersiloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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0. THORUPVEJ 3, "ST. BLEJSBJERG", THORUP, 9320 HJAL
LERUP, tlf. 98-857114.
EMMY DEJST OG KAJ CHRISTEN
SEN, gårdejere.
E.D. er født d. 27.-4.-1933, dat
ter af Karen og Aksel Kærlykke
Dejst, K.C. er født d. 26.-3.-1958
og søn af Erna og Gustav Chri
stensen.
Ejerne overtog gården d. 20.-3.1988 fra Frida og Erik Juul Ole
sen.

Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald opført 1880, svinestalde 1966 og 1974, lade 1975 og maskinhus 1966. Gården
drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise og 200
slagtesvin årligt, desuden er der 3 ammekøer og 3 ungdyr. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
0. THORUPVEJ 5, 9320 HJALLERUP, tlf. 98-857145.
STEVE THOMSEN, gårdejer, født d. 2.-10.-1946, søn af Grethe og Regnhardt Thomsen,
gift d. 6.-1.-1968 med Edith Jul, medhjælpende hustru, født d. 24.-12.-1945, datter af
Herdis og Richard Jul. Parret har børnene: Hanne, født d. 5.-6.-1968 og Lene, født d.
11.-4.-1971.
S.T. driver hingstestation for følgende racer: Fjordheste, Belgierheste, Araberheste og
DSP-heste. Han overtog gården fra Benthe Kjær.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Derudover er der lejet 15
ha.
Stuehuset er af ældre dato, men restaureret og tilbygget i 1984. Avlsbygningerne
består af ældre bygninger, der er moderniseret i 1984/85, svinestald og lade opført
1985. Gården drives med en svineproduktion på 65 årssøer, der sælges ca. 500 smågri
se og 1.000 slagtesvin årligt, desuden er der en del heste, bl.a. 1 sportshest, 1 Belgier,
4 Fjordheste, 1 Araber og 4 DSP. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og halmfyr.

ÅKJÆRVEJ 25, "ST. HEDEGAARD", NR. ØRSØ, 9340 ASÄ, tlf. 98-841634.
POUL CHRISTIAN NØRGAARD, gårdejer, født d. 2.-11.-1940, søn af Signe og Thomas
Nørgaard, gift d. 21.-11.-1964 med Olga Ingvardsen, medhjælpende hustru, født d.
11.-4.-1940, søn af Meta og Ingvard Ingvardsen. Parret har datteren Dorthe, født d.
30.-4.-1974.
P.C.N. overtog gården d. 1.-11.-1964 fra sin morfar, Poul Poulsen, nuværende ejer er
3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er lejet 27 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af en
kvægstald, som er ombygget til svinestald i 1979, svinestalde opført 1972 og 1979,
foderhus 1951, maskinhus 1974 og der er gastæt silo. Gården drives med en svinepro
duktion på 85 årssøer, der sælges ca. 450 smågrise og 1.200 slagtesvin årligt, desuden
er der 2 ammekøer. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer og 1
mejetærsker.
ÄLBORGVEJ 491, "EGELY", VESTER IDSKOV, 9352 DYBVAD, tlf. 98-864215.
HANS REINHOLD JENSEN, husmand, født d. 29.-3.-1927, søn af Marie og Thorvald
Jensen, gift d. 27.-11.-1953 med Bodil Mathilde Nielsen, husmandskone, født d. 18.-6.1932, datter af Maren Nicoline og Hans Christian Nielsen. Parret har børnene: Kir
sten, født d. 17.-5.-1954, Kurt, født d. 23.-10.-1957 og Karsten, født d. 7.-11.-1964.
H.R.J. har været på landbrugsskole og er uddannet som kontrolassistent, han har
været formand for Hylby-Dybvad-Flauenskjold Husmandsforening. Han overtog gården,
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mandsbrug i 1954, den blev ud
stykket på 9,5 ha. fra "Albertinesminde".
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
11,3 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
"Egely"s stuehus er opført i 1954
og løbende restaureret. Kvægstal
den fra 1954 er ombygget til
goldsostald i 1978, hvor der også
blev bygget svinestald og maskin
hus, lade opført 1954 og der er
gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 80 årssøer, der sælges ca. 1.400 smågrise årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer samt plansilo med kold lufts tørreri.
Gården drives sammen med "Øster Søndergaard", V. Romvej 26.

ÅLBORGVEJ 492, "VESTER ID
SKOV", VESTER IDSKOV, 9352
DYBVAD, tlf. 98-864114.
EGON CHRISTIAN POULSEN,
gårdejer, født d. 16.-4.-1936, søn
af Karen og Ingemann Poulsen,
gift d. 15.-6.-1963 med Else Sø
rensen, medhjælpende hustru,
født d. 16.-7.-1937, datter af
Ansine og Martin Sørensen. Par
ret har sønnen Poul Erik, født d.
9.-7.- 1956.
E.C.P. er tillidsmand i Top Sik
ring. Han overtog gården d. 1.-3.-1963 fra Kathrine og Alfred Pedersen. Den har
været i slægtens eje siden 1800-tallet, nuværende ejer er 6. generation.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1790 og restaureret senest i 1984. Avlsbygningerne består af
svinestalde opført 1961 og 1912, lade 1961 og maskinhus 1967. Gården drives med en
svineproduktion på 25 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin årligt. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm lufts tørreri samt halmfyr.
Alborgvej 701, "Vester land-

VAD", LANDVAD, 9320 HJALLE
RUP, tlf. 98-284015.
JØRN PEDER LARSEN, gårdejer,
født d. 23.-3.-1949, søn af Gre
the og Teodor Larsen, gift d.
21.- 5.-1983 med Gurli Larsen,
husassistent, født d. 7.-3.-1953.
Parret har datteren Anne Mette,
født d. 3.-5.-1984.
J.P.L. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-8.-1971 fra sine foræl

dre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 66,5 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 7 ha. marginal
jord. Derudover er der lejet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1941. Avlsbygningerne består af en kvægstald fra 1941 som er
ombygget til fare- og drægtighedsstald samt klimastald i 1979, fravænningsstald
opført 1980, lade 1948, maskinhus 1974 og der er gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 200 årssøer, der sælges ca. 3.500 smågrise årligt. Desuden har
konen og J.P.L.'s bror, Frank Larsen, en mionkfarm på gården; bestanden er på 1.100
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kartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kartoffellægger,
kartoffeloptager, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. På gården er ansat 1 heltids
og 1 deltids medhjælper samt 1 skoledreng.

ÅLBORGVEJ 730, "NØRRE LAND
VAD", LANDVADHØJ, 9320 HJAL
LERUP, tlf. 98- 284474.
MOGENS NIELSEN, gårdejer,
født d. 10.-11.-1964.
M.N. er truckfører og lagerarbej
der. Han overtog gården d. 1.-2.1989 fra Karen og Emanuel El
holm.
Ejendomsskyld 1.000.000.
Stuehuset er opført i 1906 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne består af svinestalde opført i
1906 og 1960, lade 1906. Gårdens besætning er på 2 årssøer og der produceres ca. 250
slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og 2 kornsiloer. Gården drives i
samdrift med "Lille Brøndlund", Ålborgvej 742, som ejes af Jens Nielsen.
734, "ny landVAD", LANDVAD, 9320 HJALLE
RUP, tlf. 98-284235.
AAGE LARSEN, gårdejer, født
d. 30.-4.-1933, søn af Elna Dor
thea og Jens Christian Larsen,
gift d. 5.-4.-1959 med Karen
Bruun, medhjælpende hustru,
født d. 8.-1.-1939, datter af Ma
ry og Aage Bruun. Parret har
børnene: Dorthe, født d. 28.-11.1962, Jette, født d. 12.-6.-1964,
Birgitte, født d. 23.-5.-1968 og
Maria, født d. 5.-5.-1979.
Aa.L. har været på Sydsjællands Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-4.-1937
fra Holger Otto Larsen. Den blev i 1950 bygget som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 13,8 ha.
Stuehuset er opført i 1950 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af en kvæg
stald bygget i 1958 som er ombygget til svin i 1968, svinestalde opført i 1950, 1958,
1968 og 1977, laden fra 1950 er ombygget til svin i 1962 og maskinhuset er fra 1970.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 900 stk. årligt, desuden er der 100 æg
læggende høns. Der er 1 traktor og 5 fodersiloer. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
Alborgvej

Alborgvej 736, "Sdr.

land-

VAD", LANDVAD, 9320 HJALLE
RUP, tlf. 98-284379.
CARSTEN JESPERSGAARD, ma
skinstationsejer, født d. 2.-12.1954, søn af Ella og Erling Jespersgaard, gift d. 26.-6.-1981
med Britta Hesselborg, kontoras
sistent, født d. 19.-3.-1960, dat
ter af Else og Eli Hesselborg.
Parret har børnene: Martin, født
d. 22.-11.- 1981 og Anne-Mie,
født d. 18.-9.-1984.
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Han overtog gården d. 1.-3.-1984 fra Knud Kristensen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 10,8 ha. og der er lejet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1950 og løbende restaureret, senest i 1986. Avlsbygningerne
består af svinestald opført 1950 og moderniseret i 1978, maskinhus opført 1979 og der
er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 300 stk., desuden er der
1 ammeko og 3 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er frø
græs, raps, ærter, hvede, rug, byg og sukkerroer. På gården, hvorfra der også drives
maskinstation, er der 4 traktorer, 2 mejetærskere, rendegraver, slamsuger, roeoptager,
finsnitter samt plansilo og korntørreri. Der er 2 faste medhjælpere.

ÅLBORGVE3 742, "LILLE BRØND
LUND", TRØGDRUP", 9320 HJAL
LERUP, tlf. 98-284143.
3ENS NIELSEN, gårdejer, født d.
10.-12.-1931, søn af Kristine og
Anton Nielsen, gift d. 29.-7.-1961
med Astrid Nielsen, medhjælpen
de hustru, født d. 18.-3.-1938,
datter af Else Marie og Martin
Nielsen. Parret har børnene: Mar
git, født d. 20.-12.-1961 og Mo
gens, født d. 10.-11.-1964.

J.N. overtog gården d. 1.-1.-1963 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 22,1 ha., heraf tilkøbt 12,2 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret 1976. Avlsbygningerne består af svinestalde
opført 1963, 1970 og 1976, lade 1900 og maskinhus 1986. Gården drives med en svine
produktion på 50 årssøer, der produceres ca. 600 slagtesvin årligt. Der er 4 traktorer,
1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Gården
drives i samdrift med sønnens gård, Ålborgvej 730.
ÅLBORGVEJ 772, "FREDERIKSHVILE", 9320 HJALLERUP, tlf.
98-281728.
KÆDEGAARD MICHAELSEN,
gårdejer, søn af Dagny og Einer
Michaelsen, gift d. 23.-3.-1963
med Conni Hoff, husmor, født d.
18.-6.-1943, datter af Kathrine
og Carl Christian Hoff. Parret
har børnene: Jesper, født d. 17.3.-1964 og Jacob, født d. 25.8.-1966.
K.M. har drevet Hjallerup Maskinforretning sammen med sin bror, Jørgen Michaelsen. Han overtog gården d. 1.-2.1986 fra Christian Føns Nielsen. Den er en gammel gård, som oprindelig havde krobe
villing, gården nævnes i 1744. Bevillingen blev overført til den nuværende Hjallerup
Kro. En del af gården blev udstykket til statshusmandsbrug i 1911 og efter en brand i
1912 blev hovedparcellen solgt med ca. 100 ha.
Areal 115 ha., heraf tilkøbt 36 ha. Derudover er der forpagtet 110 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1980. Staldbygningerne er fra 1970, lade
1900 og desuden er der maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af industrikartofler, græsfrø og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, plansilo og varm lufts tørreri. Sønnen Jesper er medhjælper på
gården og desuden er der yderlig 1 medhjælper.
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HIRTSHALS KOMMUNE
ALLINGDAMVEJ 142, "LILLE
HESTHAVE", ASDAL, 9850 HIRTS
HALS, tlf. 98-971168.
JENS JACOBSEN, gårdejer, født
d. 1.-11.-1924, søn af Nicoline og
Peter Christian Jacobsen, gift d.
17.-2.-1952 med Sonja Nielsen,
medhjælpende hustru, født d.
27.-1.-1934, datter af Valborg og
Karl Peter Nielsen. Parret har
børnene: Jette, født d. 20.-11.1952, Brix, født d. 20.-10.-1955
og Ole, født d. 1.-4.-1960.
J.J. har drevet minkfarm siden 1964, han har været på Odder Højskole med landbrugs
fag. Han overtog gården d. 16.-11.-1951 fra Niels Brogaard.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 14,9 ha.
Stuehuset er opført i 1960 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af sostald
og lade fra 1935, farestald fra 1964, slagtesvinestald fra 1978 og maskinhus fra 1980.
Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der produceres ca. 1.000 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, halvpart i
mejetærsker og plansilo med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
ALLINGDAMVEJ 144, "HESTH AVEG AARD", ASDAL, 9850 HIRTSHALS, tlf. 98971156.
POUL ERIK LARSEN, gårdejer, født d. 1.-3.-1936, søn af Meta Marie og Anders Peter
Larsen, gift d. 12.-9.-1964 med Inger Lis Thomsen, medhjælpende hustru, født d.
12.-9.-1945, datter af Karen Esther og Ingemann Thomsen. Parret har børnene: Mor
ten, født d. 14.-2.-1965, Anders, født d. 8.-2.-1967 og Jette, født d. 12.-4.-1972.
P.E.L. har drevet minkfarm siden 1964, han har været på Ladelund Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 22.-9.-1964 fra Lars Christian Jensen.
Ejendomsskyld 2.470.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1800 tallet og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af
sostald fra 1964, slagtesvinestalde fra 1972 og 1973, lade fra 1975, maskinhus fra
1986 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der købes
smågrise og produktionen er på ca. 2.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm
lufts tørreri. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

ALLINGDAMVEJ 147, "ENGGAARDEN", ASDAL, 9850 HIRTSHALS, tlf. 98-971115.
FOLKE MADSEN, gårdejer, født d. 5.-2.-1929, søn af Inger og Ernst Madsen, gift d.
23.-10.-1957 med Elisabeth Jensen, beskæftigelsesvejleder, født d. 13.-2.-1936, datter
af Karen og Ingemann Jensen. Parret har børnene: Søren Ernst, født d. 30.-11.-1958,
Karen Marie, født d. 29.-9.-1960, Dorthe, født d. 2.-4.-1962 og Mads Folke, født d.
2.-9.-1968.
F.M. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1957 fra sine
forældre Inger og Ernst Madsen.

Ejendomsskyld 2.420.000. Areal 45 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1959, ungdyrstald fra 1977, lade fra 1974 og maskinhus fra 1980. Gården drives
med en kvægproduktion på 45 årskøer, 55 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og kornsilo med varm
lufts tørreri. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.
BARKHOLTVEJ 4, "BARKHOLT", BARKHOLT, 9881 BINDSLEV, tlf. 98-938631.
MOGENS BARKHOLT, gårdejer, født d. 22.-7.-1953, søn af Karen og Karl Erhard
Jensen, gift d. 14.-5.-1977 med Anelise Mariane Pedersen, medhjælpende hustru, født
d. 3.-8.-1954, datter af Else og Georg Pedersen. Parret har børnene: Michael, født d.
23-9.-1978, tvillingerne Trine og Janni, født d. 3.-8.-1980 og Morten, født 21.-8.-1987.
M.B. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er formand for Kontrolforeningen
Vendsyssel, i bestyrelsen for Landboforeningen Bindslev, kredsrepræsentant for M.D.
Food og medlem af repræsentantskabet for Leverandørforeningen i F.N.K. Nuværende
ejer er 6. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1806.
Ejendomsskyld 1.920.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1908 renoveret og udvidet i 1967, ungdyrstald fra 1980, lade fra 1920 til
bygget i 1980, maskinhus fra 1974, 2 køresiloer og 2 gylletanke. Gården drives med en
kvægproduktion på 75 årskøer, 70 ungdyr og 45 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer og halmfyr. På gården er ansat 1
fodermester, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BETTE VEJ 7, VESTER TVER
STED, 9881 BINDSLEV, tlf. 98931311.
GUSTAV GAARDBO, gårdejer,
født d. 3.-8.-1946, søn af Anna
og Christian Gaardbo, bor sam
men med Otta Britt Eftervand,
sygehjælper, født d. 4.-7.-1946,
datter af Aase og Olav Efter
vand, Norge. Parret har datteren
Henriette, født d. 19.-1.-1970.
G.G. overtog gården d. 15.-3.-1981
fra D.L.R.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 14 ha. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset blev opført i 1987 med G.G. som selvbygger. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1935, 1956, 1973 og 1977 alle renoveret i 1982, lade fra 1956, foder
silo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 37 årskøer, 38 ungdyr og
15 slagtekalve af racen SDM. Der er 4 traktorer, og der anvendes Elvarme. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
BETTE VEJ 38, "VOLHØJ", VE
STER TVERSTED, 9881 BIND
SLEV, tlf. 98-931138.
HANS VOLHØJ, gårdejer, født
d. 20.-9.-1924, søn af Laura Kir
stine og E. Volhøj, gift d. 28.-6.1949 med Anna-Lis Jensen, med
hjælpende hustru, født d. 2.-4.1926, datter af Inga og Harald
Jensen. Parret har børnene: Ni
els Ole, født d. 8.-10.-1950, Ar
ne, født d. 23.-4.-1953, Bent,
født d. 16.-3.-1957 og Inger, født d. 29.- 6.-1958.
H.V. overtog gården i december 1956 fra sine forældre Laura Kirstine og E. Volhøj,
nuværende ejer er 5. generation.
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Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 29,5 ha. Der er lejet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1962, lade fra 1896 og maskinhus fra 1984. Gården drives med
en kvægproduktion på 11 årskøer, 9 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Der er 2
traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BINDSLEVVEJ 47, "TERPETGAARD", TVERSTED, 9881 BINDSLEV, tlf. 98-931292.
TOM KARLSHØJ, gårdejer, født d. 30.-3.-1949, søn af Esther og Poul Karlshøj, gift d.
3.-3.-1973 med Karen Jensen, sygeplejerske, født d. 30.-10.-1950, datter af Kathrine
og Ejnar Jensen. Parret har børnene: Birgitte, født d. 8.-1.-1974, Lisbeth, født d.
20.-5.-1976 og Merete, født d. 13.-8.-1977.
T.K. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-6.-1972 fra
Osvald Kyllingsbæk.
Ejendomsskyld 4.080.000. Areal 99 ha., heraf tilkøbt 52 ha. Der er lejet 60 ha.
Stuehuset er opført i 1892 og restaureret i 1982-83. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1920 renoveret omkr. 1963, ny svinestald fra 1986, lade og maskinhus fra
1980 samt gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 4.500 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, frøgræs og industrikartofler. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, 1 kartoffellægger, 1 kartoffeloptager,
plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

BJERGBYVEJ 15, "HØJGAARD", SØNDER TORNBY, 9850 HIRTSHALS, tlf. 98977118.
KURT MEJLVANG, gårdejer, født d. 20.-8.-1939, søn af Magrethe og Bech Mejlvang,
gift d. 7.-1.-1962 med Sonja Christoffersen, medhjælpende hustru, født d. 15.-1.-1940,
datter af Astrid og Martin Christoffersen. Parret har børnene: Søren, født d. 14.-10.1962, Else, født d. 4.-9.-1964, Hanne, født d. 26.-4.-1967 og Martin, født 14.-9.-1984.
K.M. overtog gården d. 1.-10.-1963 fra Sigurd Jensen.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 67 ha., heraf tilkøbt 40 ha. Der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1913 renoveret til sostald i 1977, slagtesvinestald fra 1977, klimastald fra
1983, lade fra 1990, maskinhus fra 1979, gastæt silo og gylletank. Gården drives med
en svineproduktion på 200 årssøer, der sælges ca. 3.000 smågrise og 1.000 slagtesvin
årligt, desuden er der 8 ammekøer og 5 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter, hvede, byg og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og
halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
ELKÆRVEJ 10, SØNDERMAR
KEN, 9881 BINDSLEV, tlf. 98931096.
PAUL MØLBAK, gårdejer, født
d. 21.-1.-1920, søn af Karen og
Jens Lassen Mølbak, gift d. 23.3.-1947 med Elly Hansen, med
hjælpende hustru, født d. 4.-4.-1924,
datter af Ragnhild og Verner
Hansen. Parret har børnene: Ka
ren Magrethe, født d. 15.-5.-1947,
Lisbeth, født d. 9.-1.-1957, Met

te, født d. 20.-7.-1960 og Søren, født d. 10.-2.-1963.
P.M. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården i 1955 fra sine
forældre Karen og Jens Lassen Mølbak, gården blev udstykket fra "Nr. Elkær" i 1914.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 63 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade fra 1914, svinestald fra 1922 og maskinhus fra 1988. Gården drives med
en kvægproduktion på 38 årskøer og 40 ungdyr af racen DRK, desuden er der 13 års
søer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med varm lufts tørreri. På går
den er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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ERIK THOMSEN, gårdejer, født d. 14.-11.-1952, søn af Elise og Egon Thomsen, gift d.
17.-5.-1975 med Bente Bertelsen, sygehjælper og medhjælpende hustru, født d. 20.10.-1954, datter af af Karen og Lykke Bertelsen. Parret har børnene: Martin, født d.
6.-5.-1977, Michael, født d. 1.-7.-1980 og Asbjørn, født d. 7.-5.-1988.
E.T. overtog gården d. 20.-4.-1983 fra Jyllands Kreditforening.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er forpagtet 43 ha.
Stuehuset er opført i 1956 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ungdyr
stald fra 1966 og kostald fra 1979 begge renoveret i 1990, lade fra 1950, maskinhus
fra 1980 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer og 90 ung
dyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er
2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ELKÆRVEJ 15B, "BANGSAGER", TVERSTED, 9881 BINDSLEV, tlf. 98-938711.
AAGE BANG MIKKELSEN, gårdejer, født d. 26.-7.-1955, søn af Lilian og Kaj Bang
Mikkelsen, gift d. 15.-10.-1977 med Birthe Fisker, lærer, født d. 27.-1.-1955, datter af
Elly og Kaj Fisker Pedersen. Parret har børnene: Eva, født d. 26.-4.-1980, Anne, født
d. 20.-7.-1981 og Rasmus, født d. 15.-9.-1985.
AA.B.M. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1987 fra
sine forældre Lilian og Kaj Bang Mikkelsen, der byggede gården som statshusmands
brug i 1953-54.
Ejendomsskyld 5.925.000. Areal 41 ha., heraf 8 ha. mose. Der er bortforpagtet 29 ha.
Det oprindelige stuehus er opført i 1953-54 og beboes af forældrene, nyt stuehus er
opført i 1979. Avlsbygningerne består af fravænningstald fra 1953-54, svinestald fra
1970 ombygget til farestald, nyere farestald fra 1976, drægtighedstald fra 1980, 4
bigballehjelme med 800 stipladser, lade fra 1974, maskinhus fra 1954 og gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 600 årssøer, der sælges ca. 8.000 smågrise
og 3.000 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 terrængående lift og plansilo med
varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.
ELKÆRVEJ 17, "ST VÄGHOLT", 9881 BINDSLEV, tlf. 98-938299.
ASGER MADSEN, gårdejer, født d. 10.-8.-1941, søn af Alfred Madsen, gift d. 17.-7.1971 med Elin Rimmen Petersen, lærer, født d. 13.-5.-1949, datter af Poul Petersen.
A.M. har været på Lundbæk Landbrugsskole, og er formand for Bindslev-Tversted Land
bokreds. Han overtog gården d. 20.-9.-1972 fra sin bror K. Dahl Madsen.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 90,6 ha., heraf tilkøbt 11,5 ha., der er 6 ha. skov, sø
og hede. Stuehuset er opført i 1898 og restaureret flere gange senest i 1979. Avlsbyg
ningerne består af svinestald fra 1979, lade fra 1940 ombygget i 1979, maskinhus fra
1974, gastæt silo og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.500
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og frø. Der er 2 traktorer
og 1 mejetærsker. Man anvender løs medhjælp efter behov.

ELKÆRVEJ 19, "SDR VÅGHOLT",
VÅGHOLT, 9881 BINDSLEV, tlf.
98-938266.
CHRISTIAN EJNER JENSEN,
gårdejer, født d. 9.-9.-1941, søn
af Erna og Ejnar Jensen, gift d.
3.-7.-1965 med Ninna Brondum
Pedersen, medhjælpende hustru,
født d. 3.-6.-1943, datter af An
na Kathrine og Anton Marius Pe
dersen. Parret har børnene:
Glenn, født d. 11.-8.-1966, Kent,
født d. 9.-4.-1968 og Dan, født
d. 15.-7.-1972.
C.E.J. har været på Vejlby Landbrugsskole, og er i bestyrelsen for Husmandsforeningen Nord. Han overtog gården d. 25.-3.-1972 fra Hans Larsen.
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Ejendomsskyld 2.400.000. Areal W ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstal
fra 1975, lade fra 1954, maskinhus fra 1962 og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 76 årskøer, 75 ungdyr og 50 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduk
tionens salgsafgøder er ærter og korn. Der er 3 traktorer, plansilo og kold lufts
tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. Der er samdrift med "Trynskov", Stensbækvej 14, Bindslev.
ENGBEJRGVEJ 1, "HARKENGAARD", HORNE, 9850 HIRTS
HALS, tlf. 98-949374.
PER TORBEN KRAG, gårdejer,
født d. 25.-10.-1946, søn af Anna
og Emanuel Krag, gift d. 4.-5.1974 med Sonja Pedersen, med
hjælpende hustru, født d. 6.-11.1951, datter af Annelise og Knud
Pedersen. Parret har børnene:
Kristian, født d. 5.-1.-1977, Pe
ter, født d. 16.-3.-1979, Anders,
født d. 18.-1.-1986 død d. 27.2.-1989 og Louise, født d. 30.-8.-1990.
P.T.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog halvpart i gården i 1974,
moderen ejer stadig den anden halvpart, P.T.K. er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret fra 1983 til 1989. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1970, ungdyrstald fra 1920 renoveret i 1971 og lade fra 1925. Gården
drives med en kvægproduktion på 26 årskøer, 22 ungdyr og 20 slagtekalve af blandet
race. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker og 1 kornsilo. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

ENGBJERGVEJ 4, "HARKENVANG", HORNE, 9850 HIRTS
HALS, tlf. 98-949114.
KARL AAGE NIELSEN, gårdejer,
født d. 30.-8.-1923, søn af Anne
og Axel Nielsen, gift d. 16.-5.1948 med Edith Mathilde Hermansen, medhjælpende hustru, født
d. 2.-12.-1923, datter af Henrikke og Peter Hermansen. Parret
har børnene: Jette, født d. 24.4.-1949, Henrik, født d. ll.-ll.1952, Ulrik, født d. 2.-4.-1957,
Anne, født d. 2.-11.-1958 og Helen, født d. 17.-9.-1961.
K.AA.N. har været på Ask Højskole med landbrugsfag, og er udlært kontrolassistent.
Han overtog gården d. 9.-4.-1948 fra Niels Christian Jensen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 17,3 ha., heraf tilkøbt 14,4 ha. Der er lejet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og senere restaureret samt tilbygget. Avlsbygningerne
består af kvægstald og lade fra 1957, svinestalde fra 1961 og 1972 samt maskinhus fra
1979. Besætningen er på 4 ammekøer, 6 ungdyr og 10 slagtekalve af racerne Simmen
taler og Limousine, desuden er der 1 årsso og der produceres 370 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo
samt varm og kold lufts tørreri. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

GADEVEJ 1, "VESTERGAARD", HORNE, 9850 HIRTSHALS, tlf. 98-949032.
JØRGEN GAARDBO, gårdejer, født d. 19.-2.-1934, søn af Pauline og Knud Gaardbo,
gift d. 11.-1.-1958 med Alice Bak, medhjælpende hustru, født d. 23.-2.-1937, datter af
Marie og Chresten Bak. Parret har børnene: Hanne, født d. 16.-2.-1962 og Søren, født
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d. 19.-3.-1965.
J.G. har været på Horne Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 15.-3.1971 fra sine svigerforældre Marie og Chresten Bak, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 28 ha. Der er lejet 14,4 ha.
Stuehuset er opført i 1961. Avlsbygningerne består af kostald og lade fra 1914, ung
dyrstald, maskinhus og foderhus alle fra 1979, og svinestald fra 1971. Gården drives
som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 20 årskøer, 25 ungdyr og 15 slagtekalve af racen DRK, desuden er der 22 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HEJSELBÆK VEJ 4, "ØSTER
HEJSELBÆK", 9881 BIND
SLEV, tlf. 98-938168.
JØRGEN HØJER, gårdejer,
født d. 23.-2.-1932, søn af
Olga og Magnus Højer, gift
d. 12.-11.-1960 med Ruth
Nielsen, medhjælpende hu
stru, født d. 25.-3.-1936,
datter af Marie og Emanu
el Nielsen. Parret har søn
nen Søren, født d. 14.-10.1961.
J.H. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1960 fra sine
forældre Olga og Magnus Højer, sønnen Søren overtog d. 1.-10.-1986 halvpart i gården,
han har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange.
Ejendomsskyld 3.350.000. Areal 50 ha.
Stuehuset er opført i 1857 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald,
ungdyrstald, so- samt fravænningsstald og lade alle fra 1973, foderhus fra 1978, ma
skinhus fra 1979 og gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduk
tion på 54 årskøer, 40 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er
på 50 årssøer, og der sælges ca. 1.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps, ærter og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg,
plansilo og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 fodermester, og maskinstation
bruges til en del af markarbejdet. Desuden drives gården "Folsted", Hejselbækvej 14.

HEJSELBÆKVEJ 5, "TINGMARKEN", 9881 BINDSLEV, tlf. 98-938212.
VERNER PEDERSEN, gårdejer, født d. 10.-9.-1939, søn af Esther og Elmann Pedersen,
gift d. 18.-5.-1962 med Karen Horsholt, medhjælpende hustru og kirkesanger, født d.
8.-7.-1940, datter af Julie og Holm Horsholt. Parret har børnene: Lars, født d. 29.-2.1964, Anders, født d. 13.-2.-1965 og Anne-Mette, født d. 28.-11.-1970.
V.P. har været på Haslev landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1962 fra Viggo
Jakobsen. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 23,3 ha. Der er lejet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1972, ungdyrstald fra 1967, maskinhus fra 1955 og gylletanke. Gården drives med en kvægpro
duktion på 47 årskøer, 60 ungdyr og 23 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer
på gården. På gården er ansat 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til en
del af markarbejdet.
HEJSELBÆKVEJ 6, "VESTER HEJSELBÆK", 9881 BINDSLEV, tlf. 98-938771.
JENS JAKOBSEN, gårdejer, født d. 26.-8.-1960, søn af Elly og Niels Ove Jakobsen,
gift d. 7.-7.-1984 med Inger Jensen, sygeplejerske, født d. 16.-5.-1958, datter af Lissy
og Arne Jensen. Parret har børnene: Steffen, født d. 27.-12.-1984 og Maria, født d.
28.-4.-1988.
J.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han overtog halvpart i gården d.
1.-1.-1988, faderen ejer den anden part, nuværende ejere er 3. og 4. generation.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 48,7 ha., heraf tilkøbt 17,7 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af goldso-
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stald fra 1959 renoveret i 1985, farestald med opdræt fra 1964-65, fare- og goldsostald fra 1976, lade fra 1959, maskinhuse fra 1955 og 1989, gastæt silo og gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 135 årssøer, og der sælges ca. 2.800 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer og
plansilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HEJSELBÆKVEJ 9, "SANDAGEN", ÄGÄRD, 9881 BINDSLEV, tlf. 98-938205.
POUL BACH, gårdejer, født d. 1.-4.-1945, søn af Astrid og Aage Bach, gift d. 21.10.-1967 med Marianne Lehmand, medhjælpende hustru, født d. 23.-9.-1946, datter af
Lilly og Svend Lehmand. Parret har børnene: Hans, født d. 10.-7.-1969 og Lene, født
d. 23.-11.-1970. M.B. døde d. 21.-12.-1987.
P.B. driver lidt maskinstation, og har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-1.-1973 fra sine forældre Astrid og Aage Bach.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 18 ha.
Stuehuset er opført i 1990. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1933 renoveret
senest i 1972, lade fra 1979 og maskinhus fra 1990. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, industri
kartofler og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, andel i kartoffeloptager og
kartoffellægger, plansilo med varm lufts tørreri og solvarmeanlæg. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft.

HEJSELBÆKVEJ 14, "FOLSTED", 9881 BINDSLEV, tlf. 98-938102.
SØREN HØJER, gårdejer, født d. 14.-10.-1961, omtales under Hejselbækvej 4.
S.H. overtog gården d. 20.-8.-1986 fra Henry Christiansen, faderen har halvpart i
gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
samt svinestald fra 1958, lade fra 1920 og garage fra 1968. Gården drives udelukkende
med planteproduktion sammen med "Øster Hejselbæk", Hejselbækvej 4.

HELLEHØJVEJ 6, "GEDDEBRO",
ASDAL, 9850 HIRTSHALS, tlf.
98-971579.
CARL OLE CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 4.-2.-1951, søn af
Anna Elise og Ejlert Christensen,
gift d. 29.-7.-1978 med Solveig
Madsen, advokatsekretær, født d.
20.-10.-1956, datter af Inger Kir
stine og Ejnar Thomas Madsen.
Parret har børnene: Tonni, født
d. 5.-6.-1978, Ditte, født d. 27.6.-1980 og Kasper, født d.
2.-11.- 1990.
C.O.C. købte halvpart i gården d. 1.-1.-1974 og overtog resten d. 1.-4.-1981 fra sine
forældre Anna Elise og Ejlert Christensen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 21 ha. Der er lejet 18,8 ha.
Stuehuset er opført i 1842 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1974 om- og tilbygget i 1983, lade fra 1987, maskinhus fra 1988, køresilo og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer, 74 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, og
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HELLEHØJVEJ 8, "GRAVER HOLT", ASDAL, 9850 HIRTSHALS, tlf. 98-971665.
SØREN KAJ RAMS, gårdejer, født d. 10.-7.-1952, søn af Nora og Arne Rams, gift d.
11.-9.-1976 med Lisbeth Pedersen, kontorassistent, født d. 23.-3.-1955, datter af Edith
og Knud Pedersen. Parret har børnene: Jan, født d. 14.-7.-1979 og Gitte, født d.
3.-7.-1985.
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1.-1.-1985 fra Ketty og Knud
Rams.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
23,3 ha. Der er lejet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1894 og
løbende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af kvægstalde fra
1941 og 1973, lade fra 1911,
maskinhus fra 1980 og gylletank.
Gården drives med en kvægpro
duktion på 50 årskøer, 50 ungdyr
og 25 slagtekalve af blandet ra
ce. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer og halvpart i meje
tærsker. Der er samdrift med "Portgaard", Mygdalvej 40, Asdal.

HIRTSHALSVEJ 9, "ØSTER TRONSMARK", 9881 BINDSLEV, tlf. 98-938327.
HELMER KARL KRISTENSEN, husmand, født d. 28.-4.-1922, søn af Marie og Hjalmer
Kristensen, gift d. 13.-11.-1945 med Lilly Olsen, medhjælpende hustru, født d. 17.-6.1925, datter af Agnes og Albert Olsen. Parret har børnene: Jytte, født d. 29.-8.-1946,
Leif, født d. 27.-4.-1949, Kurt, født d. 28.-5.-1950 og Leo, født d. 4.-12.-1954.
H.K.K. overtog gården d. 25.-10.-1945 fra Kresten Jensen Sørensen.
Ejendomsskyld 700.200. Areal 13,3 ha., heraf tilkøbt 2,4 ha.
Stuehuset er opført i 1898 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1958, lade fra 1951 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en svineproduktion
på 12 årssøer, og der produceres ca. 160 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo med kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HIRTSHALSVEJ 15, "VESTER
TRONSMARK", 9881 BINDSLEV,
tlf. 98-938164.
KAJ OLE PEDERSEN, gårdejer,
født d. 20.-11.-1942, søn af Julie
og Georg Pedersen, gift d. 6.-5.1967 med Bodil Merete Koldkjær,
medhjælpende hustru, født d.
25.-4.-1946, datter af Elly og
Mogens Brix Koldkjær. Parret
har børnene: Anders, født d. 25.6.-1971, Casper, født d. 27.-4.1977 og Per, født d. 14.-11.-1978.
K.O.P. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for M.D. Food,
Hjørring Kvægavlerforening, F.N.K. i Ålborg, og S.D.M. i Danmark. Han overtog 1.
halvpart af gården i 1973 og resten i 1982 fra sine forældre Julie og Georg Pedersen,
nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 3.150.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 18,5 ha. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1954 og 1982. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1964, svinestald fra 1961, kostald renoveret i 1965, lade fra 1954,
foderhus fra 1980 og maskinhus fra 1990. Gården drives med en kvægproduktion på 46
årskøer, 55 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der ca. 950
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg og hvede. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker og kornsilo med varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 foder
mester og 1 fast medhjælper, og der er samdrift med "Taagaard", Hirtshalsvej 23.

HIRTSHALSVEJ 22, "SOLBAKKEN", ÅGÅRD HEDE, 9881 BINDSLEV, tlf. 98-938414.
OLE ANDERSEN, gårdejer, født d. 26.-1.-1966, søn af Karen og Gert Andersen, gift
d. 2.-4.-1988 med Birthe Borrisholt, medhjælpende hustru, født d. 16.-8.-1965, datter
af Ella og Thomas Borrisholt. Parret har børnene: Ditte, født d. 25.-1.-1989 og Signe,
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født d. 27.-7.-1990.
Ole Andersen har været på Try
og Lundbæk Landbrugsskoler.
Han overtog gården d. 1.-10.1988 fra Egnsbank Nord.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal
35,5 ha.
Stuehuset er opført i 1941 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1981,
svinestald fra 1979 , lade fra
1909 og gylletanke. Gården dri
ves med en kvægproduktion på
47 årskøer, 50 ungdyr og 10 slagtekalve af racen Jersey, desuden produceres der ca.
600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, og
man har en skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HIRTSHALSVEJ 23, "TAAGAARD", UGGERBY, 9800 HJØRRING.
KAJ OLE PEDERSEN, gårdejer omtales under "Vester Tronsmark", Hirtshalsvej 15.
K.O.P. overtog gården i 1967 fra Svend N. Jakobsen.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1973 og 1975. Avlsbygningerne består af 1
lade. Der er samdrift med "Vester Tronsmark", Hirtshalsvej 15.
HIRTSHALSVEJ 30, "STABÆK", STABÆK, 9800 HJØ
RRING, tlf. 98-975037.
REINHARD PEDERSEN,
gårdejer og pelsdyravler,
født d. 15.-12.-1938, søn
af Julie og Georg Peder
sen, gift d. 5.-3.-1960 med
Birthe Møller, medhjæl
pende hustru, født d. 1.11.-1942, datter af Helga
og Ernst Møller. Parret
har børnene: Susanne, født
d. 11.-1.-1960 og Gitte, født d. 19.-2.-1954.
R.P. har pelseri og indleveringscentral til Danske Pelsauktioner, og er i bestyrelsen
for Blonde d'Aquitaine Danmark. Han overtog gården 10.-9.-1979 fra Niels Veinkauff.
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 6,7 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret, det er tilbygget i 1972. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1965, pelseri fra 1982, hal fra 1987, lade fra 1965 og
gylletank. Gården drives som minkfarm, desuden er der 15 ammekøer, 4 + 12 ungdyr
af racen Blonde d'Aquitaine. Der er 1 vindmølle på gården. I pelsningstiden er der
helt op til 20 deltidsansatte.
HIRTSHALSVEJ 32, "STABÆKLUND", STABÆK, 9800 HJØR
RING, tlf. 98-975379.
CARL PETER JENSEN, gårdejer,
født d. 25.-5.-1945, søn af Sigrid
og Knud Jensen, gift d. 18.-5.1974 med Mona Christensen, kom
muneassistent, født d. 17.-6.-1953,
datter af Elly og Søren Christen
sen. Parret har børnene: Jacob,
født d. 10.-4.-1975, Dennis, født
d. 29.-1.-1979 og Iben, født d.
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C.P.J. overtog gården d. 1.-4.-1974 fra sine svigerforældre Elly og Søren Christensen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 18 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
samt svinestald fra 1910 begge renoveret i 1978, ungdyrstald og foderhus fra 1982,
lade fra 1910, maskinhus fra 1977 og køresilo. Gården drives med en kvægproduktion
på 48 årskøer, 44 ungdyr og 26 slagtekalve af racerne SDM og Jersey, der er 5 års
søer, og der produceres ca. 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
ærter. Der er 5 traktorer og plansilo med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

HOLTVEJ 1, "HEDEVIG", SØNDER
BINDSLEV, 9881 BINDSLEV, tlf.
98-938465.
BJARNE BANG OLSEN, gårdejer,
født d. 25.-1.-1945, søn af Carla
og Alfred Olsen, gift d. 18.-6.1966 med Esther Christensen,
medhjælpende hustru, født d. 4.9.-1947, datter af Ruth og Aage
Christensen. Parret har børnene:
Marianne, født d. 27.-1.-1967,
Anette, født d. 6.-8.-1972 og
Maibrit, født d. 5.-4.-1976.
B.B.O. overtog gården d. 28.-6.-1967 fra sine forældre Carla og Alfred Olsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 19,6 ha. Der er lejet 8,3 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret samt tilbygget i 1974. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1910 renoveret og tilbygget i 1974, samt lade fra 1974. Går
den drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 40 ungdyr af racen Jersey. Der er
2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HOVEDVEJ 1A, "FREDERIKSMINDE", VIDSTRUP, 9800 HJØR
RING, tlf. 98-977409.
SØREN ANDREAS LARSEN,
gårdejer, født d. 8.-5.-1935, søn
af Kathrine og Lars Thomsen
Larsen, gift d. 9.-8.-1975 med
Lilli Agerholm, medhjælpende
hustru, født d. 18.-3.-1951, dat
ter af Ellen og Samuel Agerholm.
Parret har børnene: Martin, født
3.-9.-1976 og Marianne, født d.
7.-1.-1980.
S.A.L. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1960
fra Christian J. Christensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 15 ha., heraf 1,3 ha. eng og lignende.
Stuehuset er opført i 1966. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1963 udvidet i
1978, lade fra 1978 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer
og 42 ungdyr af racen RDM. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

HOVEDVEJ IC, "RISDAL", TORNBY, 9850 HIRTSHALS, tlf. 98-977492.
NIELS OLE VOLHØJ, gårdejer, født d. 8.-10.-1950, søn af Anne Lis og Hans Volhøj,
gift d. 7.-10.-1972 med Esther Wiberg, medhjælpende hustru, født d. 7.-6.-1952, datter
af Rita og Hary Wiberg. Parret har børnene: Pia, født d. 24.-12.-1973 og Bo, født d.
3.-4.-1975.
N.O.V. har været på Malling Landbrugsskole, han er næstformand for Hirtshals
Andelsmejeri, og i bestyrelsen for Kontrolforeningen Vendsyssel. Han overtog gården
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d. 5.-10.-1975 fra Villy Hansen.
Ejendomsskyld 1.660.000. Areal
39 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der
er lejet 2 ha.
"Risdal"s stuehus er opført i
1890 og løbende restaureret.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1890, kalve- samt ko
stald fra 1970 og 1978, ungdyr
stald fra 1978, lader fra 1890 og
1978 samt gylletank. Gården dri
ves med en kvægproduktion på
65 årskøer og 80 ungdyr af ra
cen SDM, desuden er der 1 ammeko. Der er 3 traktorer. På gården er ansat 1 fast
medhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HØJRUPVEJ 37, "ELTVEDGAARD", HØJRUP, 9850 HIRTS
HALS, tlf. 98-949036.
POUL ELTVED, gårdejer, født d.
11.-7.-1925, søn af Johanne og
Møller Eltved, gift d. 12.-5.-1951
med Doris Vajhøj, medhjælpende
hustru, født d. 9.-7.-1930, datter
af Alma og Aage Vajhøj. Parret
har børnene: Jørgen, født d. 27.10.-1952, Henning, født d. 14.5.-1955, Per, født d. 27.-9.-1960
og Jette, født d. 14.-6.-1962.
P.E. har været på Rønde Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. l.-ll.1957 fra sin farfar Ole Eltved, d. 1.-8.-1985 købte sønnen Per halvpart, han er 3.
generation på gården. Sønnen P.E. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er
gift med Bettina Skovbæk Iversen, som er sygeplejerske og født d. 29.-7.-1965, datter
af Kirsten og Oskar Iversen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er lejet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret senest i 1981. Avlsbygningerne består af so
stald fra 1985, slagtesvinestalde fra 1971 tilbygget i 1990, kostald ombygget til svin i
1980 og 1989, lade fra 1910, maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en
svine produktion på 100 årssøer, der sælges ca. 800 smågrise og 1.500 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker og kornsilo med varm lufts tørreri. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
KIRKEVEJ 1, "LANGLØKKEN", 9881 BINDSLEV, tlf. 98-938385.
OLE BAGGESEN, gårdejer, født d. 25.-5.-1939, søn af Rigmor og Asger Baggesen, gift
d. 2.-3.-1973 med Birgith Jensen, seketær, født d. 15.-4.-1948, datter af Marie og
Johannes Jensen.
O.B. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1968 fra sine
forældre Rigmor og Asger Baggesen, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 11 ha. Der er lejet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af sostald fra
1973, drægtighedstald ombygget i 1985-86, lade fra 1985, maskinhus fra 1975 og gas
tæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 85 årssøer, og der sælges ca. 1.600
smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer og 1
mejetærsker. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

KIRKEVEJ 4, "KASTED", 9881 BINDSLEV, tlf. 98-938167.
OVE LUND CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 8.-10.-1927, søn af Kristine og Jens
Christensen, gift d. 8.-1.-1955 med Elsebeth Pedersen, medhjælpende hustru, født d.
6.-9.-1935, datter af Krista og Kristen Pedersen. Parret har børnene: Torben, født d.
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Ove L. Christensen har været på
Malling Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-10.-1958 fra
Otto Sørensen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
14 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og re
staureret i 1985. Avlsbygningerne
består af sostald fra 1967, farestald fra 1976, lade fra 1930 og
maskinhus fra 1985. Gården dri
ves med en svineproduktion på 45 årssøer, og der produceres ca. 750 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer og plansilo
med kold lufts tørreri. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

KIRKEVEJ 9, "SØNDERVANG", 9881 BINDSLEV,
tlf. 98-938460.
TORBEN FISKER, gårdejer,
født d. 31.-5.-1942, søn af
Lydia og Carl Christensen.
T.F. har været på Dalum
Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 12.-9.-1968
fra Evald Christensen.
Ejendomsskyld 1.400.000.
Areal 20,9 ha. Der er lejet
18 ha.
Stuehuset er opført i 1937. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1937 indrettet til
ungdyrstald, kostald fra 1976, kviestald fra 1956, lader fra 1937 og 1980, maskinhus
fra 1973 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 49 årskøer, 50 ungdyr
og 20 slagtekalve af racerne 2/3 Jersey og 1/3 SDM. Der er 2 traktorer, og maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.
KÆRSGÅRDVEJ 6, "KATHRINESMINDE", VIDSTRUP, 9800 HJØR
RING, tlf. 98-977739.
JOHN BAK, gårdejer, født d.
15.-9.-1962, søn af Inga og An
ders Bak, bor sammen med Lone
Stride, medhjælpende samlever
ske, født d. 9.-7.-1972, datter af
Birgit og Christian Stride.
J.B. har været på Lundbæk Land
brugsskole 2 gange. Han overtog
gården d. 15.-5.-1987 fra Anders
Andersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 17,2 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha. Der er forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1919 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1934 renoveret fra 1987 til 1990, lade fra 1972 og maskinhus fra 1922. Går
den drives med en kvægproduktion på 50 årskøer og 45 ungdyr af racen Jersey. Plante
produktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

KÆRSGÅRDVEJ 8, "MELLERGAARD", VIDSTRUP, 9800 HJØRRING, tlf. 98-977378.
VERNER JACOBSEN, gårdejer, født d. 6.-4.-1926, søn af Ellen og Thorvald Jacobsen,
gift d. 10.-5.-1952 med Agnete Tahl, medhjælpende hustru, født d. 17.-1.-1929, datter
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ret har børnene: Inger, født d.
20.- 7.-1953, Niels Christian,
født d. 29.-6.-1957, Jens Bo, født
d. 8.- 6.-1964 og Steen Bo, født
d. 7.- 7.-1971.
Verner Jacobsen har været på
Vrå Højskole med landbrugsfag.
Han overtog gården d. 12.-3.-1952
fra Jens Bundgaard.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
17,7 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha.,
der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne nedbrændte i 1953
og blev genopført med kvægstald, svinestald og lade, desuden er der maskinhus fra
1966. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der produceres ca. 700
slagtesvin årligt, desuden er der 5 ammekøer og 15 slagtekalve af blandet race. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og
plansilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KÆR MINDEVEJ 3, "BODILS
MINDE", TUEN, 9881 BIND
SLEV, tlf. 98-932059.
JENS TOFT THOMSEN,
gårdejer, født d. 18.-3.-1955,
søn af Jenny og Toft Juul
Thomsen, gift d. 29.-3.-1980
med Dorthe Pedersen, med
hjælpende hustru, født d.
24.-10.-1959, datter af
Gerda og Svend Pedersen.
Parret har børnene: Jacob,
født d. 3.-9.-1980, Morten,
født d. 9.-5.-1983 og Merete, født d. 26.-7.-1987.
J.T.T. har været på Lundbæk Landbrugsskole, og er i bestyrelsen for Bindslev - Tver
sted Landboforening. Han købte halvpart i gården d. 1.-1.-1989 fra sine forældre
Jenny og Toft Juul Thomsen, de havde dengang overgivet en halvpart til sønnen
Frands Toft Thomsen, de 2 brødre driver gården sammen, og er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.762.000. Areal 90 ha., heraf tilkøbt 65 ha. Der er lejet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ungdyr
stald og lade fra 1930, kvægstalde fra 1974 og 1980, maskinhus fra 1968, foderhuse
fra 1975 og 1988 samt gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 120 års
køer, 120 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 årsso, og der
produceres ca. 18 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er frøgræs. Der
er 5 traktorer, halvdel i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og plansilo med varm lufts
tørreri. På gården er ansat 1 heltids- og 1 deltidsmedhjælper. Brødrene ejer og driver
også "Karensminde", Kærmindevej 10.
KÆRMINDEVEJ 10, "KARENSMINDE", TUEN, 9881 BINDSLEV, tlf. 98-932059.
JENS TOFT THOMSEN, gårdejer omtales under Kærmindevej 3.
J.T.T. overtog gården d. 1.-4.-1985 fra Poul Henriksen.
Ejendomsskyld 348.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og iade fra 1925. Gården drives udelukkende med planteproduktion; og der er
samdrift med "Bodilsminde" Kærmindevej 3.

LANGHOLMVEJ 14, BIRKEVANG, ØSTER VIDSTRUP, 9800 HJØRRING, tlf. 98977269.
KNUD SØNDERGAARD LARSEN, gårdejer, født d. 18.-6.-1938, søn af Marie og Chri-
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stian Peter Larsen, gift d. 26.10.-1963 med Grethe Ringgaard,
syerske, født d. 20.-3.-1939, dat
ter af Marie og Jens Ringgaard.
Parret har børnene: Jens Peter,
født d. 15.-9.-1964, Carsten, født
d. 23.-9.-1966 og Bettina, født d.
25.-9.-1970.
Knud S. Larsen er bybuschauffør,
og har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han overtog går
den i februar 1970 fra Gudrun
Jensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 12,7 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er lejet 16,6 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af svine
stald fra før 1900 renoveret i 1970 og lade fra 1987. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt, desuden er der minkfarm med 275 tæver opstartet i
1970. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, græsfrø og korn. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr.
LYNGGÅRDSVEJ 6, "LYNGGAARD", TERPET, 9881 BINDSLEV, tlf. 98-931226.
JOHN JENSEN, gårdejer, født d. 14.-4.-1948, søn af Inga og Hans Jensen, gift d.
21.-11.-1970 med Conny Poulsen, hjemmehjælper, født d. 3.-8.-1948, datter af Thyra
og Ejner Poulsen. Parret har børnene: Gitte, født d. 28.-1.-1972, Billy, født d.
15.-2.-1975 og Kate, født d. 9.-2.-1978.
J.J. driver maskinstation. Han overtog gården d. 20.-1.-1970 fra Jacob Riisager.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 25 ha. Der er lejet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1926, 1969 og 1980, lade fra 1979, maskinhus fra 1984 og gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 25 årssøer, og der produceres 1.300 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, frøgræs og korn. Der er 2 traktorer,
1 mejetærsker, plansilo med kold lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

MOGENSBÆKVEJ 34, "ST.
MOGENSBÆK", MOGENS
BÆK, 9881 BINDSLEV, tlf.
98-938241.
ORLA PREBEN MOGENS
BÆK CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 12.-10.-1942,
søn af Olga og Otinus Chri
stensen, gift d. 13.-5.-1967
med Birthe Sørensen, med
hjælpende hustru, født d.
17.-4.-1942, datter af Es
ther og Jens Sørensen.
Parret har børnene: Lone, født d. 27.-5.-1968, Søren, født d. 20.-12.-1972 og Marie,
født d. 1.-4.-1978.
O.P.M.C. overtog gården d. 1.-1.-1975 fra sine svigerforældre Esther og Jens Søren
sen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.280.000. Areal 55,7 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1937 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1937, ungdyrstald fra 1979 og maskinhus fra 1977.
Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer, 80 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen SDM. Desuden er der minkfarm med en bestand på 150 tæver. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 3 traktorer og plansilo med kold
lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
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ANKER HEDEGAARD 3ENSEN, gårdejer, født d. 31.-10.-1952, søn af Rigmor og
Magnus 3ensen, gift d. 30.-6.-1977 med Rita 3ensen, medhjælpende hustru, født d.
6.-6.-1953, datter af Elma og Svend Aage 3ensen. Parret har børnene: Mette, født d.
6 -2.-1982 og Gitte, født d. 28.-2.-1985.
A.H.3. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1977 fra
Robert Christensen.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 48,5 ha. Der er lejet 52 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og restaureret i 1989-90 efter en brand. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1936 og 1970, lade og foderhus fra 1978 samt maskinhus fra
1972. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer og 70 ungdyr af racen
SDM. Desuden er der minkfarm med en bestand på 400 tæver. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter, industrikartofler og korn. Der er 3 traktorer og plansilo
med varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper og maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

MOSB3ERGVE3 28, "LEDET", 9881 BINDSLEV, tlf. 98-938507.
GUNNAR VE3EN, gårdejer, født d. 10.-2.-1949, søn af Krista og Ludvig Vejen.
G.V. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-8.-1972 fra
Arnold og Peter Petersen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 28 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960, ungdyrstald
fra 1976, svinestalde fra 1934 og 1983 indrettet til kalvestalde, lade fra 1946
renoveret i 1983 og maskinhus fra 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 40
årskøer, 55 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 markvandingsanlæg og kornsilo med korntørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
MOSB3ERGVE3 38, "VESTER RÆVHEDEN", 9881 BINDSLEV, tlf. 98-938081.
ERLING LEDET HANSEN, gårdejer, søn af Emma og Chresten Hansen, gift d.
20.-5.-1956 med Birthe (Bitten) Lykkegaard Nielsen, medhjælpende hustru, født d.
24.-9.-1935, datter af Signe og Lassen Lykkegaard Nielsen. Parret har børnene: 3onna,
født d. 2.-5.-1957, Torben, født d. 26.-1.-1960 og Alice, født d. 25.-9.-1963.
E.L.H. har været på Hammerum Landbrugsskole, og er formand for Hirtshals Mejeri.
Han overtog gården d. 1.-12.-1964 fra sine forældre Emma og Chresten Hansen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 24 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvæg
samt svinestald fra 1961, lade fra 1936 og renoveret maskinhus fra 1961. Gården
drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 20 ungdyr og 25 slagtekalve af racen
RDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 400 stk. årligt. Der er 2 traktorer,
og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MOSB3ERGVE3 44, "AASKOVEN", 9881 BINDSLEV, tlf. 98-938959.
OLE THORB30RN VESTERGAARD, gårdejer, født d. 31.-10.-1962, søn af Ragnhild og
3ens Peter Vestergaard, gift d. 31.-5.-1986 med Lene 3ensen, sygehjælper, født d.
15.-6.-1960, datter af Ingrid og Knud 3ensen. Parret har børnene: Marie, født d.
19.-2.-1987 og Krestine, født d. 22.-6.-1989.
O.T.V. har været på Bygholm og Kongensgaard landbrugsskoler. Han overtog gården d.
15.-11.-1989 fra Erling 3ensen.
Areal 53,5 ha.
Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1963, ungdyrstald
fra 1982, svinestald fra 1965, gammel lade samt en ny fra 1985, og maskinhus fra
1978. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer, 68 ungdyr og 212 slagte
kalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 500 stk. Planteproduk
tionens salgafgrøder er hvede og raps. Der er 3 traktorer, og der bruges maskinstation
til en del af markarbejdet.
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MOSBJERGVEJ 45, "ØSTER HE
DEN", ØSTER HEDEN, 9881
BINDSLEV, tlf. 98-938273.
GUNNER ASBJØRN JENSEN,
gårdejer, født d. 3.-6.-1947, søn
af Anna og Jens Kristian Jensen.
G.A.J. overtog gården d. 1.-4.1972 fra sine forældre Anna og
Jens Kristian Jensen, som købte
gården i 1931.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
37 ha., heraf tilkøbt 24 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og
løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1974, lade og foderhus
fra 1978, maskinhus fra 1984, køresilo og gylletanke. Gården drives med en kvægpro
duktion på 36 årskøer, 37 ungdyr og 17 slagtekalve af racerne RDM og SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker
og plansilo med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MYGDALVEJ 30, "LILLE RUGTVED", ASDAL, 9850 HIRTSHALS, tlf. 98-971579.
CARL OLE CHRISTENSEN, omtales under "Geddebro", Hellehøjvej 6.
C.O.C. overtog gården d. 1.-10.-1989 fra Frode Bæk Thomsen.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 9,4 ha.
Stuehuset er opført i 1857 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægfra
1910, svinestald fra 1975 og lade fra 1900. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion. Der er samdrift med "Geddebro", Hellehøjvej 6.
MYGDALVEJ 40, "PORTGAARD", ASDAL, 9850 HIRTSHALS, tlf. 98-971665.
SØREN KAJ RAMS, gårdejer omtales under "Graverholt", Hellehøjvej 8.
S.K.R. overtog gården d. 1.-4.-1990 fra Edith og Christian Østergaard.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 23,2 ha.
Gården drives sammen med "Graverholt", Hellehøjvej 8.
N A JENSENSVEJ 5, "AAGAARD", TORNBY, 9850 HIRTSHALS, tlf. 98-977501.
ULRIK NIELSEN, gårdejer, født d. 2.-4.-1957, søn af Edith og Karl Aage Nielsen.
U.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 14.-1.-1983 fra
Jyllands Kreditforening.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 19 ha. Der er lejet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af sostald,
farestald, smågrisestald og lade alle fra 1978 samt maskinhus fra 1974. Gården drives
med en svineproduktion på 60 årssøer, der sælges ca. 300 smågrise og 800 salgtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer og
plansilo med varm og kold lufts tørreri.

N A JENSENSVEJ 28, "TOFTEGAARD", TORNBY, 9850 HIRTSHALS, tlf. 98-977167.
OLE GRØNHØJ THOMSEN, gårdejer, født d. 29.-6.-1942, søn af Magrethe og Thomas
Grønhøj Thomsen, gift d. 6.-5.-1967 med Agnethe Byrdal, medhjælpende hustru, født
d. 29.-6.-1947, datter af Oda og Søren Byrdal. Parret har børnene: Astrid, født d.
28.-2.-1968, Henriette, født d. 3.-10.-1969, Lillian, født d. 18.-6.-1972 ag Irene, født
d. 17.-11.-1975.
O.G.T. har været på Lægård Landbrugsskole, og er i bestyrelsen for Husmandsforenin
gen Nord-Vest. Han overtog gården d. 1.-9.-1970 fra Niels Lausman Madsen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 17,3 ha. Der lejet 16,9 ha. klit til ungkreaturer.
Stuehuset er opført i 1811 og restaureret senest i 1977. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1811, lade fra 1811 tilbygget i 1939, maskinhuse fra 1962 og 1983 samt
gylletank. Gården drives med en kvægproduktio på 5 årskøer, 32 ungdyr og 13
slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 tyr. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 3 traktorer og halvpart i mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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SDR. BINDSLEVVEJ 4, "ANDEKROG", 9881 BINDSLEV.
METHA KIRSTINE NIELSEN, gårdejer, omtales under "Vejen", Sdr. Bindslevvej 33.
M.K.N. overtog gården i 1950 fra Thorvald Christensen.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 8 ha.
Stuehuset er opført i 1929. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1929.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er samdrift
med "Vejen", Sdr. Bindslevvej 33.

SDR. BINDSLEVVEJ 33, "VEJEN", SØNDER BINDSLEV, 9881 BINDSLEV, tlf.
98-938260.
KARL NIELSEN, gårdejer, født d. 20.-9.-1932, søn af Martha og Niels Christian
Nielsen, gift d. 30.-5.-1969 med Metha Kirstine Rasmussen, medhjælpende hustru, født
d. 31.-5.-1925, datter af Anna og Knud Rasmussen. Parret har børnene: Jytte, født d.
24.-6.-1953, Poul, født d. 19.-9.-1955, Ole, født d. 31.-1.-1962, Gitte, født d.
26.-2.-1965 og Niels Christian, født d. 7.-10.-1970.
K.N. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1965 fra
sine forældre Martha og Niels Christian Nielsen, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 30 ha. Der er lejet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvæg
samt svinestald fra 1959, kviestald fra 1922, lade fra 1923 og maskinhus fra 1915 er
renoveret i 1964. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 30 ungdyr og
10 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der ca. 200 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og korn
silo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, og man har samdrift med
"Andekrog", Sdr. Bindslevvej 4.
SELLEBJERGVEJ 37, "AASHOLM", SØNDER BINDSLEV, 9881 BINDSLEV, tlf. 98938453.
HELGE VESTERGAARD, gårdejer, født d. 30.-4.-1939, søn af Inger og Kristian
Vestergaard, gift d. 7.-4.-1962 med Anna Margrethe Volf, medhjælpende hustru, født
d. 4.-6.-1936, datter af Ella og Johannes Volf. Parret har børnene: Anita, født d.
1.-9.-1963, Jane, født d. 26.-2.-1966 og Ivan, født d. 30.-3.-1976.
H.V. har været på Gråsten Landbrugsskole, og er i bestyrelsen for Bindslev Lokalfore
ning. Han overtog gården d. 30.-6.-1971 fra sine forældre Inger og Kristian Vester
gaard. Gården var oprindelig fattiggård.
Areal 67 ha., heraf tilkøbt 18 ha.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1949 og 1976
begge ombygget i 1990, lade fra 1935, maskinhus fra 1978, gastæt silo og gylletank.
Besætningen er på 7 ammekøer, 44 ungdyr og 26 slagtekalve af racen SDM. Der er 2
traktorer, og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

SKAGEN LANDEVEJ 799, "HAABET", UGGERBY, 9800 HJØR
RING, tlf. 98-975131.
KNUD JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 4.-1.-1935, søn af Anna
og Georg Jørgensen, gift d.
12.-3.- 1960 med Anna Nielsen,
medhjælpende hustru, født d.
30.-8.-1939, datter af Jenny og
Ernst Nielsen. Parret har børne
ne: Leif, født d. 30.-7.-1960,
Bjarne, født d. 29.-6.-1963 og
Keld, født d. 8.-1.-1967.
K.J. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1965 fra
Poul Hansen.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 19,6 ha.
Stuehuset er opført i 1977-78. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1960, 1974 og
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en kvægproduktion på 43 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 3
traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKAGEN LANDEVEJ 816, "SKEENSGAARD", UGGERBY, 9800
HJØRRING, tlf. 98-975066.
FRODE POULSEN, gårdejer, født
d. 4.-10.-1936, søn af Thyra og
Ejner Poulsen, gift d. 12.-5.-1962
med Mie Kristoffersen, medhjæl
pende hustru, født d. 13.-8.-1943,
datter af Olga og Vilhelm Kri
stoffersen. Parret har børnene:
Keld, født d. 10.-2.-1964, John,
født d. 23.-2.-1967 og Jørgen,
født d. 4.-9.-1974.
F.P. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1962 fra Peter
Nielsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1965-66. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1962, ungdyr
stald fra 1970, svinestald fra 1951 renoveret i 1963, lade fra 1951 opført efter en
brand, maskinhus fra 1980 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 30
årskøer, 40 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 5 årssøer, og der
produceres ca. 80 slagtesvin årligt. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med
kold lufts tørreri. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

SKAGENSVEJ 2, "ROSEN
LUND", ÅBYEN, 9850
HIRTSHALS, tlf. 98-949140.
SVEND AAGE DRASTRUP
JENSEN, gårdejer, født d.
17.-3.-1951, søn af Erna
og Elmer Drastrup Jensen,
gift d. 20.-3.-1971 med
Lene Jensen, medhjælpende
hustru, født d. 20.-2.-1951,
datter af Asta og Simon
Jensen. Parret har børne
ne: Kim, født d. 3.-6.-1971,
Annette, født d. 10.-7.-1973 og Gitte, født d. 18.-8.-1981.
S.AA.D.J. overtog gården d. 5.-10.-1982 fra en tvangsauktion.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 7,6 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1976 og 1978, samt lade fra 1946. Gården drives med en svineproduktion på
70 årssøer, der produceres ca. 1.400 slagtesvin årligt. Der er minkfarm med en be
stand på 350 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og byg. Der er 1
traktor. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper, og maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

SKAGENSVEJ 19, "SKELGÅRD", UGGERBY, 9800 HJØRRING, tlf. 98-949497.
HALVOR RISAGER, gårdejer, født d. 16.-11.-1949, søn af Ingeborg og Jakob Risager,
gift d. 16.-11.-1974 med Kirsten Jacobsen, lærer, født d. 26.-3.-1951, datter af Lilly
og Thomas Jacobsen. Parret har børnene: Kristian, født d. 17.-11.-1978, Ulla, født d.
24.-4.-1981 og Steffen, født d. 31.-7.-1985.
H.R. har været på Bygholm Landbrugsskole, og er i regionsbestyrelsen for Slagteriet
Danish Crown. Han overtog gården d. 1.-8.-1976 fra sine forældre Ingeborg og Jakob
Risager.
Ejendomsskyld 4.990.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 38 ha. Der er lejet 5,5 ha.
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Stuehuset er opført i 1926 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 1
drægtighedstald og lade fra 1923, fare- og klima- samt slagtesvinestald fra 1976,
drægtigheds- og fare- samt klimastald fra 1979, slagtesvinestald fra 1986, maskinhus
fra 1982, gastæt silo og 3 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 220
årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise og 3.300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og græsfrø. Der er 3 traktorer og plansilo med varm lufts
tørreri. På gården er ansat 1 førtstemand og 1 medhjælper. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

SKIBDALVEJ 1, "HØJLUND",
VIDSTRUP, 9800 HJØRRING, tlf.
98-977374.
FRODE OLESEN, gårdejer, født
d. 2.-12.-1936, søn af Anne Lise
og Christian Jul Olesen, gift d.
4.-12.-1965 med Erna Christian
sen, medhjælpende hustru, født
d. 26.-1.-1943, datter af Maren
og Agner Christiansen. Parret
har børnene: Niels Erik, født d.
9.-10.-1967, Susanne, født d. 11.3.-1971 samt tvillingerne Jan og
Morten, født d. 25.-9.-1974.
F.O. driver maskistation, og har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog går
den i april i 1965 fra sin bror Verner Jul Olesen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 18,7 ha. Der er lejet 36,1 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1970. Lade, sostald og løbeafdeling
nedbrændte d. 5.-7.-1990, de er genopbygget med so- og smågrisestald, løbeafdeling
samt lade, der er slagtesvinestald fra 1976 renoveret i 1991, maskinhus fra 1975,
indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer,
der produceres ca. 1.400 slagtesvin årligt, desuden er der halvpart i minkfarm, som
drives af sønnen Niels Erik, bestanden er på 300 tæver. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med varm lufts
tørreri.

SKIBDALVEJ 3,"VESTERGAARD",
VIDSTRUP, 9800 HJØRRING,
tlf. 98-977372.
ERIK RAUNDRUP JENSEN,
gårdejer, født d. 3.-6.-1940, søn
af Herdis og Jens Møller Jensen,
gift d. 24.-11.-1962 med Ketty
Nikoline Andersen, medhjælpende
hustru, født d. 26.-3.-1941, dat
ter af Marie og Jørgen Ander
sen. Parret har børnene: Alex,
født d. 18.-1.-1965 og Ulla, født
d. 28.-5.-1967.
E.R.J. driver maskinstation i høst, han er i bestyrelsen for Minkfodercentralen Orion i
Hirtshals, og i bestyrelsen for Hjørring og Omegns Svinekontrolforening. Han overtog
gården d. 1.-5.-1965 fra sine forældre Herdis og Jens Møller Jensen.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 28 ha.
Stuehuset er opført i 1970. Avlsbygningerne består af sostald fra 1898 renoveret i
1972, hønsehus, slagtesvinestalde fra 1974 og 1976, lade fra 1898 renoveret og senere
tilbygget, maskinhus fra 1978, gastæt silo og gylletank. Gården drives med en slagte
svineproduktion på 2.200 stk. årligt. Desuden er der minkfarm med en bestand på 325
tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker og halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
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SKRUBBELTRANGVEJ 3, "ØSTER SKRUBBELTRANG", 9881 BINDSLEV, tlf. 98938902.
ERIK ANDERSEN, gårdejer, født d. 3.-9.-1960, søn af Astrid Viola og Henning Emil
Andersen, gift d. 3.-12.-1988 med Bente Nielsen, husmor, født d. 16.-7.-1962, datter
af Gudrun og Svend Aage Nielsen. Parret har børnene: Flemming, født d. 30.-5.-1983,
Henrik, født d. 31.-8.-1985, Bruno, født d. 3.-1.-1988 og Troels, født d. 5.-3.-1990.
E.A. er i bestyrelsen for Bindslev Lokalforening. Han overtog gården d. 7.-11.-1988
fra Per Nielsen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 27 ha. Der er lejet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade fra 1900, svinestalde fra 1980 og 1990, maskinhus fra 1948 og gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 170 årssøer, der sælges ca. 3.400 smågrise
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og spindehør. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SNEVREVEJ 26, "STENSGAARD", 9850 HIRTSHALS, tlf. 98-949044.
JENS ERIK HØJRUP NIELSEN, gårdejer, født d. 1.-8.-1948, søn af Elinor og Johannes
Nielsen, gift d. 22.-9.-1984 med Elin Juhl Madsen, lærer, født d. 12.-3.-1953, datter af
Ellen og Niels Peter Madsen. Parret har børnene: Jonas, født d. 13.-9.-1986, Ulrik,
født d. 12.-10.-1989 og Karin, født d. 5.-10.-1990.
J.E.H.N. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog halvpart i gården i
1970 og resten i 1989 fra sine forældre Elinor og Johannes Nielsen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 29 ha. Der er lejet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og restaureret flere gange senest i 1987. Avlsbygningerne
består af ungdyrstald fra 1952 renoveret i 1979, svinestald fra 1967, sostald fra 1970,
ungdyrstald fra 1974, farestald fra 1977, lader fra 1912 og 1979, maskinhus fra 1986
og gastæt silo. Gården drives med et avlscenter for svin, besætningen er på 100 års
søer, og der sælges ca. 700 smågrise og 600 avlsgrise årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med kold lufts
tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
STABÆKVEJ 1, "NØRVANG", STABÆK, 9800 HJØRRING, tlf. 98-975448.
KARSTEN WEINKAUFF JAKOBSEN, gårdejer, født d. 24.-12.-1959, søn af Elisabeth
og David W. Jakobsen, gift d. 19.-12.-1980 med Birgitte Kjeldsen, driftassistent, født
d. 27.-7.-1961, datter af Britta og Kaj Kjeldsen. Parret har børnene: Line, født d.
27.-1.-1982 og Ane, født d. 13.-10.-1984.
K.W.J. har været på Borris og Hammerum Landbrugsskoler, og er i bestyrelsen for
R.D.M. Foreningen Vendsyssel. Han overtog gården i februar 1979 fra Ilse Nikolajsen.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 38 ha.
Stuehuset er af ældre dato men ombygget og restaureret i 1950. Avlsbygningerne be
står af kvæg- og ungdyrstald samt foderhus fra 1979, lade og maskinhus fra 1982, køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 95 årskøer og 95 ung
dyr af racerne RDM og SDM. Der er 3 traktorer og plansilo med kold lufts tørreri. På
gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

STABÆKVEJ 2, "HAVKROGGAARD", STABÆK, 9800 HJØRRING, tlf. 98-975177.
BENT THOMSEN, gårdejer, født d. 23.-9.-1946, søn af Ketty og Henry Thomsen, gift
d. 21.-8.-1970 med Grethe Jakobsen, medhjælpende hustru, født d. 16.-4.-1948, datter
af Edel og Aksel Jakobsen. Parret har børnene: Henrik, født d. 28.-6.-1971 og Helle,
født d. 19.-3.-1974.
B.T. overtog gården d. 1.-5.-1987 fra Bent Hansen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 34 ha. Der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1888 og restaureret i 1968. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1962, lade og foderhus fra 1987 og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 66 årskøer, 90 ungdyr og 40 slagtekalve af blandet race. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er byg, hvede og rug. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker. På
gården er ansat lidt løs hjælp, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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STENSBÆKVEJ 8, STENSBÆK, 9881 BINDSLEV, tlf. 98-938056.
ANKER CHRISTIAN HEILESEN, gårdejer, født d. 17.-1.-1933, søn af Harriet og Hilbert Heilesen, gift d. 28.-4.-1957 med Annalis Larsen, medhjælpende hustru, født d.
2.-12.-1933, datter af Herdis og Aakjær Larsen. Parret har børnene: Karin, født d.
7.-2.-1961 og Morten, født d. 4.-10.-1965, han døde d. 7.-2.-1987. A.C.H. har været på
Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 5.-6.-1965 fra Anna og Ejnar Sørensen.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 6,6 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha. Der er frasolgt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1920 samt renoveret og tilbygget i 1972. Avlsbygningerne består
af svinestalde fra 1966 og 1972, lade fra 1972 og maskinhus fra 1975. Gården drives
med en svineproduktion på 20 årssøer, der sælges ca. 300 smågrise. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarabejdet.
STENSBÆKVEJ 14. "TRYNSKOV", 9881 BINDSLEV.
CHRISTIAN EJNAR JENSEN, gårdejer omtales under "Sdr Vågholt", Elkærvej 19.
C.E.J. overtog gården d. 1.-4.-1986 fra Svend Jensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 36 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1990-91. Avlsbygningerne består af kvægog svinestald samt lade fra 1880. Der er samdrift med "Sdr Vågholt", Elkærvej 19.
TRONSMARKVEJ 4, "JUELSMINDE", 9881 BINDSLEV, tlf. 98-938341.
BØRGE MØLLER JENSEN, husmand, født d. 6.-3.-1937, søn af Anne Sofie og Jens
Peter Jensen, gift d. 10.-4.-1964 med Grethe Smidt, medhjælpende hustru, født d.
3.-10.-1945, datter af Karen og Sigurd Smidt. Parret har børnene: Flemming, født d.
14.-4.-1966, Regnar, født d. 2.-7.-1967 og Hanne, født d. 27.-8.-1973.
B.M.J. har været på Lægård Landbrugsskole, han er formand for Husmandsforeningen
Nord, medlem af Efteruddannelsesudvalget for Nordjylland og GI. Thisted Amt, og i
kredsbestyrelsen for Hjørring - Frederikshavn Familiebrug. Han overtog gården d.
10.-1.-1964 fra Børge Nielsen. Gården er bygget af ægteparret ved egen hjælp.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 22,9 ha., der er udgravet en sø
på 1.600 m2, og der er beplantet 2 ha.
Stuehuset er opført fra 1969 til 1973. Avlsbygningerne består af ungdyrstald fra 1893
renoveret i 1965, kostald fra 1964 renoveret i 1976, lader fra 1908 og 1920, maskinhus
fra 1981-82, køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 31 års
køer, 36 ungdyr og 18 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der er 3 traktorer, og man anvender vikarordningen som afløser. Maskinstati
on bruges til en del af markarbejdet.
TRONSMARKVEJ 5, "VANGGAARD", TRONSMARK, 9881
BINDSLEV, tlf. 98-938288.
MAGNUS JENSEN, gårdejer, født
d. 17.-10.-1928, søn af Eline og
Laurids Jensen, gift d. 12.-4.1958 med Lis Thomsen, medhjæl
pende hustru, født d. 29.-3.-1936,
datter af Magrethe og Ankær
Thomsen. Parret har børnene: In
ger Magrethe, født d. 9.-5.-1960
og Torkil, født d. 25.-12.-1963.
M.J. overtog gården d. l.-ll.1956 fra sine forældre Eline og Laurids Jensen, som købte gården i 1913. Sønnen Tor
kil købte halvpart i 1988, han har været på Lundbæk Landbrugsskole.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 24,5 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1905 renoveret til kostald i 1990, kostald fra 1970, ungdyrstald fra 1988,
lade fra 1900, maskinhus fra 1978 og 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduk
tion på 46 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af blandet race. Der er 3 traktorer,
og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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TRYNBAKKEVEJ 3, "BÆKKEN", 9881 BINDSLEV, tlf. 98-938628.
LISBET MØLBAK, gårdejer, født d. 9.-1.-1957, datter af Elly og Poul Mølbak, gift d.
28.-4.-1979 med Ole Nielsen, landmand, født d. 2.-4.-1954, søn af Meta Rigmor og
Tage Nielsen. Parret har børnene: Dorte, født d. 15.-4.-1981, Anders, født d. 6.-7.1983 og Sissel, født d. 16.-10.-1989.
O.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole. L.M. overtog gården d. 18.-9.-1984 fra
Kreditforeningen, nuværende ejer er 3. generation.
Areal 37 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret flere gange senest i 1991. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1964 renoveret i 1981, lade fra 1972 og maskinhus fra 1967.
Gården drives med en kvægbesætning på 60 årskøer og 60 ungdyr af racen Jersey.
Planterproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
TRYNBAKKEVEJ 12, "HOLTEGAARD", TRYNBAKKE, 9881
BINDSLEV, tlf. 98-938276.
KJELD JENSEN, gårdejer, født
d. 12.-5.-1943, søn af Agnes Ma
rie og Jens Kristian Jensen, gift
d. 27.-10.-1962 med Hanne Poul
sen, rengøringsassistent, født d.
18.-7.-1943, datter af Dagmar og
Simon Poulsen. Parret har børne
ne: Laila, født d. 6.-1.-1965, Kar
sten, født d. 5.-2.-1968 og Palle,
født d. 2.-6.-1972.
K.J. overtog gården d. 7.-8.-1967 fra sine forældre Agnes Marie og Jens Kristian
Jensen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 39,5 ha., heraf tilkøbt 12,7 ha. Der er lejet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1941 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1955, ungdyrstald fra 1960 renoveret i 1989, kviestald fra 1978, lade fra 1906 og
maskinhus fra 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 60 ungdyr
og 50 salgtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3
traktorer, og ansat er 1 fast medhjælper.

TRYNMOSEVEJ 10, "TRYNMOSEGAARD", TRYNMOSE, 9881
BINDSLEV,
tlf.
98-938923.
BENT PETERSEN, gårdejer, født
d. 25.-9.-1953, søn af Grethe og
Poul Petersen, gift d. 26.-3.-1988
med Pia Grydbæk, medhjælpende
hustru, født d. 26.-12.-1963, dat
ter af Alice og Bent Grydbæk.
B.P. har været på Lundbæk Land
brugsskole 2 gange, og er i be
styrelsen for Hirtshals Mejeri.
Han overtog halvpart i gården d.
1.-1.-1978 og resten d. 1.-1.-1988 fra sine forældre Grethe og Poul Petersen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 95 ha., heraf tilkøbt 25 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne nedbrændte i 1972
og blev genopført med ko-, ungdyr- og svinestald samt foderhus fra 1973, lade fra
1977, maskinhus fra 1987 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 95
årskøer, 99 ungdyr og 55 slagtekalve af racerne SDM og Jersey, desuden er der en
slagtesvineproduktion på 500 stk. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold
lufts tørreri. På gården er ansat 1 fodermester.
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TRYNMOSEVEJ 14, "HEDEN", 9881 BINDSLEV, tlf. 98-930248.
SIGERT CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 6.-9.-1928, søn af Sigrid og Christian Chri
stensen, gift d. 6.-11.-1952 med Lisbeth Nielsen, fabriksarbejder, født d. 20.-1.-1932,
datter af Anna og Ingemann Nielsen. Parret har børnene: Jørn, født d. 30.-9.-1953,
Bjarne, født d. 8.-8.-1956, Dion, født d. 29.-6.-1959 og Doris, født d. 4.-12.-1961.
S.C. overtog gården d. 28.-11.-1952 fra sine forældre Sigrid og Christian Christensen,
nuværende ejer er 4. generation.
Areal 28 ha. Der er lejet 64,4 ha.
Stuehuset er opført i 1892. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1973, svinestald
fra 1980, lade fra 1979 og maskinhus fra 1989. Gården drives med en kvægproduktion
på 32 årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 12 årssøer,
og der produceres ca. 165 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
rug. Der er 3 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TUENVEJ 18, "HØNGAARD", SØRIG, 9881 BINDSLEV, tlf. 98-932182.
HANS SØNDERGAARD, gårdejer, født d. 11.-11.-1917, søn af Kathrine og Christian
Poulsen Søndergaard, gift d. 28.-3.-1956 med Marie Pedersen, medhjælpende hustru,
født d. 22.-10.-1928, datter af Krista og Jens Martin Pedersen. Parret har børnene:
Evald, født d. 30.-7.-1956 og Lone, født d. 14.-10.-1959.
H.S. har været på St-Restrup Husmandsskole. Han overtog gården i november 1939 fra
sine forældre Kathrie og Chritian Poulsen Søndergaard, som købte den i 1918.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 76 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er lejet 70 ha.
Stuehuset er opført i 1968. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1965 og 1968,
lade fra 1960, maskinhus fra 1983 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 90 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter, byg, rug og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med varm
lufts tørreri. Sønnen Evald har købt halvpart i gården og driver den sammen med
faderen.

TUENVEJ 22, "VARIMGAARD",
SØRIG, 9881 BINDSLEV, tlf. 98932112.
SVEND OVE CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 20.-10.-1943,
søn af Ida og Johannes Christen
sen, gift d. 28.-1 1.-1970 med
Kirsten Christensen, medhjælpen
de hustru, født d. 10.-9.-1952,
datter af Ingeborg og Ingvard
Christensen. Parret har børnene:
Eva Magrethe, født d. 20.-8.-1970
og Laila, født d. 23.-9.-1972.
S.O.C. er i bestyrelsen for Tuen Fællesmekanisering. Han overtog gården d. 1.-4.-1976
fra Kaj Holm Jensen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 36,1 ha., heraf 10 ha. skov, eng og lignende. Der er
lejet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1979, ungdyrstald
fra 1989, lade og foderhus fra 1977, maskinhus fra 1990 og 2 gylletanke. Gården
drives med en kvægproduktion på 55 årskøer, 55 ungdyr og 20 slagtekalve hovedsagelig
af racen SDM, der er lidt RDM. Der er 4 traktorer, andel i mejetærsker og plansilo
med kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

UGGERHØJVEJ 40, "BÆKKELY", UGGERBY, 9800 HJØRRING, tlf. 98-975097.
VERNER NIELSEN, gårdejer, født d. 18.-7.-1936, søn af Anna og Ingemann Nielsen,
gift d. 30.-9.-1961 med Irma Svendsen, medhjælpende hustru, født d. 18.-8.-1941,
datter af Esther og Hans Svendsen. Parret har børnene: Leif, født d. 16.-6.-1964,
Inger, født d. 7.-4.-1966 og Henrik, født d. 2.-1.-1973.

-164Verner Nielsen overtog gården d.
1.-4.-1961 fra sine svigerforældre
Esther og Hans Svendsen, nuvæ
rende ejer er 7. generation.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal
13,3 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha.
Der er lejet 11. ha.
Stuehuset er opført i 1800 tallet
og løbende restaureret. Avlsbyg
ningerne består af kostald fra
1965, ungdyrstald og lade fra
1982, maskinhus fra 1975 og gyl
letank. Gården drives med en
kvægproduktion på 28 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Der er 2
traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VESTERVANGSVEJ 2, HORNE,
9850 HIRTSHALS, tlf. 98-949209.
BENNY PETER ANDERSEN,
gårdejer, født d. 26.-9.-1938, søn
af Mathilde og Esman Anker
Arnold Andersen.
B.P.A. overtog gården d. 1.-5.1961 fra Svend Olsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
30 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der
er lejet 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1973. Avls
bygningerne består af ungdyr
stald fra 1962, kvægstald fra 1977, svinestald fra 1921 renoveret i 1971, lader fra
1921, 1965 og 1977, foderhus og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
34 årskøer, 55 ungdyr og 20 salgtekalve af racen SDM, desuden er der 2 årssøer, og
der produceres ca. 30 salgtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn.
Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VINTERSVEJ 15, "VINTERLY",
VESTER TVERSTED, 9881 BIND
SLEV, 98-931020.
RUTH VINTHER, gårdejer, født
d. 11.-12.-1934, datter af Erna
og Valdemar Pedersen, gift d.
28.-3.-1957 med Poul Vinther,
gårdejer, født d. 28.-5.-I929, søn
af Emma og Martinus Vinther.
Parret har børnene: Karin, født
d. 17.-1.-1958, Gurli, født d. 25.8.-1959, Søren, født d. 19.-11.1962, Britta, født d. 10.-3.-1964

og Peter, født d. 14.-11.-1969.
P.V. døde i september 1983. Han overtog gården i 1957 fra sin svigermor Erna Peder
sen, sønnen Søren købte i 1986 halvpart i gården og er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.160.000. Areal 22,2 ha. Der er lejet 15,6 ha.
Stuehuset er opført i 1861 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade fra 1915, kostalde fra 1983 og 1990 og maskinhus fra 1978. Gården
drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 35 ungdyr og 20 slagtekalve af racen
Jersey. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
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SVEND ERIK NIELSEN, gårdejer, født d. 7.-5.-1934, søn af Anne Kirstine og Carlo
Nielsen, gift d. 12.-10.-1957 med Helen Kristensen, medhjælpende hustru, født d.
14.-12.-1935, datter af Grethe og Holger Kristensen. Parret har børnene: Henning,
født d. 8.-11.-1957, Jan, født d. 3.-3.-1961, Dorthe, født d. 12.-4.-1962 og Helle, født
d. 2.-2.-1965. S.E.N. overtog gården d. 26.-3.-1965 fra Peter Vrangager.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 14,7 ha., heraf tilkøbt 4,7 ha., der er frasolgt 1,3 ha.
Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af siagte
svine- samt drægtighedstald fra 1979, fare- samt drægtighedstald fra 1970, lade fra
1860, maskinhus fra 1976 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100
årssøer, der sælges ca. 1.400 smågrise og 550 slagtesvin. Der er 2 traktorer.

ØLANDSVEJ 2, "ØSTERGAARD",
HORNE, 9850 HIRTSHALS, tlf.
98-949137.
JENS KNUD PEDERSEN, gårdejer,
født d. 11.-1.-1939, søn af Mar
grethe og Oskar Pedersen, gift d.
11.-11.-1961 med Karla Birgit
Jensen, medhjælpende hustru,
født d. 20.-2.-1939, datter af
Asta og Ejnar Jensen. Parret har
børnene: Irene, født d. 29.-9.-1964
og Allan, født d. 31.-5.-1967.
J.K.P. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d.
1.-11.-1963 fra Bæk Mejlvang. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 23,9 ha., heraf tilkøbt
2,2 ha., der er 1,7 ha. skov. Der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1867 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, ungdyrstald, svinestald og lade alle fra 1914. Gården drives med en kvægpro
duktion på 30 årskøer, 49 ungdyr og 11 slagtekalve af racen D.R.K., desuden produce
res der ca. 30 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er juletræer. Der er 2
traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ØLANDSVEJ 4, "FRIISGAARD", HORNE, 9850 HIRTSHALS, tlf. 98-949064.
SVEND AAGE PEDERSEN, gårdejer, født d. 16.-2.-1931, søn af Elsine og Jens Peder
sen, gift d. 24.-11.-1956 med Anna Margrethe Kristensen, medhjælpende hustru, født
d. 20.-5.-1930, datter af Jensine og Ejner Kristensen. Parret har børnene: Gitte
Mariane, født d. 2.-4.-1960 og Jette Kirstine, født d. 13.-11.-1961.
S.AA.P. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 28.-11.-1964 fra
Edvard Jensen. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 20,2 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvæg
samt svinestalde fra 1933, 1966 og 1980, lade fra 1920 og maskinhus fra 1963. Gården
drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 16 årskøer, 15 ungdyr og 10
slagtekalve af racen D.R.K., svineproduktionen er på 15 årssøer, der produceres ca.
300 slagtesvin. Der er 1 traktor og kornsilo med kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

ØLANDSVEJ 5, "ENGHØJ", HOR
NE, 9850 HIRTSHALS, tlf. 98949090.
JOHANNES og KNUD OLESEN
HORNE, gårdejere omtales under
Ølandsvej 6. Ejendomsskyld
520.000. Areal 7,2 ha. Stuehuset
er opført i 1922. Avlsbygninger
ne består af lade fra 1980 og
maskinhus. Gården drives sammen
med "Dybdalgaard", Ølandsvej 6.
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HORNE, 9850 HIRTSHALS, tlf.
98-949090.
JOHANNES og KNUD OLESEN
HORNE, gårdejere, J.O.H. er
født d. 3.-5.-1932 og K.O.H. er
født d. 4.-7.-1935.
J.O.H. har været på Bygholm
Landbrugsskole. Brødrene overtog
gården d. 1.-1.-1972 fra deres
forældre, nuværende ejere er 3.
generation på gården, som kom i
familiens eje i 1880.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 16,6 ha. Der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1858 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1964 og 1972, renoveret svinestald fra 1929, lade fra 1978 og maskinhus fra
1960. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 32 ungdyr og 16 slagte
kalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 370 stk. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet,
og der er samdrift med "Enghøj", Ølandsvej 5.
ØSTER TVERSTEDVEJ 3, "VEJGAARD", TVERSTED, 9881 BINDSLEV, tlf. 98-931118.
BØRGE CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 2.-3.-1937, søn af Kaja og Wiliam Christi
ansen, gift d. 30.-11.-1963 med Inge Kjærgaard, medhjælpende hustru og rengøringsas
sistent, født d. 28.-1.-1940, datter af Lissa og Johannes Kjærgaard. Parret har bør
nene: Per, Susanne, Uffe og Henrik.
B.C. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-7.-1976 fra
Vermund Trier Kristensen.
Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 40 ha., der er frasolgt 7,2 ha.
Stuehuset er opført i 1868 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald, lade og maskinhus alle fra 1966 og ungdyrstald fra 1978 indrettet til so
stald. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca. 1.400 smågrise og 600 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3
traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
ØSTER TVERSTEDVEJ 8, "ØSTER
BARKHOLT", 9881 BINDSLEV,
tlf. 98-938553.
JENS MOURITSEN, gårdejer,
født d. 15.-3.-1950, søn af Rig
mor og Svend Mouritsen, gift d.
7.-6.- 1975 med Elly Thomsen,
dagplejer, født d. 12.-3.-1948,
datter af Ingeborg og Hartvig
Thomsen. Parret har sønnen
Henrik, født d. 7.-3.-1981.
J.M. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 23.-11.-1974 fra Anna Nielsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 26,3 ha. Der er lejet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret, desuden er der en aftægtsbolig til
gården. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1890 renoveret i 1978, ungdyrstald og
lade fra 1978 samt ældre maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 36 års
køer, 50 ungdyr og 18 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøde er korn. Der er 2 traktorer, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
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MARTIN TRIER KRISTENSEN, gårdejer, født d. 9.-8.-1944, søn af Karen og Vermund
Trier Kristensen, gift d. 5.-8.-1967 med Karen Vestergaard, sygeplejerske, født d.
20.-12.-1941, datter af Edel og Søren Vestergaard. Parret har børnene: Mads, født d.
7.-5.-1968 og Rasmus, født d. 1.-12.-1971.
M.T.K. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-4.-1967 fra
Martin Christensen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 23,6 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og restaureret flere gange senest i 1984. Avlsbygingerne
består af svinestalde fra 1972 og 1977, lade fra 1983, maskinhus fra 1975 og gylle
tank. Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer, der sælges ca. 2.000 smågrise og 700 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor,
plansilo med kold lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

ÅGÅRDSVEJ 3, "HØJGAARD", ÅGÅRD, 9881 BINDSLEV, tlf. 98-938340.
HANS HØYRUP, gårdejer, født d. 14.-1.-1927, søn af Helene og Hans Høyrup, gift d.
10.-11.-1956 med Marie Rasmussen, husmor, født d. 19.-2.-1936, datter af Gudrun og
Jens Rasmussen. Parret har børnene: Helene, født d. 27.-8.-1958, Ole, født d. 30.-5.1961, Gitte, født d. 14.-6.-1964 og Lars Christian, født d. 16.-11.-1967.
H.H. overtog gården i 1964 fra Kristiane Kristiansen.
Ejendomsskyld 1.260.000. Areal 14,4 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stalde fra 1900 og 1979, lade fra 1956 og gylletank. Gården drives med en svineproduk
tion på 18 årssøer, der produceres ca. 300 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps og ærter. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

ÅGÅRDSVEJ 4, "AAGAARD", ÅGÅRD, 9881 BINDSLEV, tlf. 98938773.
PER NIELSEN, gårdejer, født d.
15.-10.-1960, søn af Olga og Kri
stian Nielsen, bor sammen med
Karen Kristensen, sygehjælper,
født d. 15.-10.-1958, datter af
Maguritte og Regnar Sverinsen.
Parret har børnene: Kim, født d.
17.-5.-1981, Heine, født d. 10.5.-1987 og Pernille, født d. 27.6.-1990.
P.N. har været på Kalø Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 9.-6.-1980 fra
Paul Bach.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 26,1 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1951 renoveret og tilbygget i 1972, ungdyrstald fra 1972 renoveret i 1979, lade fra
1965, foderhus fra 1975, maskinhuse fra 1972 og 1982 samt 2 gylletanke. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 60 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af blandet
race. Der er 2 traktorer, kornsilo og der anvendes staldvarme til opvarmning af stue
huset. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
ÅSENVEJ 36, "RISAGERGAARD", SØNDER BINDSLEV, 9881 BINDSLEV, tlf. 98938394.
STEEN GUDMUND JENSEN, gårdejer, født d. 14.-7.-1944, søn af Maria og Matinus
Jensen, bor sammen med Lone Elsebeth Søndergaard, pædagog, født d. 14.-5.-1946,
datter af Hertha og Knud Søndergaard. Parret har børnene: Jakob, født d. 7.-12.-1987
og Trine, født d. 13.-10.-1989.
S.G.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1975
fra Kaj Nielsen.
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37,2 ha., heraf tilkøbt 15 ha.
"Risagergaard"s stuehus er opført
i 1934 og løbende restaureret.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1964, ungdyrstald fra
1978, lade og foderhus fra 1980,
maskinhus fra 1979, køresilo og
gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 46 årskøer, 45
ungdyr og 25 slagtekalve af ra
cen Jersey. Der er 2 traktorer
og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FOTO TIL HIRTSHALS KOMMUNE,
indgået efter redaktionens slutning.

TRONSMARKVEJ 4, "JUELSMIN
DE", 9881 BINDSLEV, tlf. 98938341.
BØRGE MØLLER JENSEN, om
tales side 161.
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AGDRUPVEJ 201, AGDRUP, 9830 Tårs, tlf. 98-962043.
JENS NIELSEN, gårdejer, født d. 26.-11.-1957, søn af Ulla og Poul Nielsen, gift d.
26.-9.-1983 med Birgitte Christensen, kontorassistent, født d. 6.-5.-1962, datter af
Gunhild og Kjeld Christensen. Parret har børnene: Lotte, født d. 6.-6.-1983, Michael,
født d. 1.-6.-1985 og Kasper, født d. 13.-10.-1988.
J.N. har været på Borris og Lundbæk Landbrugsskoler. Han overtog gården d. 28.-6.1982 fra Vilhelm Johansen.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 76 ha. Der er bortforpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1826 og senest restaureret i 1978. Alvsbygningerne består af koog ungdyrstald fra 1956, ny kostald fra 1976, lade fra 1978, køresilo og 2 gylletanke.
Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer, 100 ungdyr og 40 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er frøgræs. Der er 3 traktorer, plansilo,
varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården
er ansat 2 medhjælpere. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ASDALVEJ 43, "KÆRGAARD",
BJERGBY, 9800 HJØRRING, tlf.
98-971313.
JENS BUNDGÅRD, gårdejer,
født d. 11.-5.-1946, søn af Ida
Marie og Vagn Bundgaard. J.B.
har børnene: Bente, født d. 31.1.-1975 og Ole, født d. 25.-9.1978.
J.B. har været på Vejlby Land
brugsskole, han er i bestyrelsen
for Vest Vendsyssel Kontrolfore
ning. Han overtog gården d.

8.-10.-1970 fra Tage Jepsen.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 87 ha., heraf tilkøbt 40 ha. Der er lejet 80 ha.
Nyt stuehus er opført i 1976, det gamle, som er opført i 1900 og restaureret i 1977,
er udlejet. Alvsbygningerne består af kostald fra 1961, kviestald fra 1976, svinestald
ovenpå kostald, lader fra 1961 og 1976 samt gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 75 årskøer, 90 ungdyr og 30 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 5 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og korntørreri. På gården er ansat 1 fodermester
og 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
BAKKENSVEJ 45, "BAKKEN", MORILD, 9830 TÅRS, tlf. 98-958113.
BENT BAK-ANDERSEN, gårdejer, søn af Krista og August Andersen, gift d. 15.-4.1961 med Birte Christensen, medhjælpende hustru, født d. 5.-1.-1939, datter af Ellen
og Aage Peter Christensen. Parret har børnene: Lise, født d. 10.-3.-1965, Ib, født d.
24.-11.-1966 og Pia, født d. 10.-2.-1972.
B.B.A. overtog gården d. 1.-4.-1961 fra sine forældre Krista og August Andersen,
nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.750.00. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 4 ha. eng. Der er
lejet 12 ha.
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Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1969 og 1973, lade fra 1971, maskinhuse fra 1965 og 1980, køresilo og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 73 årskøer, 60 ungdyr og 65 slagtekal
ve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo med varm lufts tør
reri. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
BASTHOLM MØLLEVEJ 31, "ØSTERGAARD", TOLLESTRUP, 9760 Vrå, tlf. 98-988422.
KELD JENSEN, gårdejer, født d. 3.-9.-1964, søn af Tove og Peter Jensen, bor sammen
med Kirsten Thomsen, kontorassistent, født d. 10.-1.-1966, datter af Karen Dorthea
og Thomas Thomsen.
K.J. har været på Try og Kalø Landbrugsskoler, han er i bestyrelsen for Landbo Ung
dom i Dronninglund. Han overtog gården d. 1.-5.-1990 fra D.L.R.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 48 ha.
Stuehuset er opført i 1865 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1965, 1975 og 1984, lade fra 1932, maskinhus fra 1974, 2 gastætte siloer og
gylletank. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er ansat 1 medhjælper.

BASTHOLM MØLLEVEJ 126, "MØLHOLM", BASTHOLM, 9760 VRÅ, tlf. 98-988117.
KJELD ANDREASEN, gårdejer, omtales under Mynderupvej 116.
K.A. overtog gården i 1984 fra Elmer Mølholm.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 34 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af lade fra
1923 og svinestald fra 1967. Gården drives udelukkende med planteproduktion beståen
de af raps, ærter, frøgræs og industrikartofler. Der er plansilo med varm lufts tørreri.
Gården drives sammen med Mynderupvej 116.
BASTHOLM MØLLEVEJ 175, "BASTHOLM MØLLE", BASTHOLM, 9760 VRÅ, tlf. 98988492.
ERIK CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 24.-9.-1958, søn af Ingrid og Poul Christensen,
gift d. 5.-3.-1983 med Margit Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 11.-4.-1960,
datter af Tinne og Olau Nielsen. Parret har børnene: Freddy, født d. 8.-1.-1985 og
Danny, født d. 11.-10.-1986.
E.C. har været på Lundbæk og Hammerum Landbrugsskoler, han er medlem af Menig
hedsrådet. Han overtog gården d. 22.-6.-1981 fra D.L.R.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 26 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1975 restaureret i 1989, kviestald fra 1975, lade fra 1976, maskin- og foderhus fra
1983 samt indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer og
45 ungdyr af blandet race. Der er 2 traktorer, og man bruger lidt løs medhjælp.

BASTHOLM MØLLEVEJ 236,
"BASTHOLMGAARD", BASTHOLM,
9760 VRÅ, tlf. 98-988307.
JØRGEN MØLHUS JØRGENSEN,
gårdejer, født d. 11.-10.-1960,
søn af Inge og Erling Jørgensen,
gift d. 7.-9.-1985 med Birgitte
Marie Thomassen, køkkenassistent,
født d. 2.-11.-1968, datter af
Inga og Jens Aage Thomassen.
Parret har børnene: Tommy, født
d. 4.-5.-1987 og Morten, født d.
16.-1.-1990.
J.M.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-4.-1986 fra
Poul Simonsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 40 ha.
Stuehuset er opført i 1888 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1925, 1959 og 1974, den ældste er moderniseret i 1987, lade fra 1936, maskin-
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hus fra 1967, desuden er der silo og gylle tank. Gården drives med en kvægproduktion
på 50 årskøer, 57 ungdyr og 25 slagtekalve. Der er 2 traktorer, varm lufts tørreri og
der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fast med
hjælper.
BASTHOLMVÆNGET 47, "BAST
HOLM", SAKSTRUP, 9800 HJØR
RING, tlf. 98-971113.
HENRY NIELSEN, gårdejer, født
d. 3.-7.-1936, søn af Elly og
Ludvig Nielsen, gift d. 22.-9.-1957
med Aase Jensen, medhjælpende
hustru, født d. 30.-4.-1938, dat
ter af Anna og Alfred Jensen.
Parret har børnene: Gitte, født
d. 22.-1.-1957, Jette, født d. 23.3.-1959, Anette, født d. 12.-9.1960, Britta, født d. 26.-11.1962, Henrik, født d. 23.-5.-1965, Peter, født d. 2.-3.-1972, Morten, født d. 23.-12.1973 og Jytte, født d. 18.-1.-1978. H.N. overtog gården d. 1.-2.-1976 fra Juul Hørlyck.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 42 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ungdyr
stald fra 1923, kvægstald og lade fra 1942 samt svinestalde fra 1942 og 1966. Gården
drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 60 årskøer, 90 ungdyr og 26
slagtekalve af racerne Jersey og SDM, svineproduktionen er på 30 årssøer, der produ
ceres ca. 300 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsan
læg, kornsilo og varm lufts tørreri. Man bruger ingen fremmed arbejdskraft.
BJØRNSTRUPVEJ 138, "LYKKENS
HOLM", 9830 TÅRS, tlf. 98-961297.
ORLA NIELSEN, gårdejer, født
d. 8.-7.-1936, søn af Karen og
Ejner Nielsen, gift d. 28.-11.-1959
med Margrethe Jensen, medhjæl
pende hustru, født d. 5.-4.-1937,
datter af Astrid og Otto Jensen.
Parret har børnene: Laila, født
d. 25.-9.-1960, Henning, født d.
20.-9.-1963 og Gitte, født d.
19.- 2.-1967.
O.N. overtog gården d. 1.-11.-1959 fra Asger Nielsen.
Ejendomsskyld 1. 750.000. Areal 23,4 ha., heraf tilkøbt 12,3 ha. Der er lejet 15,6 ha.
Stuehuset er opført i 1969. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1970 og 1979,
lade fra 1979 samt 1 ældre lade og maskinhus fra 1974. Gården drives med en svine
produktion på 80 årssøer, der sælges ca. 400 smågrise og 1.000 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
kornsilo og varm lufts tørreri. Man bruger ingen fremmed arbejdskraft.
BOLLERVEJ 190, "NY BOLLER",
BOLLER, 9830 TÅRS, tlf. 98961299.
POUL ERIK PEDERSEN LØTH,
gårdejer, født d. 7.-1.-1930, søn
af Emma og Chresten Peter Pe
dersen Løth, gift d. 6.-11.-1953
med Gerda Nedergaard, medhjæl
pende hustru, født d. 6.-11.-1934,
datter af Johanne og Christian
Nedergaard. Parret har børnene:
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Grethe, født d. 18.-3.-1954, Lissy, født d. 17.-9.-1956 og Karsten, født d. 2.-3.-1964.
P.E.P.L. overtog gården d. 15.-3.-1965 fra Viggo Haugaard, gården blev udstykket fra
"Boller Hovedgaard" i 1908, alle avlsbygningerne nedbrændte d. 19.-5.-. 1965.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 26,5 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1965 renoveret i 1986, kviestald fra 1976, svinestalde fra 1965 og 1978, lade fra
1965, maskinhus fra 1973 udbygget i 1980, foderhus fra 1986, køresilo og gylletank.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 56 årskøer, 55 ungdyr
og 25 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 40 årssøer, der sælges ca.
200 smågrise og 600 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og
varm lufts tørreri. På gården er ansat 2 faste medhælpere.

BROENSVEJ 25, GL. SZESING, 9830 TÅRS, tlf. 98-958013.
HARDI NIELSEN, husmand, født d. 1.-2.-1933, søn af Nielsine og Albert Nielsen, gift
d. 21.-5.-1960 med Edel Marie Jensen, medhjælpende hustru, født d. 19.-2.-1940,
datter af Signe Marie og Christian Peter Jensen.
H.N. overtog gården d. 8.-4.-1960 fra Niels Gade.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 7,2 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1900 løbende restaureret samt lader fra 1900 og 1983. Gården drives med en
kvægproduktion på 15 årskøer og 15 ungdyr. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
BROGÅRDSVEJ 75, "NØRGAARD", GL. SÆSING, 9830 TÅRS, tlf. 98-958278.
IRENE JØRGENSEN, gårdejer, født d. 14.-1.-1951, datter af Rita og Preben AunungHansen, gift d. 1.-8.-1975 med Jens Jørgensen, gårdejer, født d. 9.-4.-1953, søn af
Anna og Henry Jørgensen. Parret har børnene: Ninna, født d. 7.-11.-1976, Anders, født
d. 18.-2.-1978, Marianne, født d. 26.-9.-1982 og Karen, født d. 20.-11.-1985.
J.J. har været på Lyngby og Ladelund Landbrugsskoler, han er i repræsentantskabet
for M.D. Food. I.J. overtog gården d. 1.-8.-1982 fra Jens Christian Andersen.
Areal 51,2 ha., heraf tilkøbt 26 ha., der er 6 ha. eng. Der er lejet 12,5 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1956 løbende renoveret, lade fra 1949, maskinhus fra 1986 og gylletank. Går
den drives med en kvægproduktion på 64 årskøer og 65 ungdyr af racen RDM. Der er
3 traktorer. Man bruger ingen fremmed arbejdskraft.

BØGEBÆKVEJ 20, ÅS MARK,
9830 TÅRS, tlf. 98-988443.
BJARNE JENSEN, gårdejer, født
d. 29.-1.-1958, søn af Lis og
Henry Jensen, gift d. 6.-10.-1984
med Dorte Elefsen, medhjælpen
de hustru, født d. 30.-7.-1960,
datter af Esther og Dahl Elefsen.
Parret har børnene: Michael,
født d. 11.-12.-1981 og Linda,
født d. 16.-3.-1985.
B.J. har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården
i december 1983 fra sin far Henry Jensen, nuværende ejer er 3. generation på gården,
som blev bygget af morfaderen i 1914, den var dengang på 7 ha., som blev udstykket
fra "Aas Hovedgaard".
Ejendomsskyld 1.080.000. Areal 17,6 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret flere gange senest i 1989-90. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1914 moderniseret i 1965, lader fra 1914 og 1987, maskin
hus fra 1987 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøe og 26
ungdyr af blandet race. Der er 2 traktorer, 2 kornsiloer og halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
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GÅRESTRUP, 9800 HJØRRING,
tlf. 98-924857.
POUL SVENDSEN, gårdejer, født
d. 23.-4.-1942, søn af Thea og
Christian Svendsen, gift d. 23.10.-1965 med Inga Carlsen, med
hjælpende hustru, født d. 24.-2.1945, datter af Dina og Hans La
urits Carlsen. Parret har børne
ne: Jeanette, født d. 25.-2.-1967
og John, født d. 19.-3.-1970.
P.S. overtog gården i august

1969 fra sine forældre Thea og Christian Svendsen.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 41,7 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha.
Stuehuset er opført i 1895 og restaureret senest i 1976. Avlsbygningerne består af
svinestald fra 1933 renoveret 1974-75, farestald fra 1970, combistald fra 1974, kostald
ombygget til svinestald i 1974, lade og maskinhus fra 1974, gastæt silo og gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer, der sælges ca. 2.500 smågrise
og 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder består af raps og ærter.
Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
DALSMØLLEVEJ 70, "DALS MØLLE", 9830 TÄRS, tlf. 98-961820.
BENT HANSEN, gårdejer, født d. 22.-8.-1943, søn af Signe og Christian Hansen, gift
d. 16.-5.-1970 med Doris Jakobsen, butiksassistent, født d. 30.-8.-1948, datter af Oda
og Egon Jakobsen. Parret har børnene: Richard, født d. 1.-8.-1971, Henrik, født d.
1.-5.-1974 og Gitte, født d. 13.-4.-1987.
B.H. er handelsmand. Han overtog gården d. 15.-4.-1982 ved en tvangsauktion, gården
har været fæstegård under "Tidemandsholm", senere har den i flere generationer
været ejet af slægten Dyskjødt.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 44,5 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 1,5 marginaljord.
Stuehuset er opført i 1916 og restaureret fra 1984-87. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald fra 1962, lade fra 1920 og maskinhus fra 1990. Besætningen er på
30 ammekøer, 40 ungdyr og 6 slagtekalve af blandet race. Der er 2 traktorer og plan
silo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

DEGNBØLVEJ 93, "BIDSTRUP",
MYGDAL, 9800 HJØRRING, tlf.
98-975229.
PER SVENNINGSEN HØHLOT,
gårdejer, født d. 5.-4.-1944, søn
af Agnes og Svend Aage Svenningsen Høholt, gift d. 22.-11.-1969
med Grethe Larsen, medhjælpen
de hustru, født d. 28.-5.-1946,
datter af Ketty Jørgine og Møl
ler Kjær Larsen. Parret har bør
nene: Anitta, født d. 11.-4.-1971
og Birgitte, født d. 5.-10.-1975.
P.S.H. er i bestyrelsen for Husmandsforeningen Nord-Vest. Han overtog gården d.
18.-5.-1972 fra sin morfar Martin Bidstrup Jensen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 29,3 ha., heraf tilkøbt 12,6 ha.
Stuehuset er opført i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1924, svinestald
fra 1976, lade fra 1986, maskinhus fra 1954 og gylletank. Gården drives som alsidigt
landbrug med en kvægproduktion på 30 årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af racen
SDM, svineproduktionen er på 25 årssøer, der sælges ca. 150 smågrise og 300 slagte
svin årligt. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

DEGNBØLBEJ 222, "SKARNDAL",
9800 HJØRRING, tlf. 98-975232.
VANG KRISTENSEN, gårdejer,
født d. 14.-1.-1944, søn af Elisa
beth og Jens Møller Kristensen,
gift d. 31.-7.-1971 med Marie
Jakobsen, medhjælpende hustru,
født d. 30.-5.-1952, datter af
Sigrid og Mads Jakobsen. Parret
har børnene: Tove, født d.
29.-3.-1972 og Sonja, født d. 23.4.-1974.
V.K. overtog gården d. l.-ll.1973 fra sine forældre Elisabeth og Jens Møller Kristensen, nuværende ejer er 4.
generation.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 27,3 ha., heraf tilkøbt 13,9 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1917, svinestald og lade fra 1932, maskinhuse fra 1917 og 1985 samt gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer og 25 ungdyr af racen SDM,
desuden er der 8 årssøer, der produceres ca. 130 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, plansilo og korntørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

DEGNBØLVEJ 230, "DEGNBØL", MYGDAL, 9800 HJØRRING, tlf. 98-975194.
KRISTEN KJELDSEN, gårdejer, født d. 27.-1.-1938, søn af Marie og Søren Kjeldsen,
gift d. 30.-3.-1963 med Gunhild Larsen, medhjælpende hustru, født d. 21.-11.-1941,
datter af Minna og Christian Larsen. Parret har børnene: Grete, født d. 2.-3.-1964 og
Hans, født d. 24.-9.-1966.
K.K. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1963 fra
sine svigerforældre Minna og Christian Larsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 3,9 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1972,
maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer,
25 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer. Man bruger ingen
fremmed arbejdskraft.

DEGNEVÆNGET 18, "VESTER
GAARD", BJERGBY, 9800 HJØR
RING, tlf. 98-971031.
CHRISTIAN WESTERGAARD,
gårdejer, født d. 11.-9.-1925, søn
af Marie og Christian Westergaard, gift d. 7.-5.-1953 med
Aase Pilgaard Jonassen, husmor,
født d. 20.-1.-1935, datter af
Kirstine og Jens Christian Jonas
sen. Parret har børnene: Thor
kild, født d. 22.-10.-1953, Inge-Lis,
født d. 26.-10.-1956, Bente, født d. 9.-3.-1962 og Eva, født d. 16.-9.-1964.
C.W. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i 1964 fra sine for
ældre Marie og Christian Westergaard, nuværende ejer er 6. generation på gården,
som har været i familiens eje siden 1700 tallet.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 27 ha. Der er lejet 8,3 ha.
Stuehuset er opført i 1600 tallet og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1870, lade fra 1861 ombygget i 1947 og maskinhus fra 1967. Besætnin
gen er på 14 årskøer, 18 ungdyr og 8 slagtekalve af Gammel Jysk race, desuden er
der 20 slagtesvin. Der er 2 traktorer, kornsilo og korntørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
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ELMEGÄRDSVEJ 58, GJURUP, 9800 HJØRRING, tlf. 98-925125.
JENS KRISTIAN BÆK, gårdejer, født d. 25.-10.-1919, søn af Maren og Anders Peter
Bæk, gift d. 5.-4.-1945 med Mathilde Christensen, medhjælpende hustru, født d.
12.-11.-1922, datter af Kristine og Jens Peter Christensen. Parret har børnene:
Jørgen, født d. 15.-1.-1947 og Regnar, født d. 20.-8.-1949.
J.K.B. har været på Vrå Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 20.-3.-1945
fra Peter Mellergaard.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 3,2 ha.
Stuehuset er af ældre dato og restaureret i 1971. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald fra 1964, maskinhus fra 1972 og ældre lade. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
GAMMEL BORUPVEJ 40, "NØR
GAARD", BORUP, 9830 TÅRS,
tlf. 98-962085.
JØRN NIELSEN, gårdejer, født
d. 21.-7.-1961, søn af Eleonora
og Anders Nielsen, gift d. 16.-5.1987 med Lene Jensen, medhjæl
pende hustru, født d. 23.-6.-1962,
datter af Ingrid og Preben Jen
sen. Parret har børnene: Michael,
født d. 19.-1.-1984 og Morten,
født d. 28.-12.-1987.
J.N. har været på Kalø Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 15.-8.-1987 fra Erik Møller.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 0,3 ha. Der er lejet 8,3 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1934 renoveret i 1989 samt lade og maskinhus fra 1934. Gården drives med
en kvægproduktion på 40 årskøer og 60 ungdyr af racen Jersey. Der er 1 traktor, og
der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet. Gården drives sammen med "Østermarken", Sæby vej 810.
G AMMEL JORD VEJ 1, "SØNDERGAARD", SNEVRE,
9800 HJØRRING, tlf. 98971384.
HENNING ELTVED, gård
ejer, født d. 14.-5.-1955,
søn af Doris og Poul Eltved, gift d. 18.-4.-1981
med Jette Nielsen, medhjæl
pende hustru, født d. 23.3.-1959, datter af Aase og
Henry Nielsen. Parret har
børnene: Anne, født d.
17.-9.-1984 og Mads, født d. 31.-5.-1986.
H.E. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Hirtshals An
delsmejeri. Han overtog gården d. 1.-2.-1981 fra Hans Christian Hansen og Jørgen
Rohtbøl.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 12,8 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1860 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af ko
stald fra 1981, ungdyrstald renoveret i 1981, lade fra 1928, maskinhus fra 1988, gas
tæt silo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer, 60 ungdyr
og 20 slagtekalve af racen Jersey. Der er 2 traktorer, og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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GAMMMELJORDVEJ 15, "VESTERGAARD", SNEVRE, 9800 HJØRRING, tlf. 98971688.
HANS JØRGEN BOEL NIELSEN, gårdejer, født d. 9.-3.-1960, søn af Pauline og Anders
Nielsen, gift d. 25.-5.-1985 med Ulla Nielsen, sygeplejerske, født d. 22.-12.-1959,
datter af Anne og Niels Jørgen Nielsen.
H.J.B.N. har været på Malling Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 17.-10.1986 fra Steen Steffensen.
Ejendomsskold 2.100.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret omkr. 1975. Avlsbygningerne består af
goldsostald og løbeafdeling fra 1934 renoveret i 1978, farestald fra 1978, smågrisestald fra 1981, klimacontainer fra 1983 renoveret i 1989, lade fra 1935, maskinhus fra
1978 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 220 årssøer, der sælges
ca. 4.500 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, hvede og
frøgræs. Der er 2 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. På gården er
ansat 1 fodermester.
GAMMELJORDVEJ 62, "STENS
HEDE", SNEVRE, 9800 HJØRRING,
tlf. 98-971462.
POUL CHRISTIAN JØRGENSEN,
gårdejer, født d. 31.-1.-1948, søn
af Kristine og Martin Jørgensen,
gift d. 10.-7.-1971 med Lillian
Poulsen, medhjælpende hustru,
født d. 13.-8.-1952, datter af
Esther og Wiliam Poulsen. Parret
har børnene: Lars, født d. 12.-8.1976 og Thomas, født d. 8.-9.-1977.
P.C.J. overtog gården i oktober
1973 fra sine forældre Kristine og Martin Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.780.000. Areal 19,3 ha. Der er forpagtet 12,3 ha.
Stuehuset er opført i 1985. Avlsbygningerne består af ældre bygninger, som er reno
veret i 1988, desuden er der ungdyr- og kostald fra hhv. 1957 og 1979, lade og foder
hus fra 1979, køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 års
køer, 47 ungdyr og 23 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er
raps. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GAMMEL RØNNEBJERGVEJ 85,
"ØSTERLY", POULSTRUP, 9760
VRÄ, tlf. 98-988052.
OLE KRISTIANSEN (PETER),
gårdejer, født d. 17.-11.-1938,
søn af Martha og Henry Kristi
ansen, gift d. 16.-11.-1968 med
Ruth Christensen, sygeplejerske,
født d. 3.-7.-1936, datter af Ni
elsine og Ejner Christensen. Par
ret har børnene: Per, født d.
16.-12.-1969 og Arne, født d.
23.- 7.-1972.
O.K. overtog gården d. 1.-11.-1968 fra sine forældre Martha og Henry Kristiansen,
som byggede gården i 1938 på jord fra "St. Pleth".
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 40 ha. Der er lejet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1970 og 1979, lade fra 1973, maskinhus fra 1986 og 2 gylletanke. Gården drives
med en kvægproduktion på 60 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
1 markvandingsanlæg, plansilo og varm lufts tørreri. Man bruger ingen fremmed
arbejdskraft.
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HERLUF GEORG WEESGAARD, søn af Dagmar og Alfred Weesgaard.
H.G.W. overtog gården i 1967 fra sin mor Dagmar Weesgaard.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 11,7 ha., heraf 1,6 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1800 tallet og renoveret i 1952. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1800 tallet renoveret i 1953 samt lade fra 1953. Besætningen er på 6 årskøer
og 4 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøde er rug. Der er 1 traktor. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet. Søsteren Gerda har siden 1951 holdt hus på gården.

GRÆSDALVEJ 45, "VESTER GRÆS
DAL", GRÆSDAL, 9830 TÅRS,
tlf. 98-958222.
NIELS OLE CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 31.-3.-1957, søn af
Birthe og Verner Christensen,
gift d. 28.-3.-1987 med Anette
Hastrup Jensen, sygeplejerske,
født d. 3.- 2.-1961, datter af
Anne Marie og Poul Aage Jen
sen. Parret har sønnen Jens, født
d. 22.-9.-1989. N.O.C. driver lidt
maskinstation med høstarbejde,
han er medlem af Jordfordelings Lodsejerudvalg, og er udlært smed. Han overtog går
den d. 10.-7.-1987 fra Kristine Mortensen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 51,6 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha. Der er lejet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1980. Der er fodermesterhus fra 1964.
Avlsbygningerne består af slagtesvinestald fra 1964, farestald og lade fra 1965,
maskinhus fra 1978, 2 køresiloer og gylletank. Gården drives med en svineproduktion
på 40 årssøer, der produceres ca. 1.250 slagtesvin årligt, desuden er der 5 ammekøer,
2 ungdyr og 6 slagtekalve, det er krydsningsdyr mellem SDM og DRK. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er fremavlsbyg, hvede, ærter, raps og industrikartofler. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, kornsilo og varm lufts tørreri. På gården er
ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GRÆSDALVEJ 70, "ØSTER GRÆSDAL", GRÆSDAL, 9830 TÅRS, tlf. 98-958133.
ERIK ABILDGAARD, gårdejer, født d. 5.-8.-1953, søn af Eline og Jens Regner
Abildgaard. E.A. har været på Kalø Landbrugsskole. Han overtog halvpart i gården i
1977 og forpagtede resten fra sine forældre, som købte gården i 1948.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 0,5 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1927 indrettet til kalvestald, nyere kvægstald fra 1979, lade fra 1929,
maskinhus fra 1986 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 54 årskøer
og 52 ungdyr af racen Jersey. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
GRÆSDALVEJ 89, "ST.RUGHOLM", GRÆSDAL, 9830 TÅRS, tlf. 98-958072.
INGA SØRENSEN, gårdejer, født d. 7.-1.-1952, datter af Elsa og Robert Andersen,
gift d. 21.-3.-1970 med Hans Sørensen, gårdejer, født d. 20.-1.-1949, søn af Helga og
Harry Sørensen. Parret har børnene: Ulrik, født d. 8.-8.-1970, Kurt, født d. 12.-10.1971, Conni, født d. 12.-11.-1973 og Gitte, født d. 27.-3.-1976.
I.S. overtog gården d. 28.-12.-1989 fra Tage Kjettrup.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 24 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1938, ungdyrstald fra 1910, svinestald fra 1962 samt maskinhus og lade fra
1910 Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 38 ungdyr og 11 slagte
kalve af racerne Jersey og SDM, desuden er der 10 ammekøer. Planteproduktionens
salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markar
bejdet. Gården drives sammen med "Falholt" i Dværgetved, det er I.S. forældres gård,
som er på 10 ha.
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HANS OLE NIEBUHR, gårdejer, født d. 28.-9.-1957.
H.O.N. overtog gården d. 1.-4.-1980 fra Helga Jensen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1981. Avlsbygningerne består af minkhuse og pelseri. Gården
drives som minkfarm med en bestand på 550 tæver. Der er 1 fodersilo og 1 traktor.
Gården drives sammen med "Nørrelund".

GRØNNE KLITVEJ 46, "LØGTEGAARD", VENNEBJERG, 9800
HJØRRING, tlf. 98-968179.
BØRGE NIELSEN, gårdejer, født
d. 30.-7.-1928, søn af Kathrine
og Martin Nielsen, gift d. 10.-2.1951 med Karen Lisbeth Nielsen,
medhjælpende hustru, født d.
19.- 3.-1931, datter af Lilly Val
borg og Jens Christian Nielsen.
Parret har børnene: Alise, født
d. 24.- 9.-1950 og Jørgen, født d.
17.-5.- 1959.
B.N. overtog gården d. 1.-5.-1968 fra sine forældre Kathrine og Martin Nielsen, han
havde forpagtet ejendommen fra 1951 til 1968.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er af ældre dato men løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1976 og 1 ældre lade. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer,
12 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

GRØNNE KLITVEJ 123, "ØSTERGAARD", VENNEBJERG, 9800
HJØRRING, tlf. 98-968171.
JENS NØRGAARD JENSEN,
gårdejer, født d. 6.-3.-1930, søn
af Karla og Otto Jensen.
J.N.J. overtog gården d. 1.-2.1966 fra Johan Mariegaard.
Ejendomsskyld 610.000. Areal
18,6 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og
restaureret i 1974. Avlsbygninger
ne består af svinestalde fra
1936 og 1972, lade fra 1936 og maskinhus fra 1982. Gården drives med en svineproduk
tion på 22 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin, desuden er der 4 ammekøer og 5
ungdyr. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med korntørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
GRØNTVEDVEJ 3, "GRØNTVED", MYGDAL, 9800 HJØRRING, tlf. 98-975206.
POUL ERIK CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 26.-10.-1949, søn af Sigrid og Gunnar
Christensen, gift d. 7.-11.-1987 med Jane Westergaard Andersen, medhjælpende hu
stru, født d. 19.-1.-1963, datter af Rigmor og Niels Henning Andersen. Parret har
børnene: Maria-Louise, født d. 21.-2.-1986 og Nicolaj, født d. 1.-12.-1988.
P.E.C. bestyrede gården fra d. 1.-9.-1968 til 1.-10.-1972, hvor han overtog den fra sin
mor Sigrid Christensen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.882.000. Areal 30 ha. Der er lejet 8,3 ha.
Stuehuset er opført i 1873 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1960, ungdyrstald og foderhus fra 1978, lade og maskinhus fra 1960, køresilo og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 39 årskøer, 60 ungdyr og 10 slagte
kalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, 2
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kornsiloer og 1 varmt lufts tørreri. Man har en skoledreng til hjælp. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
GRØNTVEDVEJ 5, "GRØNTVEDGAARD", MYGDAL, 9800 HJØR
RING, tlf. 98-975231.
HENNING GRØNTVED, gårdejer,
født d. 5.-11.-1948, søn af Erna
og Holger Grøntved, gift d. 5.11.-1988 med Nanny Møller, med
hjælpende hustru, født d. 31.-8.1956, datter af Marie og Johan
nes Møller. Parret har børnene:
Heidi, født d. 21.-8.-1979, Janne,
født d. 11.-11.-1982, Maja, født
d. 14.-5.-1986 og Sidse, født d.

12.-12.-1989.
H.G. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1975 fra
sine forældre Erna og Holger Grøntved.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 32,6 ha. Der er forpagtet 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1940 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade fra 1936, svinestald fra 1930, foderhus fra 1978, køresilo og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 43 ungdyr og 22 slagtekalve af
racen RDM. Der er 3 traktorer og 1 kornsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

GULDAGERVEJ 110, "NØR
GAARD", LUNDGÅRDE,
9760 VRÅ, tlf. 98-986215.
JENS ANTON JENSEN,
gårdejer, født d. 25.-11.1945, søn af Agnes og Si
mon Jensen, gift d. 15.-11.1969 med Vera Nielsen,
apoteksassistent, født d.
27.-12.-1948, datter af
Ketty og Frode Nielsen.
Parret har børnene: Jane,
født d. 25.-3.-1972 og Lene,
J.A.J. overtog gården i august 1969 fra sin far Simon Jensen.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha. Der er lejet 50 ha.
Stuehuset er opført i 1889 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af slagtesvinestalde fra 1973, 1974 og 1975, maskinhus fra 1985, ældre lade og gylletank. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 5.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er kartofler, hvede, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
varmt lufts tørreri og halmfyr. Man bruger ingen fremmed arbejdskraft.
GULDAGERVEJ 200, "ØSTERGAARD", GULDAGER, 9760
VRÅ, tlf. 98-986166.
AKSEL MOURITSEN, gårdejer,
født d. 28.-6.-1937, søn af Dagny
og Albrecht Mouritsen, gift d.
12.-5.-1962 med Kirsten Pedersen,
landmand, født d. 1.-8.-1942, dat
ter af Anna og Thorkild Peder
sen. Parret har børnene: Lene,
født d. 30.-6.-1964 og Tina, født
d. 9.-3.-1966.
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Emil Th. Dam.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 38,8 ha., heraf tilkøbt 19,4 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1970, ældre svinestald renoveret i 1970, slagtesvinestald fra 1977, lade fra 1953
opført efter brand, maskinhus fra 1982, køresilo og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 36 årskøer, 49 ungdyr og 15 slagtekalve. Svineproduktionen er på
40 årssøer, der produceres ca. 700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde
er fremavlskorn. Der er 2 traktorer. Man har 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation
bruges til en del af arbejdet.

GULDAGERVEJ 276, "RIMMENS
HOLM", GULDAGER, 9800 HJØR
RING, tlf. 98-986060.
POUL HANSEN, gårdejer, født d.
20.-4.-1944, søn af Anna og Bør
ge Hansen, gift d. 29.-4.-1966
med Hanne-Lise Bønløkke, kursus
lærerinde, født d. 8.-1.-1945,
datter af Else og Otto Bønløkke.
Parret har børnene: Lars, født d.
5.-10.- 1967, Jørgen, født d. 28.9.-1969, Morten, født d. 9.-8.1972 og Klaus, født 11.-4.-1975.
P.H. har været på Dalum Landbrugsskole, han er næstformand i Hjørring Amts Land
økonomiske Selskab, formand for Kvægbrugsudvalget, medlem af Regionsudvalget for
Kvæg i Vendsyssel og formand for Avlsudvalget, desuden er han næstformand for Dan
marks Simmentalerforening og formand for R.D.M. i Vendsyssel. Han overtog gården
d. 24.-8.-1968 fra sine forældre Anna og Børge Hansen.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 26 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1973 udvidet i 1978, ungdyrstald og lade samt foderhus fra 1974, maskinhus fra
1978, gastæt silo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer,
60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen RDM, desuden er der 8 ammekøer, 8 ungdyr og
8 slagtekalve af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps
og korn. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 fuld- og 1
halvtidsmedhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GULDAGERVEJ 301, "NØR
GAARD", GULDAGER HOLME,
9800 HJØRRING, tlf. 98-986162.
JENS CHRISTIAN HANSEN,
gårdejer, født d. 16.-1.-1935, søn
af Birgitte og Niels Christian
Hansen, gift d. 16.-11.-1957 med
Doris Kvist Christensen, medhjæl
pende hustru, født d. 11.-6.-1937,
datter af Johanne Magrethe og
Ejner Karl Christensen. Parret
har børnene: Hanne Gitte, født
d. 16.-9.-1960, Kennet, født d.
15.-1.-1965 og Johnny, født d. 12.-7.-1971.
J.C.H. overtog gården d. 1.-3.-1963 fra Søren Anker Christensen.
Ejendomsskyld 4.200.000. Areal 66,7 ha. Der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kostald og
lade som brændte i 1985, kostalden er løsdriftstald, der er ungdyrstald fra 1973,
kvægstald og lade samt foderhus fra 1986, maskinhus fra 1970 tilbygget i 1987, 4
inderdørs køresiloer, gastæt silo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 65 årskøer, 57 ungdyr og 43 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 ammekøer
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af racerne Simmentaler og Hereford. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvand
ingsanlæg, 2 frontlæssere, 1 kvægfodermaskine og 2 kornsiloer. På gården er ansat 2
faste medhjælpere. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GULDAGERVEJ 361, "LINDHOLM",
RØNNOVSHOLM MARK, 9800
HJØRRING, telf. 98-986018.
MOGENS SØRENSEN, gårdejer,
født d. 25.-8.-1960, søn af Rig
mor og Asger Sørensen.
M.S. har været på Lundbæk Land
brugsskole 2 gange. Han overtog
gården d. 1.-9.-1986 fra sin mor
Rigmor Sørensen, nuværende ejer
er 3 generation på gården, som
kom i slægtens eje i 1947.
Ejendomsskyld 2.080.000. Areal
27,8 ha. Der er forpagtet 5,5 ha.
Avlsbygningerne nedbrændte i 1973 og blev genopbygget med 2 slagtesvinestalde og
lade i 1974, maskinhuset er fra 1978-79, og der er gylletank. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 2.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter og industrikartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og
plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, og M.S. høster selv for
andre.

GUNDERUPVEJ 190, GUNDERUP, 9760 VRÅ.
JØRGEN BENT DYBRO, gårdejer omtales under Gunderupvej 199.
J.B.D. overtog gården d. 1.-4.-1962 fra Johanne Simonsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 20,5 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha.
Stuehuset er opført i 1901 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1975 og 1901, sidstnævnte er renoveret fra 1962-70, lader fra 1901 og 1973.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. Der er samdrift med "Vesterledet", Gunderupvej 199.
GUNDERUPVEJ 199, "VESTERLEDET", GUNDERUP, 9760 VRÅ,
tlf. 98-986245.
JØRGEN BENT DYBRO, gårdejer,
født d. 8.-10.-1940, søn af Elna
Marie og Ejnar Dybro, gift d.
21.-11.-1981 med Inge Christian
sen, husmor, født d. 5.-6.-1940,
datter af Herdis og Nomus Chri
stiansen.
J.B.D. har været på St-Restrup
Husmandsskole. Han overtog går
den d. 1.-7.-1969 fra sine foræl
dre Elna Marie og Ejnar Dybro.
Ejendomsskyld 1.873.000. Areal 46,2 ha., heraf tilkøbt 29,5 ha. Der er lejet 19,5 ha.
Stuehuset er opført i 1901 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1965, kviestald fra 1975, lade ombygget til kviestald i 1973, ny lade fra 1973,
maskinhus fra 1970 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 105 års
køer, 130 ungdyr og 35 slagtekalve. Der er 4 traktorer. På gården er ansat 3 faste
medhjælpere, og der er samdrift med Gunderupvej 190.
GØGGÅRDSVEJ 148, "VESTER GØGGAARD", MYGDAL, 9800 HJØRRING, tlf. 98975033.
KNUD ERIK LASSEN, gårdejer omtales under "Hebbelstrup", Hebbelstrupvej 157.
K.E.L. overtog gården d. 1.-7.-1989 fra Villy Villadsen.
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Ejendomsskyld 760.000. Areal 11,7 ha.
Stuehuset er opført i 1967. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1967 og
ældre lade. Gården drives sammen med "Hebbelstrup", Hebbelstrupvej 157.
GØGGÅRDSVEJ 229, "NØRRE GØGGAARD", MYGDAL, 9800 HJØRRING, tlf. 98975355.
OVE MØRK KRISTENSEN, gårdejer, født d. 12.-10.-1951, søn af Gerda og Gunnar
Kristensen, bor sammen med Mona Johnsen, dagplejer, født d. 13.-1.-1958, datter af
Oda og Christian Johnsen. Parret har børnene: Maja, født d. 26.-11.-1983 og Morten,
født d. 20.-8.-1987.
O.M.K. overtog gården d. 1.-7.-1986 fra sine forældre Gerda og Gunnar Kristensen,
nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal 42 ha. Der er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1962, ældre svinestald og lade, nyere lade fra 1978, maskinhus fra 1975,
foderhus fra 1988, køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 42
årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 450 stk. årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varmt lufts
tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
GØGGÅRDSVEJ 230, "SØNDER
GØGGAARD", MYGDAL, 9800
HJØRRING, tlf. 98-975170.
SØREN GRU, gårdejer, født d.
8.-8.-1961, søn af Berthe Lassen
og Børge Jensen Gru.
S.G. har været på Try og Lund
bæk Landbrugsskoler. Han over
tog gården med 1. halvpart i
1984 og resten i 1988 fra sine
forældre Berthe Lassen og Børge
Jensen Gru, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 2.370.000. Areal 63 ha. Der er lejet 23 ha.
Stuehuset er opført i 1901 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kalvestald
fra 1955, kostald fra 1972, lade fra 1901, maskinhus fra 1976, foderhus fra 1990,
køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 61 årskøer, 70 ungdyr
og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med varmt lufts tørreri. På gården er
ansat 1 fuld- og 1 halvtidsmedhjælper.

GØNDERUPVEJ 65, "VANGGAARD", GØNDERUP, 9760
VRÅ, tlf. 98-988383.
POUL ERIK HENRIKSEN, gård
ejer, født d. 26.-4.-1948, søn af
Mine og Møller Henriksen, gift
d. 20.-11.-1971 med Anna Marie
Larsen, medhjælpende hustru,
født d. 3.-3.-1950, datter af
Klara og Jens Peter Larsen.
Parret har børnene: Jan, født d.
10.-9.-1974 og Morten, født d.
14.-9.-1978.
P.E.H. overtog gården d. 1.-3.- 1975 fra Søren Møllebjerg.
Ejendomsskyld 1.820.000. Areal 61 ha., heraf tilkøbt 42 ha. Der er lejet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
og lade fra 1960, ungdyrstald fra 1978, køresilo og gylletank. Gården drives med en
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kvægproduktion på 48 årskøer, 77 ungdyr og 33 slagtekalve. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter, hvede og byg. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
GØNDERUPVE3 205, "MELLERGAARD", GØNDERUP, 9760
VRÅ, tlf. 98-988470.
PREBEN K3ÆRSGÅRD, gårdejer,
født d. 18.-2.-1942, søn af Signe
og Børge Kjærsgård, gift d. 22.10.-1966 med Else Larsen, med
hjælpende hustru, født d. 19.-1.1946, datter af Ingrid og 3ørgen
Larsen. Parret har børnene: Anne-Mette, født d. 4.-12.-1967 og
3esper, født d. 12.-6.-1970.
P.K. har været på Vejlby Land
brugsskole, og har været medlem
af Hjørring Byråd. Han overtog
gården d. 31.-12.-1977 fra sine forældre Signe og Børge Kjærsgård.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 16,2 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af farestald
fra 1978, fravænningsstald fra 1980, andre svinestalde fra 1920 renoveret i 1978, lade
fra før 1900, maskinhus fra 1986 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion
på 230 årsøer, der sælges ca. 4.700 smågrise årligt, desuden er der 40 moderfår.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og frøgræs. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. På gården er ansat 1 fast
medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, og der er samtdrift med
"Søndervang", Saksagervej 245.

GÅRESTRUPVE3 57, "GAARESTRUPGAARD", GÅRESTRUP, 9800 H30RRING, tlf.
98-925060.
30RGEN SVENDSEN, gårdejer, født d. 1.-2.-1941, søn af Karen Marie og 3ens Vester
gaard Svendsen, gift d. 19.-6.-1965 med Inga Bundgaard, kontorassistent, født d.
31.-8.-1945, datter af Mariane og Svend Bundgaard. Parret har børnene: Ole, født d.
25.-12.-1965, Steen, født d. 3.-7.-1967, Svend, født d. 21.-5.-1972 og Mariane, født d.
11.-6.-1978. 3.S. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-5.-1971 fra Maren og Christian Madsen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 34,9 ha., heraf tilkøbt 1,6 ha. Der er lejet 38,9 ha.
Stuehuset er opført i 1875 og restaureret i 1971. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1956 og 1978, lade fra 1967 og gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 62 årskøer, 75 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, kornsilo og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

GÅRESTRUPVE3 179, "VESTERGAARD", GÅRESTRUP, 9800 H30RRING, tlf. 98920914.
SØREN AAEN, gårdejer, født d. 21.-6.-1962, søn af Kirsten og Holger Aaen, bor sam
men med Bente 3akobsen, landmand, født d. 19.-11.-1964, datter af Doris og Svend
Aage 3akobsen. Parret har børnene: Marie, født d. 23.-5.-1987 og Hans Henrik, født d.
26.-11.-1988.
B.3. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. S.AA. har været på Lundbæk og
Asmildkloster Landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-6.-1988 fra Møllerbæk Peder
sen. Ejendomsskyld 4.270.000. Areal 101 ha.
Stuehuset er opført i 1875 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stalde fra 1938 og 1976, lade fra 1938, maskinhus fra 1978, gastæt silo og gylletank.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.800 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, varm lufts
tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

-184-

HALVORSMINDEVEJ 203, "HOLTET", VESTER BAGTERP, 9800
HJØRRING, tlf. 98-929435.
JENS JØRGEN HOLT NIELSEN,
gårdejer, født d. 20.-1.-1946, søn
af Inga og Herluf Holt Nielsen,
gift d. 24.-2.-1968 med Jytte Bo
dil Pedersen, medhjælpende hu
stru, født d. 11.-9.-1946, datter
af Erna og Adolf Pedersen. Par
ret har børnene: Torkild, født d.
24.- 8.-1972 og Helle, født d.
29.-5.- 1980.
J.J.H.N. overtog gården d. l.-l.1978 fra sine forældre Inga og
Herluf Holt Nielsen, nuværende
ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 32,5 ha. Der er lejet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1963 renoveret i 1978-79, svinestald fra 1956, lade fra 1985 og køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 50 ungdyr og 17 slagtekalve af
racen SDM, desuden produceres der 300 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, varm lufts tørreri og halmfyr. Sønnen Torkild er medhjælper på gården.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HARPSØVEJ 65, "MELLER HARPSØ", HARPSØ, 9830 TÅRS, tlf. 98-961706.
IB HEJSELBAK JENSEN, gårdejer, født d. 26.-5.-1951, søn af Tove og Verner Jensen,
bor sammen med Solveig Sten, fabriksarbejder, født d. 16.-2.-1957, datter af Kirstine
og Svend Aage Rasmussen. Parret har børnene: Frank, født d. 26.-5.-1979, Chris, født
d. 11.-7.-1979, Ronnie, født d. 15.-1.-1981 og Linda, født d. 5.-3.-1981.
I.H.J. er uddannet rørsmed. Han overtog gården d. 7.-7.-1987 fra Knud Nielsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 5,5 ha.
Stuehuet er opført i 1934 og restaureret i 1989. Gården drives som fjerkræfarm med
8.500 høns, som producerer rugeæg til Mølbjerg. Der er 2 traktorer på gården.
HAURHOLMVEJ 355, "NØRREGAARD", HØGSTED, 9760 VRÅ,
tlf. 98-988410.
JØRGEN JUUL NIELSEN, gård
ejer, født d. 24.-7.-1953, søn af
Ingrid og Niels Juul Nielsen, gift
d. 5.-10.-1974 med Lene Holm
Jensen, medhjælpende hustru,
født d. 2.-2.-1953, datter af Else
og Oskar Jensen. Parret har bør
nene: Birgitte, født d. 29.-12.1973, Thomas, født 29.-12.-1976
og Susanne, født d. 18.-10.-1981.
J.J.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 30.-4.1976 fra Niels Frydkær.
Ejendomsskyld 1.490.000. Areal 31 ha.
Stuehuset er opført i 1800 tallet og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
svinestalde fra 1925 og 1977, lade fra 1959 og gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 165 årssøer, der produceres ca. 3.400 smågrise og 100 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og jordbær. Der er 2 trak
torer. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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HEBBELSTRUPVEJ 75, "CARLSMINDE", MYGDAL, 9800 HJØR
RING, tlf. 98-975164.
EVALD BRATH, gårdejer, født d.
16.-10.-1928, søn af Elna og Jens
Brath, gift d. 1.-10.-1960 med
Ruth Larsen, sygeplejerske, født
d. 1.-3.-1938, datter af Zitta og
Ernst Larsen. Parret har børne
ne: Inger, født d. 21.-1.-1961,
Christian, født d. 19.-7.-1963,
Henning, født d. 13.-6.-1965 og
Mogens, født d. 9.-3.-1967.
E.B. overtog gården d. 1.-7.-1967 fra Ejner Poulsen.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 78 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
slagtesvinestald fra 1890 renoveret efter en brand i 1956, den er senest renoveret i
1980, sostald fra 1974, lade fra 1956, maskinhus fra 1976 og gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 100 årssøer, der produceres ca. 2.000 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. På gården er
ansat 1 fast medhjælper.
HEBBELSTRUPVEJ 157, "HEBBELSTRUP", MYGDAL, 9800 HJØR
RING, tlf. 98-975033.
KNUD ERIK LASSEN, gårdejer,
født d. 28.-9.-1937, søn af Marie
og Christian Lassen, gift d. 27.10.-1959 med Birtha Larsen,
medhjælpende hustru, født d.
12.- 8.-1939, datter af Marie og
Christian Peter Larsen. Parret
har børnene: Erik, født d. 18.-1.1961, Henrik, født d. 31.-1.-1962,
Bent, født d. 4.-10.-1963, Flem
ming, født d. 5.-8.-1965, Ole,
født d. 2.-8.-1967 og Anne-Marie, født d. 30.-3.-1971.
K.E.L. overtog gården d. 1.-4.-1963 fra Poul Nielsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 44,7 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1975 og 1976, svinestald fra 1970, lade fra 1947, maskinhus fra 1971,
foderhus fra 1975, 2 køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
60 årskøer, 60 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 20 årssøer, og
der produceres ca. 350 smågrise årligt. Der er 4 traktorer, kornsilo, korntørreri og
fast brændselsfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til
en del af markarbejdet. Der er samdrift med "Vester Gøggaard", Gøggårdsvej 148.

HEBBELSTRUPVEJ 224, "HESTHA
VEN", MYGDAL, 9800 HJØR
RING, tlf. 98-975239.
MORTEN BO LARSEN, gårdejer,
født d. 30.-8.-1961, søn af Rita
og Peter Larsen, gift d. 27.-5.1989 med Dorthe Mejlvang Niel
sen, medhjælpende hustru, født
d. 6.-5.-1962, datter af Else og
Frank Nielsen. Parret har børne
ne: Kristine, født d. 30.-11.-1985,
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Marianne, født d. 25.-8.-1988 og Peter, født d. 27.-2.-1991.
D.M.L. har været på Try og Lundbæk landbrugsskoler.
M.B.L. har været på Try og Lundbæk landbrugsskoler. Han overtog gården d. 25.-8.1989 fra Gunner Steensen.
Ejendomsskyld 2.090.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 5,8 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1966, kalve- og ungdyrstald fra 1979, svinestalde fra 1977-78, lade fra 1908,
maskinhus fra 1977, køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 55
årskøer, 50 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der ca. 1.000
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer,
kornsilo og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
HEBBELSTRUPVEJ 229, "RODE
MØLLE", MYGDAL, 9800 HJØR
RING, tlf. 98-975261.
MARTIN PEDERSEN, gårdejer,
født d. 20.-2.-1963, søn af Edel
og Poul Erik Pedersen.
M.P. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
de d. 1.-8.-1986 fra sine forældre
Edel og Poul Erik Pedersen.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal
44 ha.
Stuehuset er opført i 1853 og
løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1965 moderniseret i
1973-74, svinestald fra 1940 moderniseret i 1979, sostald fra 1975, lade fra 1940,
maskinhus fra 1976, foderhus fra 1978, gastæt silo, køresilo og gylletank. Gården
drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 37 årskøer, 40 ungdyr og 7
slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 25 årssøer, der produceres ca. 500
slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. På gården er ansat 1
fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HOLTEGÅRDSVEJ 76, "HOLTEGAARD", MYGDAL, 9800 HJØR
RING, tlf 98-975292.
HILBERT ARNE NIELSEN, gård
ejer, født d. 2.-5.-1953, søn af
Edith og Peter Nielsen, gift d.
16.-7.-1988 med Dorte Daarbak,
kontorassistent, født d. 1.-5.-1958,
datter af Grethe og Erlind An
dersen. Parret har børnene:
Theis, født d. 29.-1.-1980,
Jesper, født d. 1.-8.-1984 og
Anna, født d. 22.-6.-1989.
H.A.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-5.-1986 fra
Herman Jørgensen.
Ejendomsskyld 2.370.000. Areal 47 ha., heraf 1,5 ha. skov, eng og sø.
Stuehuset er opført i 1795 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af faresamt goldsostald fra 1967 renoveret i 1990, slagtesvinestald fra 1969 renoveret i 1990,
klima- og ungdyrstald fra 1990, lade fra 1967, ældre maskinhus og gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 130 årssøer, der sælges ca. 800 smågrise, og der
produceres 2.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
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HVIDSTED, 9830 TÅRS, tlf.
98-963154.
SVEND CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 20.-9.-1938, søn af Emma
og Peter Christensen, gift d. 20.3.-1970 med Alice Jensen, med
hjælpende hustru, født d. 16.-10.1945, datter af Mary og Ernst
Jensen. Parret har børnene: Anne-Mette, født d. 20.-5.-1963,
Per, født d. 15.-9.-1964, Lene,
født d. 22.-9.-1970 og Susanne,
født d. 22.-6.-1972. S.C. overtog gården d. 22.-6.-1964 fra Henry Karlsen.
Ejendomsskyld 1.410.000. Areal 14,4 ha., heraf tilkøbt 9,4 ha. Der er lejet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af so- og
farestald fra 1980, fravænningsstald fra 1970 renoveret i 1980, lade fra 1983, maskin
hus fra 1985, gastæt silo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100
årssøer, der produceres ca. 2.200 smågrise årligt. Desuden drives der hestestutteri
med opdræt af travheste ved navnet "Elholm". Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og ærter. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.

HVIDSTEDVEJ 133, "MELLERGAARD", HVIDSTED, 9760 TÅRS,
tlf. 98-963145.
ANDERS NIELSEN, gårdejer,
født d. 19.-3.-1928, søn af Laura
og Svend Nielsen, gift d. 30.-10.1954 med Eleonora Andersen,
medhjælpende hustru, født d.
11.-3.-1934, datter af Alma og
Hans Andersen. Parret har bør
nene: Jette, født d. 30.-11.-1958,
Jørn, født d. 21.-7.-1961, Bente,
født d. 16.-7.-1967 og Henrik, født d. 4.-8.-1970.
A.N. overtog gården d. 1.-11.-1954 fra sine forældre Laura og Svend Nielsen, nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha. Der er lejet 6,7 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1934 og 1961, svinestald fra 1934, lader fra 1934 og 1988, maskinhus fra
1968 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 33 ungdyr og
15 slagtekalve af blandet race, desuden produceres der ca. 20 slagtesvin årligt. Der er
2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HVIRREKÆRVEJ 60, "HVIRREKÆR", SNEVRE, 9800 HJØRRING,
tlf. 98-971106.
JENS ANDERSEN, gårdejer, født
d. 16.-10.-1941, søn af Erne og
Hilbert Andersen, gift d. 13.-10.1973 med Aase Thrane, klinikas
sistent, født d. 31.-10.-1947, dat
ter af Ingrid og Peer Thrane. Par
ret har børnene: Tina, født d.
15.-7.-1975 og Jan, født d. 12.10.-1980.
J.A. har været på Vejlby Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1973 fra sine forældre Erne og Hilbert
Andersen.
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Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Der er lejet 2,2 ha.
Stuehuset er af ældre dato og restaureret senest i 1989. Avlsbygningerne består af
svinestald fra 1978, ældre svinestald renoveret i 1963, ældre lade og maskinhus fra
1980. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der produceres ca. 700
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
HVIRREKÆRVEJ 148, "HVIRREKÆRGAARD", HVIRREKÆR, 9800 HJØRRING, tlf. 98971016.
FINN SEVERINSEN, gårdejer, født d. 10.-3.-1956, søn af Margiritte og Regnar Severinsen, gift d. 21.-6.-1980 med Karen Mette Køhier, køkkenassistent, født d. 26.-12.1957, datter af Kirsten og Willy Køhier. Parret har børnene: Anja, født d. 6.-2.-1980
og Nina, født d. 8.-1.-1982.
F.S. har været på Korinth og Malling Landbrugsskoler, og er i bestyrelsen for 4H,
medlem af skolebestyrelsen samt i ungdomsudvalget for Hjørring Amts Landøkonomi
ske Selskab. Han overtog gården d. 31.-12.-1979 fra sine forældre Margiritte og
Regnar Severinsen.
Ejendomsskyld 1.540.000. Areal 43,5 ha. Der er forpagtet 21 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1972, ungdyrstald fra 1974, lade fra 1973-74, maskinhus fra 1967 og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer, 41 ungdyr og 19 slagtekalve af
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, rug, ærter, raps og byg. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

HØGSTEDVEJ 124, "ØSTERGAARD", HØGSTED, 9760 VRÄ, tlf. 98-988270.
ANKER CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 14.-10.-1958, søn af Edit og Gunnar Chri
stensen.
A.C. har været på Hammerum og Lundbæk Landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.8.-1982 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 44 ha.
Stuehuset er opført i 1882 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1930, lade fra 1883 og maskinhus fra 1973. Gården drives med en svinepro
duktion på 25 årssøer, der produceres ca. 450 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter, byg, hvede og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
kornsilo og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HØJMARKSVEJ 46, "HØJMARK",
9830 TÅRS, tlf. 98-961360.
PAUL JEPSEN, gårdejer, født d.
12.-9.-1935, søn af Anna og
Ernst Jepsen, gift d. 3.-12.-1960
med Gudrun Hansen, post, født
d. 21.- 1.-1940, datter af Hanne
og Aksel Hansen. Parret har bør
nene: Michael, født d. 1.-9.-1961,
Bjørn, født d. 17.-10.-1963, Hen
riette, født d. 19.-4.-1967 og
Martin, født d. 15.-7.-1971.
P.J. har været på Tune Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1961 fra Niels Søndergaard.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er lejet 3,9 ha.
Stuehuset er opført i 1800 tallet og restaureret samt tilbygget i 1976. Avlsbygninger
ne består af kvægstalde fra 1965, 1972 og 1974, lade fra 1974 og maskinhus fra 1979.
Gården drives med en kvægproduktion på 21 årskøer, 27 ungdyr og 12 slagtekalve af
racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug og hvede. Der er 2 traktorer, og
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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MYGDAL, 9800 HJØRRING, tlf.
98-975228.
LISBETH BACH, lærer, født d.
21.-6.-1947, datter af Else og
Ole Olesen, gift d. 17.-4.-1976
med Johannes Bach, gårdejer,
født d. 4.-1.-1947, søn af Astrid
og Aage Bach. Parret har børne
ne: Jesper, født d. 30.-7.-1976,
Martin, født d. 24.-1.-1979 og
Torkil, født d. 14.-9.-1982.
J.B. har været på Hammerum
Landbrugsskole. L.B. overtog halvparten af gården og derefter resten i 1982 fra sin
far Ole Olesen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 21 ha. Der er lejet 63,9 ha.
Stuehuset er opført i 1920'erne og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af lade
og maskinhus fra 1986 samt gylletank. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter, byg, hvede og rajgræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm
lufts tørreri. På gården er ansat deltidsmedhjælp.

HØJTVEDVEJ 106, "HØJTVEDGAARD", MYGDAL, 9800 HJØR
RING, tlf. 98-975323.
KARL ERIK NIELSEN, gårdejer,
født d. 13.-2.-1941, søn af Jenny
og Ernst Nielsen, gift d. 8.-3.1969 med Aase Thomsen, med
hjælpende hustru, født d. 7.-1.-1948,
datter af Sigrid og Christian
Thomsen. Parret har børnene:
René, født d. 25.-2.-1976, Anja,
født d. 8.-11.-1977 og Kim, født
d. 25.-1.-1983.
K.E.N. overtog gården d. 1.-6.-1973 fra sine forældre Jenny og Ernst Nielsen, nuvæ
rende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 72,4 ha., heraf tilkøbt 35,4 ha., der er 8 ha. skov og 5
ha. eng.
Stuehuset er opført i 1864 og løbende restaureret. Avlsbygningerne nedbrændte i 1978
og blev genopført et andet sted med kvægstalde fra 1973 og 1978, lade fra 1976,
foderhus fra 1978, køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 72
årskøer og 90 ungdyr af racen SDM. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg og halm
fyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

HØJTVEDVEJ 210, "HØJTVED",
9800 HJØRRING, tlf. 98-985086.
HANS JØRGEN JENSEN, gård
ejer, født d. 12.-10.-1944, søn af
Karen Magrethe og Ingemann Jen
sen, gift d. 22.-10.-1966 med
Gerda Nielsen, medhjælpende hu
stru, født d. 25.-11.-1944, datter
af Ingeborg og Olenius Jensen.
Parret har børnene: Lisbeth, født
d. 9.-2.-1968, Inge-Helene, født
d. 13.-4.-1969, Trine-Louise, født
d. 5.-7.-1971 samt tvillingerne
Henrik og Jesper, født d. 3.-3.-1975.
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på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1966 fra sin mor Karen
Magrethe Jensen.
Ejendomsskyld 2.090.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 33,4 ha. Der er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1938 tilbygget i
1975, svinestalde fra 1978 og 1980, lade fra 1978, maskinhus fra 1973 og gylletank.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 49 årskøer, 60 ungdyr
og 20 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Svineproduktionen er på 80 årssøer, og der
produceres ca. 1.800 smågrise årligt Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HÅSENVEJ 50, "VESTER HAASEN", HÄSEN, 9830 TÄRS, tlf. 98-954027.
ARNE LILHOLT, gårdejer, født d. 3.-8.-1934, søn af Else M. og Aage Lilholt, gift d.
27.-6.-1959 med Aase Andersen, medhjælpende hustru, født d. 8.-10.-1932, datter af
Rigmor og Alfred Andersen. Parret har børnene: Anette, født d. 19.-1.-1960, Birgitte,
født d. 9.-9.-1961 og Charlotte, født d. 7.-1.-1965.
A.L. har været på Malling Landbrugsskole, og er i kommunalbestyrelsen for Hjørring
Kommune. Han overtog gården d. 26.-5.-1959 fra Møller Jensen.
Ejendomsskyld 2.060.000. Areal 36 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1920, nyere kvægstald fra 1970 udvidet med kviestald i 1978, kostald renoveret til
svinestald i 1978, lade fra 1920 udvidet i 1978 og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 40 årskøer og 45 ungdyr. Der er 2 traktorer, plansilo og halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HÅSENVEJ 51, "LILLE HÄSEN", MYLUND, 9830 TÄRS, tlf. 98-954140.
BJARNE JØRN JENSEN, gårdejer, født d. 3.-6.-1956, søn af Emmy og Ejner Jensen.
B.J.J. driver maskinstation, og er i bestyrelsen for Tårs Husmandsforening. Han
overtog gården i september 1983 fra sin forældre Emmy og Ejner Jensen.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 7,5 ha. Der er lejet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1905, lade fra 1905 tilbygget i 1941 samt maskinhuse fra 1980 og 1989.
Gården drives udelukkende med plantproduktion bestående af raps, ærter, hvede og
rug. Der er traktor og mejetærsker. Man bruger ingen fremmed arbejdskraft.
HÅSENVEJ 151, "BOLLERSKOV",
KOLDBRO, 9830 TÅRS, tlf. 98954190.
MOGENS GADE, gårdejer, født
d. 7.-1.-1949, søn af Olga og
Aage Gade, gift d. 20.-1.-1972
med Grete Andreasen, forretnings
indehaver, født d. 2.-7.-1951, dat
ter af Asta og Johan Andreasen.
Parret har børnene: Christina,
født d. 27.-4.-1977 og Jakob,
født d. 7.-1.-1980.
M.G. har været på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1977 fra Knud Richard.
Ejendomsskyld 2.490.000. Areal 39 ha., heraf 16 ha. skov, eng og plantage.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stalde fra 1880, 1978, 1981 og 1985, lade fra 1930, maskinhuse fra 1930 og 1985 samt
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 180 årssøer, der sælges ca. 3.500
smågrise og 100 slagtesvin årligt, desuden er der 2 ponyer og 1 Hanovoraner. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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ILBROVEJ 71, "VESTER DAMMEN", HÆSTRUP, 9800 HJØRRING, tlf. 98-986262.
ARNE JENSEN, gårdejer, født d. 2.-9.-1948, søn af Signe Magrethe og Knud Jensen,
gift d. 15.-4.-1977 med Jette Bøjel Andersen, sygeplejerske, født d. 26.-2.-1952,
datter af Ella og Kaj Andersen. Parret har børnene: Henrik, født d. 14.-3.-1978 og
Signe, født d. 23.-6.-1986.
A.J. er uddannet automekaniker og salgskonsulent for landbrugsmaskiner i Vendsyssel.
Han overtog gården d. 18.-8.-1986 fra sin far Knud Jensen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 50 ha.
Stuehuset er opført i 1848 og restaureret fra 1986-90. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade alle fra 1936. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af hvede, maltbyg, rajgræs og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 rotorharve, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
ILBROVEJ 139, "ØSTER DAMMEN", HÆSTRUP, 9800 HJØRRING, tlf. 98-986282.
LARS BO THOMSEN, gårdejer, født d. 12.-12.-1963, søn af Else og Børge Thomsen,
gift d. 23.-5.-1987 med Helle Hyldgaard Andersen, butiksassistent, født d. 20.-4.-1963,
datter af Ellen og Knud Andersen. Parret har børnene: Camilla, født d. 12.-6.-1986 og
Frederik, født d. 20.-6.-1988.
L.B.T. har været på Try Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1987 fra Knud
Mølbjerg.
Ejendomsskyld 1.995.000. Areal 52 ha. Der er lejet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1950 restaureret i 1968 samt nyere fra 1968, lade fra 1950, maskinhus fra
1905 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der sælges ca.
250 smågrise og 250 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
hvede, rug og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og
halmfyr. Man bruger ingen fremmed arbejdskraft.
JONSTRUPVEJ 98, "VESTER
JONSTRUP", KRUSTRUP, 9800
HJØRRING, tlf. 98-925142.
POUL ERIK NIELSEN, gårdejer,
født d. 5.-7.-1931, søn af Margre
the og Jens Nielsen, gift d. 26.3.-1957 med Ulla Chistensen,
medhjælpende hustru, født d.
22.-1.-1939, datter af Magda og
Adolf Christensen. Parret har
børnene: Jens, født d. 26.-11.-1957,
Niels, født d. 12.-1.-1959, Hanne,
født d. 17.-8.-1962 og Peter,
født d. 2.-10.-1964.
P.E.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 10.-4.-1964 fra
Emmersen Fuglsig, sønnen Peter købte d. 1.-1.-1990 halvpart i gården, som nu drives i
fællesskab af far og søn.
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 62 ha. Der er forpagtet 19,5 ha.
Stuehuset er opført i 1971. Avlsbygningerne består af kvægstald bygget i 1965 efter
brand, lade og foderhus fra 1965, 2 slagtesvinestalde fra 1980 og 1984, maskinhus fra
1977, gastæt silo og 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 56 års
køer, 85 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 2.800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og vindmølle. Man bruger
ingen fremmed arbejdskraft.

KABBELTVEDVEJ 133, "NØRRE GRØNTVED", MYGDAL, 9800 HJØRRING, tlf. 98975159.
BENT NORMANN PEDERSEN, gårdejer, født d. 24.-9.-1949, søn af Astrid og Hartnach Pedersen, gift d. 2.-4.-1977 med Inger Ledel Hansen, sygeplejerske, født d.

-1921.-2.-1954, datter af Else og Bent Ledel Hansen. Parret har børnene: Kristina, født d.
31.-8.-1978, Maria, født d. 14.-1.-1981, Lars, født d. 10.-3.-1984 og Peter, født d.
14.-7.-1987.
B.N.P. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1976 fra
sine forældre Astrid og Hartnach Pedersen.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 31,5 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1914 restaureret i 1964, lade opført efter brand i 1939 og maskinhus fra 1979.
Gråden drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af
blandet race. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri og halmfyr. På
gården er der 1 skoledreng til hjælp, og man bruger lidt løs arbejde.
KABBELTVEDVEJ 135, "GRØNTVED", MYGDAL, 9800 HØRRING, tlf. 98-975113.
NIELS MOGENS NIELSEN, gårdejer, født d. 29.-5.-1945, søn af Elna og Christian
Nielsen, gift d. 15.-3.-1975 med Birgit Rømer, lægesekretær, født d. 29.-9.-1951,
datter af Inga og Knud Rømer. Parret har børnene: Jakob, født d. 5.-9.-1975, Tine,
født d. 27.-4.-1978, Martin, født d. 10.-6.-1985 og Rasmus, født d. 19.-6.-1989.
N.M.N. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1976 fra
sin stedfar Otto Grøntved.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 16,7 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Der er lejet 3,9 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1936 og lade fra 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer,
22 ungdyr og 13 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, og maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

KABBELTVEDVEJ 189, "KABBELTVED", MYGDAL, 9800 HJØRRING,
tlf. 98-975446.
LEIF KLIT LARSEN, gårdejer,
født d. 8.-5.-1949, søn af Ruth
Fisker og Erik Klit Larsen, gift
d. 14.-12.-1968 med Ingelis Niel
sen, medhjælpende hustru, født
d. 5.-3.-1952, datter af Jenny og
Ernst Nielsen. Parret har børne
ne: Tina, født d. 15.-6.-1969,
Maibritt, født d. 5.-5.-1973 og
Christian, født d. 26.-5.-1982.
L.K.L. overtog gården d. 27.-8.-1985 fra Jens Gjesing Nielsen.
Ejendomsskyld 2.280.000. Areal 36 ha. Der er lejet 24 ha.
Stuehuset er opført i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og foderhus alle
fra 1975, kalvestald og maskinhus fra 1989, 2 udendørs køresiloer og 1 gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 66 årskøer, 90 ungdyr og 40 slagtekalve. Der
er 3 traktorer og 1 mejetærsker. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
KABBELTVEDVEJ 209, "KABBELTVED", MYGDAL, 9800 HJØR
RING, tlf. 98-975110.
POUL MIKKELSEN, gårdejer,
født d. 11.-2.-1931, søn af Es
ther og Carl Svenningsen, gift d.
31.-3.- 1962 med Gunhild Møller
Thomsen, medhjælpende hustru,
født d. 3.- 8.-1940, datter af
Magda og Jens Møller Thomsen.
Parret har børnene: Henrik, født
d. 29.-1.-1963, Lisbeth, født d.
27.-4.-1965 og Anders, født d.
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16.-12.-1972.
P.M. overtog gården d. 26.-4.-1969 fra Valdemar Jepsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 29,7 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1940 renoveret i 1970, spaltestald fra 1979, lade fra 1977, maskinhus fra
1986, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 35
årskøer, 55 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker
og kornsilo med tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KABBELTVEDVEJ 210, "KABBELTVED", MYGDAL, 9800 HJØRRING,
tlf. 98-938825.
TORBEN LEDET HANSEN, gård
ejer, født d. 26.-1.-1960, søn af
Bitten og Erling Ledet Hansen,
gift d. 2.-7.-1983 med Lilli Ja
kobsen, medhjælpende hustru,
født d. 25.-4.-1963, datter af
Gudrun og Egon Jakobsen. Parret
har børnene: Lasse, født d.
22.-12.-1984 og Kathrine, født d.
28.-8.-1989.
T.L.H. har været på Hammerum Landbrugsskole, og er i bestyrelsen for Bindslev-Tversted Landboforening. Han overtog gården d. 1.-2.-1983, fra Johannes Andersen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 28,8 ha. Der er lejet 13,4 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret senest i 1989. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1938-39, lade og foderhus fra 1977 samt køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 40 årskøer og 35 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøde er byg. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markar
bejdet. Man har 1 skoledreng til hjælp.

KARENSMINDEVEJ 106, "SØNDERGAARD",
GÅRESTRUP,
9800 HJØRRING, tlf. 98-911172.
MAGNE BRASHOLT, gårdejer,
født d. 1.-7.-1957, søn af Gudrun
og Anker Brasholt, gift d. 30.5.-1981 med Kirsten Bundgaard,
medhjælpende hustru, født d. 1.6.-1959, datter af Ida og Vagn
Bundgaard. Parret har børnene:
Jacob, født d. 10.-7.- 1982,
Vagn, født d. 1.-12.-1985 og
Pernille, født d. 16.-11.-1987.
M.B. har været på Ladelund og Lundbæk Landbrugsskoler, han er medlem Kvægbrugs
udvalget for Hjørring Amt Landøkonomiske Selskab og i repræsentantskabet for MDFood. Han overtog gården d. 15.-3.-1981 fra Else Rømer Nielsen.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 55 ha. Der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1972, ungdyrstald og lade fra 1946, maskinhus fra 1979 og gylletank. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 73 årskøer og 85 ungdyr af racen Jersey. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stue
huset. På gården er ansat 1 fast medhjælper og 1 skoledreng til hjælp.
KIRKENSGÅRDSVEJ 52, "VESTERGAARD", SKALLERUP, 9800 HJØRRING, tlf. 98968086.
POUL JEPSEN, gårdejer, født d. 13.-5.-1935, søn af Valborg og Kresten Jepsen, gift
d. 17.-11.-1960 med Karen Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 17.-2.-1942, datter
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sen. Parret har børnene: Henrik,
født d. 16.-4.-1961, Mogens, født
d. 14.-8.-1963, Jens, født d. 5.4.-1967 og Sanne, født d. 7.-5.1971.
Karen Sørensen er i bestyrelsen
for Jerseyforeningen i Vendsyssel.
P.J. har været på Malling Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 22.-10.-1971 fra Søren H. Sø
rensen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal
39 ha., heraf tilkøbt 11,1 ha. Der er forpagtet 30,5 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1958 og 1977, kviestald fra 1973, svinestalde fra 1977 og 1979, lade fra 1900,
maskinhus fra 1977 og gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 36 årskøer, 45 ungdyr og 17 slagtekalve af racen Jersey. Svinepro
duktionen er på 75 årssøer, der sælges ca. 1.650 smågrise årligt, desuden blev der i
1988 oprettet minkfarm med 230 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter og hvede. Der er 2 traktorer, kornsilo med varm lufts tørreri og fastbrændsels
fyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KIRKENSGÅRDSVEJ 83, "KIRKENSGAARD", SKALLERUP,
9800 HJØRRING.
LEIF RUSBAK JENSEN, gårde
jer, født d. 30.-7.-1946, søn af
Marie og Thomas Christian Jen
sen, gift d. 8.-8.-1970 med Anne
Marie Dal, lærer, født d. 31.-5.—
1947, datter af Agnethe og Mar
tin Dal. Parret har børnene: Pe
ter, født d. 14.-4.-1972 og Sø
ren, født d. 6.-3.-1975.
L.R.J. har været på Vejlby
Landbrusskole, og er i bestyrelsen for Hjørringkredsens Landboforening. Han overtog
gården d. 3.-1.-1981 fra Poul Erik Nielsen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 34,8 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af siagte
svine- og klimastald fra 1964, farestald fra 1978, sostald renoveret i 1984, ældre lade,
maskinhus fra 1984 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 125 års
søer, der sælges 1.850 smågrise og 550 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgaf
grøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer og plansilo med korntørreri. På gården er
ansat 1 fast medhjælper.

KLARUPVEJ 141, "OVER KLARUP", MORILD, 9830 TÅRS, tlf. 98-958295.
BENT ANDREASEN, gårdejer, født d. 13.-6.-1948, søn af Helga og Aage Andreasen,
gift d. 31.-11.-1989 med Linda Pedersen, direktør, datter af Maja og Ejvind Pedersen.
Parret har børnene: Mads og Majbrit.
B.A. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. l.-ll.1974 fra sine forældre Helga og Aage Andreasen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 3.000.000. Aral 90 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret senest i 1989. Avlsbygningerne består af
kvægstald og maskinhus fra 1975 samt lader fra 1900 og 1979. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af raps, ærter, frøgræs, maltbyg og hvede. Der
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm lufts tørreri og halmfyr. Gården har
samdrift med "Hjortheden", Stendalvej 601.
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KLODSKEVEJ 113, "KLODSKE",
MYGDAL, 9800 HJØRRING.
JENS BACH OLESEN, gårdejer
omtales under "Lilholt", Klodskevej 187.
J.B.O. overtog gården d. l.-l.1982 fra Ny Kredit.
Ejendomsskyld 2.140.000. Areal
46,5 ha., heraf tilkøbt 7,3 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og
løbende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af svinestalde fra
1980 og 1985, lade fra 1968 re
noveret til plansilo i 1989, 2 udendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 3.600 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter og korn. Gården har samdrift med "Lilholt", Klodskevej 187.

KLODSKEVEJ 187, "LILHOLT",
MYGDAL, 9800 HJØRRING, tlf.
98-975268.
JENS BACH OLESEN, gårdejer,
født d. 16.-4.-1949, søn af Else
og Ole Olesen, gift d. 1.-7.-1978
med Lene Schultz Hansen, med
hjælpende hustru, født d. 12.-3.1960, datter af Karen og Arne
Schultz Hansen. Parret har bør
nene: Mette, født d. 15.-8.-1980,
Anne, født d. 3.-6.-1982 og An
ders, født d. 10.-3.-1985.
J.B.O. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i april 1976 fra Jens
Gjedsig Kristensen.
Ejendomsskyld 4.270.000. Areal 95 ha., heraf tilkøbt 31 ha. Der er lejet 10 ha.
Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1979 og 1982, svinestald fra 1937 renoveret
i 1976, lade fra 1937/1979 tilbygget i 1989, foderhus fra 1990, 4 indendørs køresiloer
og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 120 årskøer, 120 ungdyr og 60
slagtekalve af racen Jersey, desuden produceres der 1.600 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, ærter og byg. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker
og halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper. Der er samdrift
med "Klodskegaard", Klodskevej 113 og "Vestre Klodske", Svibjergvej 164.
KOBBERSHOLTVEJ 162, "USLEVGAARD", MYGDAL, 9800 HJØR
RING, tlf. 98-971251.
PAUL HERLØV PEDERSEN, gård
ejer, født d. 13.-4.-1938, søn af
Anna og Ejner Pedersen, gift d.
27.-12.-1975 med Merry Nielsen,
medhjælpende hustru, født d. 7.6.-1951, datter af Betty og Mar
tin Nielsen. Parret har sønnen
Søren, født d. 1.-7.-1982.
P.H.P. har været på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-7.-1968 fra sine forældre Anna og Ejner Pedersen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 33,2 ha.
Stuehuset er opført i 1923. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1949 renoveret i
1973, svinestald fra 1949 renoveret i 1970, lade fra 1949 og maskinhus fra 1979.
Gården drives med en kvægproduktion på 17 årskøer, 23 ungdyr og 11 slagtekalve af
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racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 450 stk. årligt. Der er 1
traktor, 1 mejetærsker, 6 kornsiloer og 1 varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
KOBBERSHOLTVEJ 227, "KOBBERSHOLT", MYGDAL, 9800
HJØRRING, tlf. 98-965107.
JOHANNES KNUDSEN, gårdejer,
født d. 17.-2.-1937, søn af Else
og Knud Laurids Knudsen, gift d.
7.-9.-1963 med Jytte Pedersen,
kontorassistent, født d. 17.-10.1938, datter af Valborg og Hans
Pedersen. Parret har børnene:
Vibike, født d. 22.-7.-1964 og
Mette, født d. 21.-3.-1968.
J.K. har været på Hammerum
for F.N.K. Han overtog gården d. 15.-7.-1963 fra E. Holmen.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 86,5 ha. Der er lejet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1800 tallet og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kostald og kviestald bygget i 1965 efter brand, lader fra 1965 og 1978, maskinhus fra
1983, gastæt silo, 2 indendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 66 årskøer, 70 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk 
tionens salgsafgrøder er raps, byg, rug og hvede. Der er 3 traktorer og halmfyr. På
gården er ansat 1 fodermester, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
Der er samdrift med "Elgaard", Skovsmosevej 52.
KOLDBRO MØLLEVEJ 27, "STORGAARD", KOLDBRO, 9750 ØSTER VRÄ, tlf. 98958118.
HARDY LARSEN, gårdejer, født d. 8.-4.-1936, søn af Johanne og Christian Larsen,
gift d. 25.-3.-1961 med Helga Clausen, medhjælpende hustru, født d. 3.-4.-1935, datter
af Kathrine og Lundsgaard Clausen. Parret har børnene: Karin, født d. 4.-10.-1961,
Bent, født d. 24.-9.-1964 og Bodil, født d. 14.-1.-1968.
H.L. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 28.-11.-1970
fra Oskar Christensen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 42 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret fra 1975-77. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1935 senere moderniseret, ungdyrstald og lade fra 1977, foderhus og
maskinhus fra 1989, køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 42
årskøer, 45 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter og hvede. Der er 2 traktorer og plansilo med korntørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarabejdet.
KRUSTRUPVEJ 89, "VESTER HØNGAARD", HØNGÅRD, 9800 HJØRRING, tlf. 98922493.
ERNST BOLET, gårdejer, født d. 21.-4.-1920, søn af Nielsine og Christian Bolet, gift
d. 15.-9.-1959 med Nanna Hansen, fabriksarbejder, født d. 29.-9.-1935, datter af Ida
og Christian Hansen. Parret har børnene: Poul, Viggo og Søren.
E.B. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1955 fra
Oluf Larsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 18 ha.
Stuehuset er af ældre dato og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald og lade begge af ældre dato samt maskinhus fra 1980. Gården drives udelukken
de med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer og varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KRUSTRUPVEJ 304, "NØRREHEDE", VELL1NGSHØJ, 9800 HJØRRING, tlf. 98-924106.
ASGER KOFOED JENSEN, gårdejer, født d. 13.-4.-1943, søn af Thora og Karl Aage
Jensen, gift d. 24.-6.-1972 med Kirsten Maarup Jensen, lærer, født d. 26.-6.-1950,

datter af Lilly og Aage Jensen.
Parret har børnene: Jesper, født
d. 18.-12.-1975 og Kathrine, født
d. 11.-9.-1980.
Asger og Kirsten M. Jensen er
begge lærer på Aalbækskolen i
Hirtshals. A.K.J.overtog gården
d. 15.-10.-1971 fra Svend Bundgaard.
Ejendomsskyld 1.430.000.
Stuehuset er opført i 1880 og
løbende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra
1962, svinestald fra 1977, lade fra 1910, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 1.850 stk. årligt, desuden er der 4 ammekøer, 1 tyr,
2 ungdyr og 3 kalve af blandet race. Afgrøderne består udelukkende af græs. Gården
har samdrift med "Vester Kirkebogaard", Neksø Bornholm.
LERBAKKEVEJ 65, "RØNNOVSGAARD", RØNNOVSHOLM MARK, 9800 HJØRRING,
tlf. 98-986267.
JENS PETER OLSEN, gårdejer, født d. 25.-9.-1958, søn af Nanna og Villy Olsen, gift
d. 29.-11.-1988 med Jane Løth Larsen, medhjælpende hustru, født d. 29.-11.-1962,
datter af Ilse og Heine Larsen. Parret har børnene: Thomas, født d. 16.-5.-1986 og
Katrine, født d. 4.-4.-1988.
J.P.O. har været på Ladelund og Lundbæk Landbrugsskoler. Han overtog gården d.
13.-5.-1983 fra Holger Hasselgaard.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 19,7 ha. Der er lejet 11,4 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og løbende restaureret. Avslbygningerne består af kvæg
stald fra 1911 renoveret i 1983, lade fra 1911 ombygget til ungdyrstald i 1983 og
1989, ny lade fra 1977 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 48 års
køer og 50 ungdyr af racen Jersey. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

LILLE BARHOLTVEJ 29, "SKOV
LY", BARHOLT, 9830 TÅRS, tlf.
98-961586.
BENT JOHANNES ANDERSEN,
gårdejer, født d. 26.-3.-1937, søn
af Edith og Carl Andersen, gift
d. 12.-10.-1963 med Esther Irene
Christensen, medhjælpende hustru,
født d. 12.-7.-1938, datter af
Helga Magdalene og Otto Sigvart
Christensen. Parret har børnene:
Brian Klaus, født d. 16.-2.-1966
og Mona, født d. 12.-6.-1969.
B.J.A. er i bestyrelsen for Tårs Husmandsforening. Han overtog gården d. 9.-7.-1963
fra Ingvardt Christensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 16,7 ha. Der er lejet 7,8 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade fra 1972, svinestald fra 1956, maskinhus fra 1980 og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 49 ungdyr og 21 slagtekalve af
blandet race, desuden er der 50 slagtesvin og 2 ammekøer. Der er 2 traktorer, og
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LIVERVEJ 40, "MOSELUND", SKALLERUP, 9800 HJØRRING, tlf. 98-968307.
ANDERS BAK, gårdejer, født d. 24.-9.-1927, søn af Agnes og Gunnar Sørensen, gift d.
8.-10.-1960 med Inga Larsen, medhjælpende hustru, født d. 25.-10.-1937, datter af
Helene og Johan Larsen. Parret har børnene: John, født d. 15.-9.-1962 og Per, født d.
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Anders Bak overtog gården d.
1.-6..-1966 fra Tage Jensen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 3,7
ha. Der er lejet 2,3 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og re
staureret i 1973. Avlsbygningerne
blev genopført efter en brand i
1958 med kvægstald og lade, des
uden er der svinestald fra 197980. Gården drives med en kvæg
produktion på 12 årskøer, 12 ung
dyr og 30 slagtekalve af racen
Jersey. Der er traktor, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LOPHAVEVEJ 50, "FÆRSHOLT",
VENNEBJERG, 9800 HJØRRING,
tlf. 98-960201.
JØRGEN LOPHAVEN, gårdejer,
født d. 6.-10.-1952, søn af Karla
og Oskar Lophaven, gift d. 9.-7.1983 med Pia Lutken, medhjæl
pende hustru, født d. 3.-6.-1956,
datter af Birthe og Niels Hen
ning Lutken. Parret har børnene:
Marianne, født d. 30.-4.-1977,
Michael, født d. 22.-6.-1984 og
Mads, født d. 25.-5.-1986.
J.L. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1975 fra sine
forældre Karla og Oskar Lophaven.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 27,8 ha. Der er lejet 66,7 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret fra 1980-90. Avlsbygningerne består af
farestalde fra 1930 og 1976, fravænning- og goldsostald fra 1979, garage og værksted
fra 1930, lader fra 1930 og 1978 samt maskinhus fra 1985. Gården drives med en svi
neproduktion på 135 årssøer, der sælges ca. 2.500 smågrise og 100 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og rug. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Man har 1 skoledreng til hjælp.

LOPHAVEVEJ 94, VENNE
BJERG, 9800 HJØRRING,
tlf. 98-960079.
JAN OLESEN, gårdejer,
født d. 8.-6.-1955, søn af
Agnethe og Alfred Olesen,
gift d. 14.-2.-1981 med Le
ne Maarup Andersen, kon
torassistent, født d. 13.10.-1956, datter af Dagny
og Svend Erik Andersen.
Parret har børnene: Ole,
født d. 8.-11.-1981, Anni,
født d. 16.-10.-1986 og Ditte Marie, født d. 19.-2.-1988.
J.O. har været på Malling Landbrugsskole 2 gange. Han købte gården i fællesskab med
faderen i 1981 fra Nykredit. J.O. overtog faderens halvpart i 1985.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., desuden er der lejet 20
ha.
Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1913, som er renoveret i 1978 og 1979, lade og fodersilo fra 1979 samt
maskinhus fra 1989, derudover er der gylletank. Gården drives med en svineproduktion
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grøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri med kold luft
samt halmfyr.

LYSHOLTVEJ 15, "BIRKELY",
MORILD, 9830 TÅRS, tlf. 98958170.
TORBEN NIELSEN, gårdejer,
født d. 25.-12.-1950, søn af Inge
borg og Børge Nielsen.
T.N. overtog gården d. 1.-5.-1983
fra sine forældre Ingeborg og Bør
ge Nielsen.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 7
ha.
Stuehuset er opført i 1900 og lø
bende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1962, lader fra 1900 og 1988 samt maskinhus fra 1979.
Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer og 20 ungdyr af blandet race.
Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LØKKENSVEJ 160, "HØNGAARD",
GJURUP, 9800 HJØRRING, tlf.
98-925695.
ERIK MADSEN, gårdejer, født d.
8.-7.-1947, søn af Elin og Knud
Madsen, gift d. 18.-10.-1969 med
Lisbet Christensen, medhjælpen
de hustru, født d. 7.-3.-1948,
datter af Elna og Elmer Chri
stensen. Parret har børnene: Pe
ter, født d. 25.-4.-1971, Mette,
født d. 13.-2.-1973 og Lene, født
d. 20.-11.-1976.
E.M. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Vraa Andel,
S.D.M. foreningen i Vendsyssel og Hjørring Landbokreds. Han overtog gården med 1.
halvpart i 1970 og resten i 1976 fra sine forældre Elin og Knud Madsen, nuværende
ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 36 ha., desuden er der 1 klitlod på 30 ha. Der er
forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1957 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade fra 1947, ungdyrstald fra 1977, maskinhus fra 1974, foderhus fra 1986,
gastæt silo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 80 ung
dyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og der
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 medhjælper.

LØNSTRUPVEJ 289, "LYKKEGAARD", VENNEBJERG, 9800
HJØRRING, tlf. 98-968098.
ARTHUR CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 5.-2.-1933, søn af Mar
tine og Thomas Christensen, gift
d. 25.-6.-1961 med Edel Skov,
medhjælpende hustru, født d.
11.-12.-1930, datter af Else og
Christian Skov. Parret har børne
ne: Birte, født d. 11.-7.-1961,
Irene, født d. 2.-3.-1966 og Jan,
født d. 26.-2.-1968.
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A.C. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 28.-10.-1964 fra
Carla Johst.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 30 ha. Der er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1905 renoveret senest i 1975, svinestald og lade fra 1905, maskinhus fra 1975 og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 50 ungdyr og 15 slag
tekalve af racen Jersey, desuden er der 4 New Forest ponyer. Der er 2 traktorer og
plansilo med tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LØNSTRUPVEJ 489, "NR. HAUGAARD", NØRRE HARRITSLEV,
9800 HJØRRING, tlf. 98-968462.
TORBEN CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 4.-9.-1944, søn af Margit
og Henry Christensen, gift d.
3.-8.-1973 med Bodil Larsen,
medhjælpende hustru, født d.
23.-3.- 1949, datter af Mary og
Holger Larsen. Parret har børne
ne: Louise, født d. 22.-11.-1972,
Lars, født d. 19.-5.-1976 og Lena, født d. 28.-5.-1981.
T.C. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Jersey
Kvægavlsforening for Nordjylland, og er i regionsudvalget for Jersey Avl. Han overtog
gården d. 10.-8.-1985 fra sine forældre Margit og Henry Christensen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 29 ha. Der er forpagtet 127 ha., heraf 20 ha. skov og
eng.
Stuehuset er opført i 1961 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ældre
kostald renoveret i 1988, kvægstald og lade fra 1973, maskinhus fra 1954 renoveret i
1978, gastæt silo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer,
75 ungdyr og 25 slagtekalve af racen Jersey, desuden er der 200 slagtesvin. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, ærter, frøgræs, hvede og byg. Der er 3 traktorer,
1 mejetæsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, varm lufts tørreri og der anvendes stald
varme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fodermester og lidt løs
medhjælp.

LØNSTRUPVEJ 580, "TOFTEGAARD", NØRRE HARRITSLEV, 9800 HJØRRING, tlf.
98-902570.
FLEMMING CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 8.-7.-1951, søn af Margit og Henry
Christensen, gift d. 29.-7.-1978 med Elin Andersen, husmor, født d. 9.-3.-1954, datter
af Hariet og Poul Andersen. Parret har børnene: Mads, født d. 13.-10.-1976 og Kasper,
født d. 25.-3.-1981.
F.C. driver maskinstation. Han overtog gården 31.-3.-1982 fra Ejvind Hoven Sørensen.
Ejendomsskyld 1.170.000. Areal 36,1 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Der er lejet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1947 restaureret flere gange senest i 1989, kalvestald fra 1990, svinestald
fra 1935 restaureret i 1947, lade fra 1870, maskinhuse fra 1957 og 1986. Gården dri
ves med en slagtesvineproduktion på 600 stk., desuden er der 6 ungeyr og 84 slagte
kalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, frøgræs, sukkerroer,
byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og halmfyr. Man bruger
ingen fremmed arbejdskraft.
LØNSTRUPVEJ 655, "ØSTERGAARD", NØRRE HARRITSLEV, 9800 HJØRRING, tlf.
98-924329.
KELD HOLTEGAARD CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 13.-5.1945, søn af Louise og
Verner Holtegaard Christensen.
K.H.C. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1976 fra
sine forældre Louise og Verner Holtegaard Christensen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 22 ha.
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efter en brand, lade fra 1979, maskinhus fra 1976 anvendes som fårestald, og der er
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 140 årssøer, der sælges ca. 2.500
smågrise årligt, desuden er der 80 får. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der
er 2 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. Man anvendet lidt løs medhjælp, og
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MAGNESMINDEVEJ 52, "MAGNUSMINDE", GJURUP, 9800 HJØR
RING, tlf. 98-925354.
JENS REGNAR LARSEN, gård
ejer, født d. 15.-10.-1947, søn af
Johanne og Poul Tidemann Lar
sen, gift d. 21.-6.-1969 med Tove
Nielsen, hjemmehjælper, født d.
2.- 10.-1951, datter af Ellen og
Christian Nielsen. Parret har
børnene: Laila, født d. 25.-9.-1969
og Lars, født d. 28.-6.-1973.
J.R.L. overtog gården d. 12.-5.-

1972 fra Søren A. Jensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 23,5 ha., heraf tilkøbt 9,4 ha. Der er lejet 8,3 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og restaureret fra 1976-78. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1960 og 1984, kviestald fra 1984 og maskinhus fra 1986. Gården drives med
en kvægproduktion på 55 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er spisekartofler. Der er 4 traktorer og 1 markvandingsanlæg. På gården
er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MEJLVANGSVEJ 29, "NY AGDRUP", HEJSELHOLT STEDER,
9830 TÄRS, tlf. 98-961839.
PER KANSTRUP CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 2.-7.-1953, søn
af Inge Marie og Svend Aage
Christensen, gift d. 1.-11.-1980
med Birte Knudsen, postarbejder,
født d. 7.-4.-1960, datter af El
len og Harry Knudsen. Parret
har børnene: Tommy, født d.
9.-1.- 1986 og Morten, født d.
9.-4.- 1988.
P.K.C. har været på Lægpård og Lundbæk Landbrugsskoler. Han overtog gården d.
1.-4.-1979 fra Olav Liebach Hansen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 23,9 ha., heraf tilkøbt 1,9 ha.
Stuehuset er opført i 1910. Avlsbygningerne består af svinestald fra omkr. 1900 reno
veret senest i 1979, fare- og fravænningstald fra 1979, slagtesvinestald fra 1985, lade
fra 1957, maskinhus fra 1981, gastæt silo og gylletank. Gården drives med en svine
produktion på 85 årssøer, der produceres ca. 1.600 slagtesvin årligt, desuden er der 10
harepar til opdræt og salg. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor.
Man har 1 skoledreng til hjælp, og maskinstation bruges til en del af markarabejdet.
MORILDVEJ 166, "LILLE SKÆGGESHOLT", SÆSING, 9830 TÅRS, tlf. 98-958266.
MOGENS BØNKEL, gårdejer, født d. 15.-12.-1951, søn af Karen og Bøje Bønkel, gift
d. 11.-10.-1975 med Signe Østergaard-Jensen, medhjælpende hustru, født d. 6.-7.-1954,
datter af Birgitte og Henning Østergaard-Jensen. Parret har datteren Jane, født d.
5.-4.-1977.
M.B. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården d.-1.-6.-1977 fra
Aage Pedersen.
Ejendomsskyld 2.380.000. Areal 60,5 ha., heraf tilkøbt 27,5 ha. Der er lejet 15 ha.
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stalde fra 1974 og 1978, lade fra 1977 og 2 gylletanke. Gården drives med en kvægpro
duktion på 81 årskøer, 100 ungdyr og 60 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøde
er raps. Der er 2 traktorer, plansilo, korntørreri og der anvendes staldvarme til op
varmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MORILDVEJ 310, "VESTER MO
RILD", MORILD, 9830 TÅRS, tlf.
98-958310.
FLEMMING CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 6.-7.-1945, søn af
Eva og Elbæk Christensen, gift
d. 4.-6.-1974 med Birthe Jensen,
hjemmehjælper, født d. 13.-5.1951, datter af Rosa og Hans
Jensen. Parret har børnene: Hel
le, født d. 24.-6.-1970, Martin,
født d. 12.-4.-1974 og Anja, født
d. 14.-6.-1989.
F.C. overtog gården d. 20.-4.-1979 fra Tove Klit Larsen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er lejet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1979, ungdyrstald,
lade og maskinhus alle fra 1984, 3 køresiloer og 2 gylletanke. Gården drives med en
kvægproduktion på 70 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøde er raps. Der er 3 traktorer, og maskinstation bruges til en del af arbejdet.

MORILD 324, "MELLER MORILD", MORILD, 9830 TÅRS, tlf. 98-958159.
GUDMUND ANDERSEN, gårdejer, født d. 3.-3.-1935, søn af Esther og Gunnar Ander
sen. G.A. har været på Høng og Vejlby Landbrugsskoler. Han overtog gården i novem
ber 1965 fra Svend Aage Jensen.
Ejendomsskyld 1.410.000. Areal 12,9 ha.
Stuehuset er af ældre dato men restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1940, 1969, 1974 og 1979 samt lade fra 1940, som er renoveret. Gården
drives med en svineproduktion på 54 årssøer, der produceres ca. 800 slagtesvin årligt.
Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

MUNKHOLMVEJ 126, "MUNK
HOLM", ÅRUP, 9760 VRÅ, tlf.
98-988320.
OLE KJÆR PEDERSEN, gårdejer,
født d. 21.-1.-1951, søn af Ellen
og Meiner Pedersen, gift d. 7.1 1.-1982 med Dorthe Nielsen,
medhjælpende hustru, født d.
20.-2.- 1958, datter af Lilly og
Robert Juul Nielsen. Parret har
børnene: Annemette, født d.
13.-5.-1981, Annemarie, født d.
20.-5.-1983 og Malene, født d.
4.-8.-1989.
O.K.P. er regionschef for International Dyreforsikring. Han overtog gården d. 1.-5.1981 fra Erik Terkilsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 19,5 ha.
Stuehuset er opført i 1910. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade
alle fra 1890, hestestald og ridehal samt lade alle fra 1987. Gården drives som hingste
station - "Nordjyllands Hingstestation" - med opdræt af trav- og rideheste. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
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tlf. 98-988117.
KJELD ANDREASEN, gårdejer, født d 6.-8.-1951, søn af Agnes og Aksel Andreasen,
gift d. 30.-4.-1983 med Helle Christiansen, sygehjælper, født d. 3.-3.-1960, datter af
Annelis og Finn Christiansen. Parret har børnene: Mette Marie, født d. 4.-12.-1984 og
Mads Peter, født d. 26.-10.-1986.
K.A. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog halvdelen af gården i 1976
og resten i 1979 fra sine forældre, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 57,5 ha., heraf tilkøbt 7 ha., desuden er der lejet 40
ha.
Stuehuset er opført i 1948-50 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
sostald fra 1950, som er renoveret i perioden 1985-90, fedestald fra 1974, drægtig
hedsstald fra 1900, som er renoveret i 1976 og 1986, lade fra 1957 og maskinhuse fra
1973, 1983 og 1991, derudover er der 2 gastættte siloer og gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 130 årssøer, der produceres 2.400 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, frøgræs og industrikartofler. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Der er ansat 1 medhjælper på gården, som drives sammen
med "Mølholm", Bastholm Møllevej 126.

MØGELHØJVEJ 50, "MØGELHØJ",
MØGELHØJ, 9760 VRÅ, tlf. 98986462.
BJARNE JENSEN, gårdejer, født
d. 9.-2.-1958, søn af Ellen og
Karl Jensen, gift d. 2.-7.-1979
med Jane Toft Andersen, beskæf
tigelsesvejleder, født d. 4.-5.1959, datter af Else og Arne An
dersen. Parret har børnene: Lars,
født d. 3.-3.-1978 og Anna Stine,
født d. 16.-1.-1983.
B.J. overtog gården i august
1987 fra sine forældre Ellen og Karl Jensen, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som er udstykket fra en gård i Guldager.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af sostald og lade fra 1977, slagtesvinestald fra 1968, maskinshus fra 1970 og gylletank. Gården drives med en svine
produktion på 70 årssøer, der sælges 300 smågrise og 1.300 slagtesvin årligt. Der er 1
traktor og plansilo med varm lufts tørreri. Man bruger ingen fremmed arbejdskraft.
MØGELHØJVEJ 89, GULDAGER MARK, 9760 VRÅ, tlf. 98-988403.
JENS HAUGAARD, gårdejer, født d. 11.-7.-1957, søn af Kirsten og Henning Haugaard,
gift d. 15.-7.-1989 med Ulla Jakobsen, lærer, født d. 21.-3.-1961, datter af Lilli og
Knud Jakobsen.
J.H. har været på Lundbæk og Bygholm Landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.1.-1988 fra sin mor Kirsten Haugaard, nuværende ejer er 4. generation på gården, som
kom i slægtens eje omkr. 1900.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 24 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1964, svinestald og lade fra 1913, nyere lade fra 1972, maskinhus fra 1974 og 2
gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 40 ungdyr og 20 slag
tekalve af racen SDM, desuden er der 15 årssøer, og der produceres ca. 250 slagtesvin
årligt. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og plansilo. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

MØGELHØJVEJ 105, "GULDAGERGAARD", GULDAGER MARK, 9760 VRÅ, tlf. 98988026.
THOMAS THOMSEN, gårdejer, født d. 27.-7.-1955, søn af Else og Børge Thomsen, gift
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d. 18.-4.-1981 med Henny Thomsen, medhjælpende hustru, født d. 6.-5.-1950. H.T. har
børnene: Kate, født d. 7.-9.-1971 og Brian født d. 19.-11.-1975, parret har børnene:
Jesper, født d. 6.-2.-1981 og Line, født d. 17.-7.-1984.
T.T. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården i april 1985
fra sin mor Else Thomsen, nuværende ejer er 3. generation.
Areal 53 ha. Der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret. Avlsbygningerne nedbrændte d.
1.-8.-1989, og blev genopført med 1 løsdriftstald, lade og foderhus, desuden er der
maskinhus fra 1978, 2 køresiloer og 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduk
tion på 100 årskøer, 100 ungdyr og 56 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1
markvandingsanlæg, 1 gummiged og der anvendes staldvarme til opvarmning af stue
huset. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
MØLLEBAKKEVEJ 260, "STØRUP", SKALLERUP, 9800 HJØRRING, tlf. 98-968151.
ALFRED OLESEN, gårdejer, født d. 7.-9.-1924, søn af Johanne og Senius Olesen, gift
d. 2.-5.-1952 med Agnethe Aas, husmor, født d. 27.-1.-1929, datter af Johanne Louise
og Emil Aas. Parret har børnene: Anne-Marie, født d. 4.-4.-1954 og Jan, født d.
8.-6.-1955.
A.O. har været på Dalum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for L.V.K. Han overtog
gården d. 25.-1.-1952 fra Mathilde Stadel Pedersen.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 92,4 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er forpagtet 9,9 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1935 ombygget til
svinestald flere gange senest i 1990, svinestald fra 1972 renoveret i 1988, lade bygget
i 1957 efter en brand, maskinhuse fra 1980 og 1988 samt gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 70 årssøer, der produceres ca. 1.300 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 5 traktorer, 1 mejetær
sker, 2 rendegravere, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. På gården er ansat 1
medhjælper.

MØLLEBÆKVEJ 47, "ØSTERGAARD", BAGTERP, 9800 HJØRRING, tlf. 98-921065.
ARNE VESTERGAARD, gårdejer, søn af Margrethe og Kresten Vestergaard.
A.V. har været på Langelands Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra sine
forældre Margrethe og Kresten Vestergaard, nuværende ejer er 3. generation på går
den, som blev købt af morfaderen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 13 ha.
Stuehuset er opført i 1700 tallet og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade alle fra 1907. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af raps og andre almindelige handelsafgrøder. Der er 2 traktorer og
1 mejetærsker. Man bruger ingen fremmed arbejdskraft.
MØLLEBÆKVEJ 86, BAGTERP,
9800 HJØRRING, tlf. 98-910139.
KNUD ERIK KRISTENSEN, gård
ejer, født d. 9.-2.-1952, søn af
Gudrun og Søren Kristensen, bor
sammen med Anne Lise Nielsen,
pædagog, født d. 2.-3.-1955, dat
ter af Birthe og Chistian Niel
sen. Parret har børnene: Mads,
født d. 1.-9.- 1982 og Anne Met
te, født d. 15.-10.-1986.
K.E.K. har været på Lundbæk
Landbrugsskole 2 gange, han er
formand for Hjørring Kredsens Familiebrug, i kredsbestyrelsen for Hjørring/Frederikshavn Familiebrug og formand for 4H Regionssamarbejde. Han overtog gården d.
2.-12.-1978 fra Finn Flensted Nielsen.
Ejendomsskyld 1.570.000. Areal 10 ha. Der er lejet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1967. Avlsbygningerne består af svinestald
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fra 1912 senere renoveret, farestald fra 1975, fravænningstald og maskinhus fra 1978
samt lade fra 1912. Gården drives med en svineproduktion på 85 årssøer, der sælges
ca. 1.650 smågrise og 50 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo
og korntørreri. Gården har samdrift med 1/4 del af Lophavevej 135, hvor K.E.K.
driver jorden.

NORDENTOFTVEJ 51, "NORDENTOFT", SKALLERUP, 9800 HJØRRING, tlf. 98968059.
KNUD AAGE MADSEN, gårdejer, født d. 20.-10.-1928, søn af Eva og Jens Madsen,
gift d. 28.-5.-1955 med Ellen Marie Andersen, medhjælpende hustru, født d. 26.-5.1933, datter af Kresta og Ejner Andersen. Parret har børnene: Hans Ole, født d.
29.-11.-1955, Ulla, født d. 18.-3.-1959 og Ib, født d. 12.-5.-1973.
E.M.A. døde d. 20.-1.-1988.
K.AA.M. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 10.-4.-1955 fra
Anne Kristine Jespersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 62 ha., heraf 37 ha. græsning i fredet område.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade fra 1900 samt ungdyrstald og maskinhus fra 1975. Gården drives med en
kvægproduktion på 28 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Der er 1
traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til
hjælp.
NY RØNNEBJERGVEJ 150, "RØNNEBJERGGAARD", 9760 VRÅ, tlf. 98-988062.
THOMAS TJELL NIELSEN, gårdejer, født d. 24.-7.-1952, søn af Caroline og Christian
Jørgen Nielsen, gift d. 10.-7.-1976 med Elsebeth Pedersen, medhjælpende hustru, født
d. 8.-4.-1955, datter af Anne og Kristian Pedersen. Parret har børnene: Jesper, født d.
10.-1.-1981 og Sanne, født d. 31.-5.-1985.
T.T.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1978
fra Niels Jørgen Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 25,6 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er lejet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1860 restaureret i 1974, lade og foderhus fra 1988, maskinhus fra 1990 og 2
gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 53 ungdyr og 12
slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

NYTHÅBSVEJ 20, "NYTHÅB",
TRANGET, 9830 TÅRS, tlf.
98-961572.
KELD THOMSEN, gårdejer, født
d. 25.-3.-1948, søn af Ingeborg
og Christian Thomsen, gift d.
30.-1.-1989 med Meike Thomsen,
hjemmehjælper, født d. 11.-7.1946. Parret har 6 børn.
K.T. overtog gården d. 15.-5.1986 fra Christian Hansen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
23,5 ha., heraf tilkøbt 7,3 ha.
Der er lejet 2,7 ha. Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende restaureret. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 1974, lade fra 1990 og maskinhus fra 1982. Gården
drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 35 ungdyr og 8 slagtekalve af blandet
race. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
NØRGÅRDSVEJ 6, "MELLERGAARD", TERP, 9830 TÅRS, tlf. 98-988216.
JØRGEN MANGELSEN CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 5.-4.-1951, søn af Margethe
og Christian Mangelsen Christiansen.
J.M.C. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog 1. halvdel af gården d.
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1.-2.-1974 og resten d. 1.-2.-1979
fra sine forældre Magrethe og
Christian M. Christiansen, nuvæ
rende ejer er 3. generation på
gården, som blev købt af farfa
deren i 1908.
Ejendomsskyld 2.230.000. Areal
62,4 ha., heraf 11,2 ha. med
juletræsproduktion, pyntegrønt og
grantræer.
"Mellergaard"s stuehus er opført
i 1924 og løbende restaureret.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1910, svinestald fra 1974, lade fra 1936, maskinhus fra 1977 og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og 85 ungdyr af racen SDM, des
uden produceres der ca. 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter og frøgræs. Der er 3 traktorer, varm lufts tørreri og halmfyr. Man har
lidt løs medhjælp, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

N0RGÄRDSVEJ 8, "ØSTERGAARD", TERP, 9830 TÄRS,
tlf. 98-988255.
NIELS CHRISTIANSEN, gårdejer,
født d. 11.-1.-1926, søn af Sigrid
og Christian Christiansen, gift d.
13.-2.-1965 med Kristine Peder
sen, medhjælpende hustru, født
d. 25.- 4.-1930, datter af Klara
og Peder Pedersen. Parret har
datteren Susanne, født d. 18.-7.—
1966.
N.C. overtog gården d. l.-l.1965 fra sine for ældre Sigrid og Christian Christiansen, gården har været i slægtens
eje siden 1695.
Ejendomsskyld 1.340.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 2,7 ha. Der er lejet 6,7 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle af ældre dato samt maskinhus fra 1975. Gårdene drives
med en kvægproduktion på 30 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM,
desuden produceres der ca. 250 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 5
kornsiloer og korntørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
N0RGÄRDSVEJ 65, "NØRGAARD", TERPET, 9830 TÄRS, tlf. 98-988175.
KRISTIAN JENSEN, gårdejer, født d. 4.-3.-1932, søn af Signe og Thorvald Jensen, gift
d. 21.-5.-1956 med Edel Pedersen, kontorassistent, født d. 12.-2.-1936, datter af Elna
og Nicolaj Pedersen. Parret har børnene: John, født d. 10.-7.-1956 og Finn, født d.
7.-5.-1958.
K.J. har været på St-Restrup Husmandsskole. Han overtog gården i 1972 fra Karoline
Jensen.
Ejendomsskyld 1.080.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er af ældre dato men restaureret i 1974-75. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1900 og 1962, svinestald og lade fra 1962 samt maskinhus fra 1978. Gården
drives med en kvægproduktion på 18 årskøer, 15 ungdyr og 15 slagtekalve af racen
SDM, desuden er der 4 årssøer, og der produceres ca. 40 slagtesvin årligt. I 1988 blev
der startet minkfarm med en bestand på 100 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo. Man bruger ingen
fremmed arbejdskraft.

NØRLEV STRANDVEJ 55, "STORGAARD", SKALLERUP, 9800
HJØRRING, tlf. 98-968060.
BENT JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 8.-5.-1933, søn af Johan
ne og Thorvald Jørgensen, gift d.
16.-10.-1957 med Mette Kirstine
Christensen, medhjælpende hustru,
født d. 31.-1.-1934, datter af El
se Marie Christensen. Parret har
børnene: Helle, født d. 14.- 9.1958 og Jens, født d. 5.-12.1959.
B.J. har været på Ladelund Landbrugsskole, han har været formand for Hjørring Land
økonomiske Selskab, og formand for Fjerkræeksportudvalget samt Ægudvalget. Han
overtog gården d. 1.-11.-1957 fra Dyrlæge Stagsted.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 58 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af slagtesvinestald fra 1976, ældre slagtesvinestald renoveret i 1976, lade fra 1981, maskinhuse
fra 1970 og 1981, gastæt silo og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.300 stk. årligt, desuden produceres der slagtekyllinger, der leveres 165.000
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
Maskinstation brugs til en del af markarbejdet.

NØRLEV STRANDVEJ 96,
"STANGSAGERGAARD", SKAL
LERUP, 9800 HJØRRING, tlf.
98- 968072.
NIELS BJERRE, gårdejer, født
d. 13.-1.-1927, søn af Kirstine
og Mads Bjerre, gift d. 5.-11.1955 med Thora Laursen, med
hjælpende hustru, født d. 22.-1.1933, datter af Kathrine og Ingvard Laursen. Parret har børne
ne: Knud, født d. 15.-1.-1957 og
Kirsten, født d. 14.-2.-1960.
N.B. har været på Lægård Landbrugsskole, han er i D.L.G.'s hovedbestyrelse og lands
styrelse. Han overtog gården d. 1.-11.-1961 fra Marius Møller.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 64 ha., heraf 28 ha. klit og skov. Der er lejet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1863 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ældre
kalvestald, kvægstald fra 1964, svinestald fra 1967, lade fra 1920, maskinhus fra 1972,
gastæt silo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer, 50 ung
dyr og 17 slagtekalve af racen Jersey, desuden produceres der ca. 500 slagtesvin år
ligt. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker og 1 kornsilo. På gården er ansat 1
fodermester, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NØRLEV STRANDVEJ 130, "SKRÆVADGAARD", SKALLERUP, 9800 HJØRRING, tlf.
98-968176.
JENS STADEL PEDERSEN, gårdejer, født d. 27.-11.-1928, søn af Mary og Ole Stadel
Pedersen, gift d. 29.-10.-1955 med Henny Sørensen, medhjælpende hustru, født d.
2.-7.-1933, datter af Dagny og Christian Sørensen. Parret har børnene: Mette, født d.
5.-9.-1956 og Anne Grethe, født d. 29.-4.-1962.
J.S.P. har været på Korinth Landbrugsskole, han er i kredssyrelsen for D.L.G. i Hjør
ring og Frederikshavn. Han overtog gårde d. 11.-12.-1967 fra Jens Madsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 38 ha.
Stuehuset er opført i 1810 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1968, svinestald fra 1980, lade fra 1973, maskinhuse fra 1900 og 1980 samt
gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 35 årskøer,
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35 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 40 årssøer, der
sælges ca. 400 smågrise og 400 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer og plansilo med
korntørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del
af markarbejdet. Man har samdrift med "Aasgaard", Skallerupvej 686.

NØRREMØLLEVEJ 116, "GRAN
BAKKEN", NØRLEV, 9800 HJØR
RING, tlf. 98-968109.
TOM BJERGLY NIELSEN, gård
ejer, født d. 8.-8.-1960, søn af
Marie og Henning Nielsen, gift d.
10.-6.-1989 med Else Deichmann
Jensen, sygeplejerske, født d.
22.- 12.-1961, datter af Erna og
Aksel Lund Jensen.
T.B.N. har været på Kalø og Asmildkloster Landbrugsskoler. Han
overtog gården d. 1.-6.-1989 fra

sine forældre Marie og Henning Nielsen.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 37,5 ha. Der er lejet 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1909 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1965, svinestalde og lader fra 1963 og 1975, maskinhus fra 1975 og køresilo.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 44 årskøer, 55 ungdyr
og 15 slagtekalve af racen RDM. Svineproduktionen er på 15 årssøer, der sælges ca.
275 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er roer. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, varm lufts tørreri og der anvendes stald
varme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NØRSKOVVEJ 215A, "ØSTER
KOBBERSHOLT", NØRSKOV,
9800 HJØRRING, tlf. 98-965093.
KAJ RIISAGER, gårdejer, født
d. 15.-11.-1935, søn af Olga og
Aksel Riisager, gift d. 8.-11.-1959
med Ellen Kjeldsen, medhjælpen
de hustru, født d. 1.-2.-1936,
datter af Eva og Lars Kjeldsen.
Parret har børnene: Hans Hen
rik, født d. 3.-9.-1960, Jette,
født d. 27.-12.-1961, Ib, født d.
26.-1.-1965 og Lone, født d. 9.-4.-1970.
K.R. har været på Nordsjællands Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-10.-1959
fra Erik Christensen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 17,4 ha.
Stuehuset er opført i 1921-22 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1968, kviestald fra 1975, svinestald fra 1962, lader fra 1890 og 1973, maskin
hus fra 1975 og gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion
på 24 årskøer, 26 ungdyr og 10 slagtekalve af blandet race. Svineproduktionen er på
14 årssøer, der produceres ca. 275 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, 1 gummiged og
varm lufts tørreri. Man bruger ingen fremmed arbejdskraft.
NØRUMVEJ 60, "SØNDER MØLGAARD", NØRUM, 9800 HJØRRING, tlf. 98-968197.
KARL ERIK AAGAARD, gårdejer, født d. 26.-2.-1944, søn af Jenny og Juul Aagaard,
gift d. 22.-10.-1966 med Else Magrethe Andersen, medhjælpende hustru, født d. 4.1.-1946, datter af Herdis og Niels Andersen. Parret har børnene: Anette, født d.
23.-2.-1968 og Claus, født d. 10.-6.-1971.
K.E.AA. har været på Malling Landbrugsskole, han er medlem af Regnskabsudvalget i
Hjørring Amts Landøkonomiske udvalg, og formand for Svineproduktionsudvalget. Han
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overtog gården d. 1.-11.-1970 fra
Gudrun og Christian Bach.
Ejendomsskyld 2.536.000. Areal
50 ha., heraf tilkøbt 12,8 ha.
"Sønder Mølgaard"s stuehus er
opført i 1858 og løbende restau
reret. Avlsbygningerne består af
svinestald fra 1975 ombygget til
høns i 1981, yngre svinestald om
bygget til høns, lade fra 1973-75
og maskinhus fra 1977. Gården
drives med en produktion af ru
geæg, der er 4.600 høns. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 2 plansiloer, varm lufts tørreri og halmfyr. Man bruger ingen fremmed
arbejdskraft.

OVERKLITVEJ 102, "SØNDERGAARD", HVIDEVOLD, 9800
HJØRRING, tlf. 98-999097.
PAUL THOMSEN, gårdejer, født
d. 8.-4.-1939, søn af Alma og
Mads Christian Thomsen, gift d.
7.-11.-1964 med Ingrid Jensen,
medhjælpende hustru, født d. 6.3.-1944, datter af Anne Marie
og Julius Jensen. Parret har bør
nene: Lone, født d. 22.-10.-1967,
Anni, født d. 27.-9.-1969, Ninna,
født d. 26.-4.-1977 og Mads,
født d. 22.-6.-1979.
P.T. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1964 fra
sine forældre Alma og Mads Christian Thomsen.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er lejet 27,8 ha.
Stuehuset er opført i 1896 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1896, kostalde fra 1960 og 1967, kalvehus fra 1972, svinestalde fra 1963 og
1975, lade fra 1896, maskinhus fra 1979, foderhus fra 1975 og gylletank. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 53 årskøer, 65 ungdyr og 22 slagtekalve af racen SDM,
desuden er der 10 årssøer og 60 slagtesvin. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg og plansilo. Man bruger ingen fremmed arbejdskraft.

PILGÅRDSVEJ 18, "PILGAARD",
SNEVRE, 9800 HJØRRING, tlf.
98-971111.
POUL FRYDBERG, gårdejer,
født d. 13.-7.-1939, søn af Elly
og Anders Peter Frydberg, gift
d. 18.-10.-1975 med Else Kjeld
sen, medhjælpende hustru, født
d. 23.- 10.-1935, datter af Marie
og Søren Kjeldsen.
P.F. har været på St. Restrup
Husmandsskole. Han overtog går
den d. 1.-3.-1969 fra sine for
ældre Elly og Anders Peter Frydberg.
Ejendomsskyld 1.540.000. Areal 38 ha., heraf 10 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1862 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ungkrea
turstald bygget i 1906-7 efter en brand og renoveret i 1971, kostald fra 1970, kalve
stald fra 1985, svinestald og lade fra 1906, maskinhus fra 1975 og foderhus fra 1980.

-210-

Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 50 ungdyr og 30 slagtekalve af
blandet race, desuden er der 100 slagtesvin. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plan
silo og varm lufts tørreri. Man bruger ingen fremmed arbejdskraft.

PINDHERREVEJ 60, "LAMDAM", SNEVRE, 9800 HJØRRING, tlf. 98-971630.
PAUL ERIK JENSEN, gårdejer, født d. 26.-7.-1952, søn af Eva og Evald Jensen, gift
d. 25.-11.-1978 med Inger Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 21.-2.-1958, datter
af Gunda og Henning Pedersen. Parret har børnene: Helle, født d. 28.-9.-1979 og
Anders, født d. 20.-12.-1983.
P.E.J. er traktorfører og i bestyrelsen for Husmandsforeningen Nord-Vest. Han over
tog gården d. 8.-3.-1985 fra Svend Larsen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 12,2 ha. og der er lejet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i perioden 1987-90. Avlsbygningerne består
af kvægstalde fra 1939 og 1986, lade fra 1939, maskinhus fra 1920 og desuden er der
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer, 22 ungdyr og 12
slagtekalve af racen Jersey. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
RAMSVEJ 185, RAMS, 9800 HJØRRING,
tlf. 98-971186.
JØRN NIELSEN, gårdejer, født d. 5.-1.1937, søn af Astrid og Aksel Nielsen,
gift d. 5.-11.-1960 med Lydia Godballe,
medhjælpende hustru, født d. 24.-6.-1940,
datter af Metha og Hans Godballe. Par
ret har børnene: Hans Henrik, født d.
10.-1.-1961, Tove, født d. 23.-6.-1967 og
Kirsten, født d. 2.-9.-1972.
J.N. har været på Vinding Husmandssko
le, han er formand for Husmandsfore
ningen Nord-Vest, formand for Hjørring/Fre
derikshavn Familiebrug, i bestyrelsen for Vendsyssel Familiebrug og i kredsledelsen for
D.L.G. Han overtog gården d. 25.-11.-1960 fra Aage Jensen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 17,6 ha., heraf tilkøbt 12,3 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1969 og 1979, svinestald fra 1924 renoveret i 1971-72, lade fra 1967, maskinhus
fra 1963 og køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer, 17 ungdyr
og 17 slagtekalve af racen Jersey, desuden er der 100 slagtesvin. Der er 2 traktorer
og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RISKÆRVEJ 74, "HVIDEGAARD",
MYGDAL, 9800 HJØRRING, tlf.
98-975013.
ARNE MØLLER, gårdejer, født
d. 20.-5.-1934, søn af Karen og
Kristian Møller, gift d. 9.-3.-1957
med Else Christensen, født d.
6.-2.-1938, datter af Agnes og
Valdemar Christensen. Parret
har børnene: Merethe, født d.
15.-6.- 1960, Thorkild, født d.
2.-7.-1961, Henriette, født d.
22.-10.-1965 og Marianne, født
d. 26.-4.-1968.
E.M. driver Suntex Konfektion i Sindal. A.M. overtog gården d. 1.-9.-1977 fra sine
forældre Karen og Kristian Møller.
Ejendomsskyld 1.860.000. Areal 49,5 ha., heraf tilkøbt 27 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1928 renoveret flere gange senest i 1978, farestald fra 1978, drægtighed-
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stald, løbestald fra 1982, klima- og ungdyrstald fra 1985, lade fra 1928, maskinhus fra
1933, gastætte siloer og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 230 års
søer, der sælges ca. 5.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter, frøgræs og læggekartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kartoffellægger,
kartoffeloptager, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Sønnen Thorkild er medhjæl
per på gården, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RUGHOLMVEJ 130, "MENHOLT",
9830 TÅRS, tlf. 98-961209.
VAGN HUGO PEDERSEN, gård
ejer, født d. 19.-8.-1935, søn af
Else Marie og Carl Pedersen,
gift d. 3.-8.-1963 med Tove
Johst, medhjælpende hustru, født
d. 6.- 10.-1933, datter af Erna
og Oscar Erik Johst. Parret har
børnene: Randi, født d. 7.-2.-1966
og Ralf, født d. 31.-12.-1968.
V.H.P. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog går-

den d. 29.-4.-1963 fra Carl Ammitzbøll.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30 ha. Der er lejet 13,9 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1966, kviestald fra 1930 restaureret i 1969, lade fra 1920, maskinhus fra
1980, foderhus fra 1966, køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 25 årskøer, 40 ungdyr og 16 slagtekalve af racen RDM, desuden er der 4 ammekøer
og 4 ungdyr af racen Simmmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter
og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. Man
bruger ingen fremmed arbejdskraft.
RÆVMOSEVEJ 35, "KLARUP", MORILD, 9830 TÅRS, tlf. 98-958117.
KARSTEN NIELSEN, gårdejer, født d. 26.-10.-1936, søn af Edith og Christian Peter
Nielsen, gift d. 31.-5.-1963 med Edith Jensen, husmor, født d. 24.-3.-1939, datter af
Margit og Fridler Jensen. Parret har datteren Helle, født d. 1.-12.-1964.
K.N. overtog gården d. 20.-1.-1971 fra Christian Sørensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 37 ha. Der er lejet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1953 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1956 bygget efter en brand. Gården drives med en kvægproduktion på 57
årskøer, 80 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer. På gården er
ansat 1 medhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RØDEMØLLEVEJ 155, "VESTER
MARKEN", 9800 HJØRRING,
tlf. 98-975364.
BØRGE KRISTENSEN, husmand,
født d. 11.-11.-1944, søn af Asta
og Søren Peter Kristensen, gift
d. 11.-9.-1971 med Hanne Marie
From Jensen, medhjælpende hu
stru, født d. 13.-1.-1951, datter
af Sofie og Harald Jensen. Par
ret har børnene: Jan, født d. 8.5.-1976 og Pia, født d. 15.-8.1978.
B.K. har været på Ladelund Landbrugsskole, og han er i bestyrelsen for Husmandsfor
eningen Nord-Vest. Han overtog gården d. 1.-2.-1973 fra Peter Jakobsen, gården blev
oprindeligt bygget som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 1.030.000. Areal 14,5 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1946 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg-

-212-

stald fra 1946, kostald fra 1976, lader fra 1946 og 1980. Gården drives med en kvæg
produktion på 32 årskøer, 38 ungdyr og 9 slagtekalve af racen Jersey. Der er 2 trak
torer, plansilo og korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RØNBJERGVEJ 45, "OUSTRUPGAARD", RØNNEBJERG, 9760
VRÅ, tlf. 98-988310.
PER THOMSEN, gårdejer, født d.
17.-5.-1952, søn af Inga og Arne
Thomsen, gift d. 17.-4.-1976 med
Bente Lauesen, sygehjælper, født
d. 26.-7.-1953, datter af Ellen og
Knud Aage Lauesen. Parret har
børnene: Majbrith, født d. 22.11.-1977 og Karsten, født d. 1.10.-1980.
P.T. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1978 fra sine forældre Inga og Arne Thomsen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 37,3 ha., heraf tilkøbt 4,2 ha. Der er lejet 1 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1973-74. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1964, 1973 og 1979, lade fra 1979, maskinhus fra 1973, køresilo og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 70 ungdyr og 32 slagte
kalve af racen SDM. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. På gården er ansat 1
deltidsmedhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RØNNOVSHOLMVEJ 136, RØNNOVSHOLM MARK, 9800 HJØRRING, tlf. 98-986347.
MOGENS CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 1.-3.-1948, søn af Elna og Viggo Christen
sen, bor sammen med Helle Pedersen, hjemmehjælper, født d. 17.-10.-1962, datter af
Hanne og Frederik Pedersen. Parret har børnene: Martin, født d. 9.-6.-1981 og Dorthe,
født d. 20.-1.-1983.
M.C. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-3.-1975 fra
Svend Andersen.
Ejendomsskyld 1.440.000. Areal 20 ha, heraf tilkøbt 15 ha., der er 4 ha. eng. Der er
lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1940, 1973 og 1980, svinestald fra 1973, lader fra 1940 og 1980 samt ma
skinhus fra 1950. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 42 ungdyr og
25 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der ca. 170 slagtesvin årligt. Der er
2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SAKSAGERVEJ 80, "NØRGAARD",
ÅRUP, 9760 VRÅ, tlf. 98837011.
HELMER SØNDERGAARD, gård
ejer, født d. 18.-5.-1932, søn af
Kristence og Peter Søndergaard,
gift d. 24.-10.-1959 med Elin
Andersen, medhjælpende hustru,
født d. 3.-2.-1939, datter af Ka
trine og Christian Andersen. Par
ret har børnene: Carsten, født d.
30.-7.-1960, Helle, født d. 13.5.-1962, Jette, født d. 15.-3.-1965 og Berit, født d. 8.-4.-1967.
H.S. overtog gården d. 10.-9.-1959 fra Georg Mariegaard.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 13,3 ha.
Stuehuset er af ældre dato og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1964 og 1967, ældre renoveret lade og maskinhus fra 1968. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 900 stk. årligt. Der er 2 traktorer, plansilo med varm
lufts tørreri og halmfyr. Man bruger ingen fremmed arbejdskraft.
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ESBEN SØRENSEN SAKSAGER, gårdejer, født d. 13.-6.-1930, søn af Jenny og Emil
Sørensen Saksager, gift d. 28.-5.-1960 med Ingrid Jørgensen, medhjælpende hustru og
husholdningslærer, født d. 31.-3.-1933, datter af Nielsine og Jens Jørgensen. Parret
har børnene: Erik, født d. 5.-8.-1961 og Kirsten, født d. 28.-4.-1964.
E.S.S. har været på Malling Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet og i
Skatteankenævnet Hjørring Kommune samt i bestyrelsen for Slægtgårdsforeningen.
Han overtog gården d. 1.-9.-1960 fra sine forældre Jenny og Emil Sørensen Saksager,
gården har været i slægtens eje siden 1.-4.-1872. Sønnen Erik Saksager har i 1986 købt
halvpart i gården.
Ejendomsskyld 3.250.000. Areal 74 ha., heraf tilkøbt 21,7 ha. Der er lejet 69,5 ha.
Stuehuset er opført før 1700, det er tilbygget i 1927 og restaureret i 1974. Avlsbygnin
gerne brændte i 1975, de blev genopført året efter med svinestald, slagtesvinestald,
kartoffellager, lade og maskinhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
2.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er industrikartofler, raps, ærter,
hvede, byg og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri.
Gården drives sammen med Underårevej 35, 9700 Brønderslev som beboes af sønnen
Erik Saksager.
SAKSAGERVEJ 245, "SØNDERVANG", SAKSAGER, 9760 VRÅ.
PREBEN KJÆRSGAARD, gårdejer omtales under "Mellergaard", Gønderupvej 205.
P.K. overtog gården d. 1.-9.-1984 fra Christian Broen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 12,7 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1939, svinestald fra 1972 og maskinhus fra 1973. Gården drives udelukken
de med planteproduktion bestående af raps, byg og frøgræs. Der er samdrift med
"Mellergaard", Gønderupvej 205.
SAKSAGERVEJ 302, ÅRUP, 9760 VRÅ, tlf. 98-988428.
ORLA NIELSEN, hønseriejer, født d. 1.-4.-1945, søn af Krista og Magnus Nielsen, gift
d. 7.-9.-1979 med Mary Riise, medhjælpende hustru, født d. 6.-5.-1945, datter af
Martha og Alfred Riise. Parret har børnene: Bo, født d. 27.-11.-1961, Helle, født d.
6.-9.-1964 og Martin, født d. 21.-6.-1980.
O.N. overtog gården d. 15.-3.-1981 fra Vrå Andel.
Areal 4,4 ha.
Stuehuset er opført i 1976-77 og ovebygget i 1987. Avlsbygningerne består af lade og
maskinhus fra 1990. Gården drives som hønseri med en ægproduktion af rugeæg, be
standen er på 21.500 høns. Der er 2 traktorer. På gården er ansat 1 fast medhjælper
og 3 deltidsmedhjælpere.

SAKSTRUPVEJ 98, "SAXSTRUP",
SAKSTRUP, 9800 HJØRRING.
FRODE HOUBAK, gårdejer, født
d. 16.-7.-1933, søn af Marie og
Henry Houbak, gift d. 18.-10.-1958
med Tove Christiansen, medhjæl
pende hustru, født d. 26.-7.-1937,
datter af Gudrun og E. Møller
Christiansen. Parret har børnene:
Lone, født d. 3.-11.-1959 og Git
te, født d. 4.-6.-1963.
F.H. har været på Korinth Land
brugsskole, han er uddannet
agronom på Landbo Højskolen, formand for Hjørring Læplantningslaug, formand for
regionsudvalget for Læplantningsudvalg Vendsyssel, næstformand for Fællesudvalget af
Læplantning i Danmark, og formand for Forstbotaninsk Naturpark i Hjørring. Han over
tog gården d. 1.-11.-1963 fra sine forældre Marie og Henry Houbak.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 66,8 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er 17 ha. skov samt
2 søer.
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fra 1964, lade fra 1937 renoveret
i 1987, maskinshus fra 1954 og
gylletank. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 1.000
stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter, byg,
hvede og rug. Der er 2 traktorer,
1 mejetærsker og halmfyr. Man
bruger ingen fremmed arbejdskraft
på gården, som har samdrift med
"Østerled", Sakstrupvej 120.

SAKSTRUPVEJ 120, "ØSTERLED", SAKSTRUP, 9800 HJØRRING.
FRODE HOUBAK, gårdejer omtales under Sakstrupvej 98.
F.H. overtog gården d. 5.-3.-1984 fra Henning Nielsen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 32,2 ha. Stuehuset er opført i 1800 tallet og løbende
restaureret. Avlsbygningerne består af lade fra 1880 og maskinhus fra 1975. Gården
har samdrift med "Saxstrup", Sakstrupvej 98.
SKAGEN LANDEVEJ 41, "VARBOGAARD", BJERGBY, 9800 HJØR
RING, tlf. 98-971167.
JØRGEN NIELSEN, gårdejer,
født d. 24.-6.-1942, søn af Karla
og Ejner Nielsen, gift d. 4.-9.-1965
med Anne Jette Pedersen, sekre
tær, født d. 19.-10.-1942, datter
af Marie og Aksel Pedersen. Par
ret har børnene: Jesper, født d.
30.-6.-1967, Lise, født d. 4.-5.1973 og Lars, født d. 25.-11.1975.
J.N. er i bestyrelsen for D.L.K. i Hjørring, og i repræsentantskabet for Slagteriet
Wenbo. Han overtog gården d. 17.-5.-1970 fra Møller Christiansen.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 55 ha., heraf 2,5 ha. skov og eng. Der er lejet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende restatureret senest i 1978. Avlsbygningerne
består af slagtesvinestald fra 1966 , forfede- samt farestald fra 1972, goldsostald fra
1974 alle renoveret i 1990, fravænningstald fra 1986, lade fra 1972, maskinhuse fra
1974 og 1986, foderhus fra 1974, gastæt silo og gylletanke. Gården drives med en
svineproduktion på 200 årssøer, der produceres ca. 4.000 slagtesvin årligt, desuden er
der 5 ammekøer og 4 ungdyr af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og
naturgasanlæg. På gården er ansat 1 fodermester.
SKAGEN LANDEVEJ 387, "NØRRE TRÆHOLT", MYGDAL, 9800 HJØRRING, tlf. 98971190.
PAUL JESPERSEN, gårdejer, født d. 28.-1.-1930, søn af Anne og Kresten Jespersen,
gift d. 6.-12.-1955 med Karen Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 23.-10.-1934,
datter af Anna og Niels Peter Nielsen. Parret har børnene: Gitte, født d. 15.-4.-1957
og Birthe, født d. 9.-10.-1959.
P.J. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-11.-1955 fra
Marius Jensen. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 5,2 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
svinestalde fra 1920, 1976 og 1980, lade og maskinhus fra 1982 samt gylletank. Går
den drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der sælges ca. 1.200 smågrise og 200
slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet. Gården har samdrift med Skarndalvej 42.
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SKAGEN LANDEVEJ 611, "VEJGAARD", MYGDAL, 9800 HJØR
RING, tlf. 98-975404.
MOGENS POULSEN, gårdejer,
født d. 17.-4.-1955, søn af Thyra
og Ejnar Poulsen. M.P. har børne
ne: Finn, født d. 8.-6.-1977 og
Ib, født d. 24.-2.-1981.
M.P. overtog gården d. 1.-8.-1977
fra sine forældre Thyra og Ejnar
Poulsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
41,7 ha., heraf tilkøbt 16,6 ha.
Stuehuset er opført i 1967-68. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1953 renoveret
i 1976, svinestalde fra 1944, 1968 og 1977, lade fra 1944, maskinhuse fra 1977 og
1985 samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 37 ungdyr
og 13 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der ca. 450 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er roer. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo
og korntørreri. Man bruger ingen fremmed arbejdskraft på gården.
SKAGEN LANDEVEJ 761, "RETHOLTGAARD", MYGDAL, 9800 HJØRRING, tlf. 98975152.
HANS THOMSEN, gårdejer, født d. 9.-11.-1931, søn af Sigrid og Niels Thomsen, gift
d. 1.-10.-1960 med Sonny Kragelund, køkkenassistent, født d. 30.-3.-1931, datter af
Antonie og Valdemar Kragelund. Parret har barnet Chang.
H.T. har været på St-Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1963 fra
Laurits Nielsen.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
bygget efter en brand, lade og foderhus alle fra 1970, maskinhus fra 1980 og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 50 ungdyr og 15 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, konrsilo og tørreri.
SKALLERUPVEJ 23, "ØSTERGAARD", KRUSTRUP, 9800
HJØRRING, tlf. 98-911059.
HANS HENRIK JØRGENSEN,
gårdejer, født d. 29.-9.-1954, søn
af Frida og Johannes Jørgensen,
gift d. 9.-7.-1977 med Hanne
Bæk, børnehavepædagog, født d.
9.- 10.-1953, datter af Ester og
Poul Bæk. Parret har børnene:
Henriette, født d. 27.-6.-1979,
Thomas, født d. 10.-5.-1981 og
Maria, født d. 7.-5.-1985.
H.H.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1982
fra sin forældre Frida og Johannes Jørgensen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 15,9 ha. Der er lejet 7,3 ha.
Stuehuset er opført i 1866 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1916 renoveret flere gange senest i 1971, svinestalde fra 1970 og 1978, lade
fra 1978, maskinhus fra 1967 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
30 årskøer og 45 ungdyr af blandet race, desuden er der en slagtesvineproduktion på
900 stk. årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri. Man har 1
skoledreng til hjælp, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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SKALLERUPVEJ 105A, "VESTERGAARD", KRUSTRUP, 9800
HJØRRING, tlf. 98-968175.
BØRGE THOMSEN, gårdejer,
født d. 30.-9.-1938, søn af Ama
lia og Valdemar Thomsen, gift d.
23.-11.- 1962 med Bente Borisholt, medhjælpende hustru, født
d. 24.-10.- 1940, datter af Inger
og Vilhelm Borisholt. Parret har
børnene: Anette, født d. 21.-11.1963, Inger, født d. 4.-8.-1966 og
Hanne, født d. 21.-6.-1976.
B.T. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1964 fra sine
forældre Amalia og Valdemar Thomsen, nuværende ejer er 5. generation på gården,
som kom i slægtens eje i 1801.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1961, svinestald fra 1950 ombygget til ungkreaturer i 1970, lade fra 1978,
køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og 70 ung
dyr af racen SDM. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. På gården er ansat 1
medhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKALLERUPVEJ 305, "MELLEM
MØLLEGAARD", SKALLERUP,
9800 HJØRRING, tlf. 98-968048.
ANKER LARSEN, gårdejer, født
d. 31.-7.-1929, søn af Karen Jakobine og Kristian Emil Larsen,
gift d. 27.-9.-1956 med Grethe
Larsen, sygeplejerske, født d.
4.-12.-1933, datter af Christa og
Viggo Larsen. Parret har børne
ne: Hans Henrik, født d. 27.-7.1958 og Gitte, født d. 15.-9.1960.
A.L. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1958 fra sine
forældre Karen Jakobine og Kristian Emil Larsen, nuværende ejer er 9. generation på
gården, som kom i slægtens eje i 1830.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 28,5 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1922 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1905 renoveret senest i 1969, farestald fra 1969, slagtesvinestald fra 1975,
lade fra 1916 og maskinhus fra 1934 udvidet flere gange senest i 1985. Gården drives
med en svineproduktion på 60 årssøer, der produceres ca. 1.200 slagtesvin årligt. Der
er 2 traktorer, kornsilo med tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarabejdet.

SKALLERUPVEJ 399, "ØSTERGAARD", SKALLERUP, 9800
HJØRRING, tlf. 98-968184.
GUDMUND ENGELBERT JENSEN,
gårdejer, født d. 22.-8.-1937, søn
af Croa Bjarny og Alfred Jensen,
gift d. 22.-9.-1962 med Else Ørn
bøl Jeppesen, medhjælpende hu
stru, født d. 22.-11.-1942, datter
af Valborg og Poul Jeppesen. Par
ret har børnene: Erik, født d.
11.-7.-1963, Helle, født d. 3.-9.-

1964 og Ole, født d. 29.-6.-1974.
B.E.J. har været på Ladelund Landbrugsskole, og er i repræsentantskabet for Slagteri
et Wenbo. Han overtog gården d. 23.-2.-1970 fra Aage Jensen.
Ejendomsskyld 2.370.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret flere gange senest i 1989. Avlsbygningerne
består af fravænningstald fra 1953 renoveret i 1974, slagtesvinestald fra 1971 reno
veret i 1980, fare- og goldsostald fra 1974, lade fra 1979, maskinhus fra 1976, 2
gastætte siloer og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der
produceres ca. 1.700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker og korntørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

SKALLERUPVEJ 686, "AASGAARD", VENNEBJERG, 9800 HJØRRING.
JENS STADEL PEDERSEN, gårdejer omtales under "Skrævadgaard", Nørlev Strandvej
130.
J.S.P. overtog gården i efteråret 1988 fra sin datter Mette.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 23,5 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1928, svinestald fra 1947 og lade fra 1900. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af ærter og rug. Man har samdrift med "Skrævadgaard",
Nørlev Strandvej 130.
SKARNDALVEJ 42, MYGDAL, 9800 HJØRRING.
PAUL JESPERSEN, gårdejer omtales under "Nørre Træholt", Skagen Landevej 387.
P.J. overtog gården i 1973 fra sine forældre Anne og Kresten Jespersen, nuværende
ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 8,4 ha.
Stuehuset er opført i 1951 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle af ældre dato. Der er plansilo med tørreri, og man har
samdrift med "Nørre Træholt", Skagen Landevej 387.
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SKOVBOVEJ 18, "SKOVLY", ÄS
MARK, 9830 TÄRS, 98-988296.
BØRGE OLESEN, gårdejer, født
d. 31.-1.-1937, søn af Ane Mar
grethe og Thomas Olesen, gift d.
26.-12.-1958 med Inga Sørensen,
medhjælpende hustru, født d.
24.- 4.-1940, datter af Gerda og
Carl Sørensen. Parret har børnene: Finn, født d. 20.-4.-1959 og
Ulla, født d. 30.-3.-1963.
B.O. overtog gården d. 1.-11.-1958
fra sine forældre Ane Margrethe
på gården, som udstykker fra "Aas

og Thomas Olesen, nuværende ejer er 3. generation
Hovedgaard", oprindeligt var den på 3,3 ha. i 1908.
Ejendomsskyld 1.170.000. Areal 20,1 ha., heraf tilkøbt 11,6 ha. I 1990 er 9,9 ha.
tilkøbt fra Terpvej 334, disse er ikke med i vurderingen. Der er lejet 7,3 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1970, svinestald fra 1908 renoveret i 1970, lade fra 1950, foderhus fra 1980,
maskinhus fra 1988, køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 42
årskøer 42 ungdyr af racen Jersey, desuden er der en slagtesvineproduktion på 275
stk. årligt. Der er 2 traktorer. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinsta
tion bruges til en del af markarbejet.

SKOVGÅRDSVEJ 10, "JERNSKOV", TRANGET, 9830 TÅRS, tlf. 98-961379.
JANE JAKOBSEN, gårdejer, født d. 21.-10.-1947, datter af Tove og James Sørensen,
gift d. 2.-8.-1980 med Erland Jakobsen, gårdejer, født d. 19.-8.-1943, søn af Anna og
Juel Jakobsen. Parret har børnene: Allan, født d. 2.-12.-1971, Lena, født d. 25.-1-1977
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Jane Jakobsen overtog gården d.
5.-4.-1986 fra Asger Christensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
29 ha. Der er lejet 23 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og
løbende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af kvægstalde fra
1961 og fremad, lade fra 1975,
maskinhus fra 1980 og gylletank.
Gården drives med en kvægpro
duktion på 65 årskøer og 70 ung
dyr af blandet race, desuden er
der 1 ammeko. Der er 3 traktorer. På,gården bruges ingen fremmed arbejdskraft.

SKOVGÅRDSVEJ 70, "NØRRE SKOVGAARD", TRANGET, 9830 TÅRS, tlf. 98-961142.
ERLING PETERSEN, gårdejer, født d. 26.-5.-1956, søn af Inger og Elmar Petersen,
gift d. 5.-3.-1983 med Inger Østergaard, sygehjælper, født d. 29.-5.-1956, datter af
Mariane og Jens Peter Østergaard. Parret har børnene: Brian, født d. 25.-1.-1978,
Mette, født d. 14.-1.-1981 og Peter, født d. 12.-5.-1986.
E.P. er fabriksarbejder, han har været på Malling og Lundbæk Landbrugsskoler. Han
overtog gården d. 1.-2.-1983 fra Gerda og Flemming Christensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 20,9 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1900 moderniseret i 1986, lade fra 1960, ældre maskinhus og udendørs køresilo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, ærter, rug, hvede og byg. Der er 2 traktorer, og maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

SKOVSMOSEVEJ 52, "ELLEGAARD", MYGDAL, 9800 HJØRRING.
JOHANNES KNUDSEN, gårdejer omtales under "Kobberholt" Kobbersholtvej
J.K. overtog gården d. 1.-3.-1983 fra Klara Madsen.
Ejendomsskyld 780.000. Aral 15 ha.
Gården drives sammen med "Kobberholt".
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SKÆGGESHOLTVEJ 110, "STORE
SKÆGGESHOLT", SÆSING, 9830
TÅRS, tlf. 98-958045.
KNUD MØRCH MØLGAARD,
gårdejer, født d. 6.-2.-1935, søn
af Erna og Kristen Mørch Mølgaard, gift d. 22.-6.-1957 med
Grete Risager, hjemmesygeplejer
ske, født d. 7.-7.-1932, datter af
Agnes og Adolf Risager. Parret
har børnene: Uffe, født d. 15.12.-1957, Britta, født d. 21.-10.1961, Bjarke, født d. 15.-4.-1964
og Troels, født d. 5.-3.-1970.
K.M.M. overtog gården i 1967 fra sine forældre Erna og Kristen Mørch Mølgaard,
efter at have været forpagter i perioden 1957-67.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 47 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne brændte i 1976 og
blev genopført med kvægstald, svinestald, lade og maskinhus, desuden er der klima
stald fra 1986 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer, der
sælges ca. 4.500 smågrise og 100 slagtesvin årligt. Desuden er der 4 ammekøer og 4
ungdyr af racen Limousine. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts
tørreri og halmfyr. Man har 1 skoledreng til hjælp.
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SKÅRHØJVEJ 37, "SKAARHØJ", GL-RØNNEBJERG,
9760 VRÅ, tlf. 98-988248.
KNUD ERIK HANSEN,
gårdejer, født d. 25.-4.-1941,
søn af Ingeborg og Peter
Hansen, gift d. 9.-11.-1963
med Herdis Olesen, medhjæl
pende hustru, født d. 28.6.-1945, datter af Alma og
Jens Olesen. Parret har
børnene: Bente, født d. 2.5.-1964, Jan, født d. 19.8.-1965, Anette, født d. 1.-9.-1969 og Gitte, født d. 29.-1.-1971.
K.E.H. overtog gården d. 20.-10.-1971 fra Henry Toft.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 20 ha.
Stuehuset er opført i 1874 og løbende restaureret. Avlsbygningerne nedbrændte i 1988
og blev genopført med kvægstald og lade, maskinhuset er fra 1984 og svinestald fra
1874. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagte
kalve. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
SMEDIEVEJEN 25, GULDAGER HEDE, 9800 HJØRRING, tlf. 98-986340.
ALAN LAURSEN, gårdejer, født d. 29.-3.-1941, søn af Eugenia og Herluf Laursen, gift
d. 29.-3.-1975 med Birthe Isager, medhjælpende hustru, født d. 27.-6.-1943, datter af
Else og Mads Isager.
A.L. overtog gården d. 1.-1.-1971 fra sin mor Eugenia Laursen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret i 1984-85. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1969 og 1977, lader fra 1946 og 1982 samt maskinhus fra 1986. Gården
drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der sælges ca. 1.200 smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker,
plansilo og varm lufts tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

SMØRENGVEJ 66, "ØSTERHOLM",
RØNNOVSHOLM MARK, 9800
HJØRRING, tlf. 98-986314.
PETER LARSEN, gårdejer, født
d. 2.-4.-1933, søn af Anna og
Albert Larsen, gift d. 28.-12.-1957
med Rita Larsen, medhjælpende
hustru, født d. 30.-6.-1936, dat
ter af Andrea og Marinus Lar
sen. Parret har børnene: Hanne,
født d. 18.-4.-1957, Lene, født
d. 31.-3.-1959, Morten, født d.
30.-8.- 1961, Grethe, født d.
22.-12.-1962 og Lars, født d. 11.-12.-1969.
P.L. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 3.-12.-1959 fra
Stinne og Ejner Nielsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 39,8 ha. heraf tilkøbt 29,8 ha., der er 20 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1976, lade indrettet til ungdyrstald i 1988, maskinhus fra 1977, foderhus fra 1984,
fodersilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer og 50 ung
dyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer,
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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SOLHØJVEJ 45, "SOLBAKKEN",
9830 TÄRS, tlf. 98-958223.
SVEND PEDERSEN, husmand,
født d. 22.-12.-1928, søn af
Gundine og Christian Pedersen.
S.P. overtog gården i februar
1968 fra sin mor Gundine Peder
sen.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 11
ha. Der er lejet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1963. Avls
bygningerne består af svinestald
fra 1912 senere restaureret, ny
ere svinestald fra 1978, lade fra 1932 og maskinhus fra 1986. Gården drives med en
svineproduktion på 40 årssøer, der produceres ca. 350 smågrise og 350 slagtesvin
årligt. Der er 2 traktorer, kornsilo og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

STENDALVEJ 365, "NØRRELUND", GRÆSDAL, 9830 TÄRS, tlf. 98-958373.
LENE NIEBUHR, gårdejer, født d. 2.-4.-1964, datter af Hella og Budolf Budolfsen,
gift d. 4.-8.-1984 med Hans Ole Niebuhr, minkfarmer, født d. 28.-9.-1957, søn af Else
og Arne Niebuhr. Parret har børnene: Nicolaj, født d. 11.-5.-1983, Jens, født d.
26.-11.-1985 og Søren, født d. 2.-5.-1987.
L.N. har været på Try Landbrugsskole, og er medlem af skolebestyrelsen i Tårs. Hun
overtog gården d. 15.-7.-1983 fra Herluf Nielsen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 2,7 ha. eng. Der er
lejet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og restaureret i 1987-89. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1926 renoveret 1990, slagtesvinestald fra 1984, klimastald fra 1985, drægtig
hedsstald fra 1988, lade fra 1900 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion
på 150 årssøer, der produceres ca. 1.700 smågrise og 1.350 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer og 3 tårnsiloer. På
gården er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbej
det. Man har samdrift med "Topholt", Græsdalvej 101.
STENDALVEJ 431, "STENDAL", MORILD, 9830 TÄRS, tlf. 98-958173.
GUNNAR LADEN, gårdejer, født d. 19.-10.-1961, søn af Tove og Frede Nielsen, gift
d. 3.-5.-1986 med Tove Hansen, kontorassistent, født d. 17.-1.-1963, datter af Anna og
Børge Hansen. Parret har sønnen Jesper, født d. 10.-10.-1989.
G.L. har været på Hammerum Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 31.-9.1987 fra Kaj Nielsen.
Ejendomsskyld 3.230.0001. Areal 68 ha., heraf tilkøbt 7,9 ha., der er 3,9 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1935 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1912 renoveret i 1984, slagtesvinestald og lade fra 1973, slagtesvinestald fra
1962 renoveret i 1989, slagtesvinestald fra 1979, maskinhus fra 1975 og gylletank.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 7.000 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo
og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast fodermester, og maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
STENDALVEJ 601, "HJORTHEDEN", MORILD, 9830 TÄRS.
BENT ANDREASEN, gårdejer omtales under "Over Klarup", Klarupvej 141.
B.A. overtog gården d. 1.-8.-1989 fra Hartmann Jensen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 62,5 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af løsdriftog svinestald begge fra 1972-73, lade fra 1954 og maskinhus fra 1984. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, frøgræs, maltbyg og hve
de. Der er 1 traktor, og man har samdrift med "Over Klarup", Klarupvej 141.

STENDALVEJ 680, "BIRKET",
MORILD, 9830 TÅRS, tlf. 98473205.
ARNE BIRKET PEDERSEN, gård
ejer, født d. 15.-10.-1935, søn af
Juliane og Christian Willads Pe
dersen, gift d. 5.-6.-1965 med
Ingrid Bach Nielsen, medhjælpen
de hustru, født d. 7.-11.-1944,
datter af Maren Kirstine og Ni
els Bach Nielsen. Parret har bør
nene: Susanne, født d. 16.-5.
1967 og Lene, født d. 4.-8.-1972.
A.B.P. har været på Kærehave Landbrugsskole, og er i bestyrelsen for Lendum Andels
mejeri. Han overtog gården d. 25.-5.-1965 fra sine forældre Juliane og Christian
Willads Pedersen, nuværende ejer er 10. generation på gården, som har været i slæg
tens eje fra omkr. 1688, hvor den var fæstegård under "Lerbæk" og "Skaarupgaard".
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 77 ha., heraf tilkøbt 23,4 ha., der er 9 ha. skov. Der
er lejet 12,5 ha. Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1969, lade fra 1978 renoveret til ungdyrstald i 1990,
maskinhus fra 1973, foderhus fra 1990, gastæt silo, 2 køresiloer og 2 gylletanke.
Gården drives med en kvægproduktion på 56 årskøer, 60 ungdyr og 80 slagtekalve af
racen SDM. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. På gården er ansat 2 faste
medhjælpere, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STENSGÅRDSVEJ 45, "STENSGAARD", NR-HARRITSLEV, 9800 HJØRRING, tlf. 98922777.
JAN ERIK BACKER RASMUSSEN og NIELS ERIK SIMONSEN, landmænd.
J.E.B.R. er født d. 12.-9.-1956, søn af Esther Dirchsen og Erik Rasmussen, han bor
sammen med Anna Havelund Rasmussen, fysioterapeut, født d. 18.-11.-1966, datter af
Rigmor Havelund og Karl Frederik Rasmussen. Parret har børnene: Anton Michael,
født d. 30.-12.-1983, Jakob Martin, født d. 21.4.-1986 og Ida, født d. 25.-1.-1990.
N.E.S. er født d. 3.-4.-1956, søn af Meta og Hans Arne Simonsen, bor sammen med
Elisabet Breyen, fysioterapeut, født d. 15.-3.-1956, datter af Birte og Ole Breyen.
Parret har børnene: Lerke, født d. 8.-3.-1984, Simon, født d. 4.-2.-1986 og Mikkel,
født d. 6.-6.-1988. N.E.S. har været på Økologisk Jordbrugsskole og på Beder Gart
nerskole. De to landmænd overtog gården d. 1.-5.-1986 fra Knud Sten.
Ejendomsskyld 1.475.000. Areal 32,6 ha. Der er lejet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af ældre svinestald, nyere svinestald fra 1974, ældre lade og maskinhus fra 1968. Besætningen er på 30 får. Gården
drives med bærproduktion bestående af solbær, ribs, hyldebær og jordbær, desuden
dyrkes der rug, hvede og raps. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, 1 solbærhøstmaskine, plansilo og varm lufts tørreri. På gården er ansat
flere medhjælpere i frugtsæsonen.

STENSLUNDVEJ 120, "HÅBENDAL", KOLDBRO, 9830 TÅRS,
tlf. 98- 958127.
THORKILD CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 19.-7.-1952, søn af
Eva og Hardi Christensen, gift
d. 13.-5.-1978 med Hanne Lie
Christensen, medhjælpende hustru,
født d. 28.-5.-1958, datter af
Elly og Paul Christensen. Parret
har børnene: Dennis, født d. 28.1.-1981, Julie, født d. 5.-8.-1984
og Helene, født d. 10.-8.-1988.
T.C. overtog gården d. 1.-4.-1974 fra sine forældre Eva og Hardi Christensen, nuvæ-
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rende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1857, den
var dengang hede, som blev opdyrket.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 36,1 ha., heraf tilkøbt 11,1 ha. Der er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1979, svinestald fra 1947 moderniseret i 1986-89, ny svinestald fra 1989,
lade fra 1939, maskinhus fra 1954, gastæt silo og gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 115 årssøer, der produceres ca. 2.500 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker samt
anparter i Tårs Vindmøllelaug. Faderen hjælper til på gården.
SVENDSVEJ 30, BAGTERP, 9800 HJØRRING, tlf. 98-924399.
EJVIND BACH NIELSEN, husmand, født d. 31.-12.-1940, søn af Nanna og Ejner Niel
sen, gift d. 23.-10.-1965 med Anne Steen, medhjælpende hustru, født d. 5.-3.-1935,
datter af Otilia og Karl Steen. Parret har børnene: Susanne, født d. 31.-12.-1966 og
Jane, født d. 1.-6.-1972.
E.B.N. er renovationsarbejder. Han overtog gården d. 15.-3.-1981 fra sin far Ejner
Nielsen. Ejendomsskyld 1.270.000. Areal 8 ha. Stuehuset er opført i 1986. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1950, lade fra 1960, maskinhus fra 1985 og gødningshus
fra 1990. Gården drives med en ammekobesætning på 8 ammekøer og 10 ungdyr af
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er roer. Der er 3 traktorer og 1 meje
tærsker. Gården har samdrift med Svendsvej 39.
SVENDSVEJ 39, BAGTERP, 9800 HJØRRING.
EJVIND BACH NIELSEN, husmand omtales under Svendsvej 30.
E.B.N. overtog gården i februar 1989 fra Aksel Kristiansen. Ejendomsskyld 570.000.
Areal 6 ha. Stuehuset er opført i 1940 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består
af kvægstald og lade fra 1940. Gården har samdrift med Svendsvej 30.

SVIBJERGVEJ 164, "VESTER KLOSKE", MYGDAL, 9800 HJØRRING.
JENS BACH OLESEN, gårdejer, omtales under "Lilholt", Klodskevej 187.
J.B.O. overtog gården d. 1.-9.-1990 fra Svend Aage Nielsen.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 25,4 ha. Stuehuset er opført i 1872. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1890 og lade fra 1930. Gården drives sammen med "Klodskegård", Klodskevej 113, og "Lilholt", Klodskevej 187.
SÆBYVEJ 810, "ØSTERMARKEN",
9830 TÅRS, tlf. 98-962085.
JØRN NIELSEN, gårdejer omta
les under Gammel Borupvej 40.
J.N. overtog gården d. 1.-11.-1983
fra Gerda Hansen.
Ejendomsskyld 1.260.000. Areal
5,6 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og re
staureret i 1984. Avlsbygningerne
består af svinestald og lade fra
1984 samt gylletank. Gården dri
ves med en svineproduktion på 45 årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise årligt. Der er
samdrift med "Nørgaard", Gammel Borupvej 40.

SÆBYVEJ 861, "HOUSTRUPLUND", 9830 TÅRS, tlf. 98-961059.
CARSTEN HANSEN, gårdejer, født d. 3.-10.-1950, søn af Oda og Peter Hansen. C.H.
har børnene: Henrik, født d. 29.-12.-1972 og Mai-Britt, født d. 20.-12.-1973.
C.H. har været på Hammerum Landbrugsskole, og har taget grundskole på aftenskole i
Hjørring. Han overtog gården d. 29.-7.-1972 fra sine forældre Oda og Peter Hansen.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 67 ha. Der er lejet 13,4 ha.
Stuehuset er efter en brand opført i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1968 tilbygget i 1976 og renoveret i 1980, svinestald, lade og maskinhus alle fra 1976,
2 køresiloer og 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 77 årskøer, 88
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tionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der er 4 traktorer, plansilo og varm
lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper, maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
SÆSINGVEJ 195, "NØRGAARD", KOLDBRO, 9830 TÅRS.
ERLING STENSKROG, gårdejer omtales under "Øster Graum", Sørupvej 101.
E.S. overtog gården d. 25.-6.-1981 fra Realkreditforeningen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 26 ha. Stuehuset er af ældre dato og løbende restaure
ret. Avlsbygningerne består af 1 kviestald af ældre dato. Gården har samdrift med
"Øster Graum", Sørupvej 101.

SØNDERGÅRDSVEJ 50, "SØNDERGAARD", GJURUP, 9800 HJØRRING, tlf. 98900144. BJARNE OLESEN, gårdejer, født d. 12.-11.-1956, søn af Jenny og Svend
Olesen, gift d. 27.-12.-1986 med Tove Hjørringgaard, afdelingschef, født d. 13.-6.1960, datter af Lis og Vagn Hjørringgaard.
B.O. har været på Malling Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 20.-8.-1985
fra Jens Bang. Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 16 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af sostald fra
1976, fedestald fra 1988, løbestald og hestestald fra 1990, lade og maskinhus fra 1953,
derudover er der gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der
sælges 500 smågrise og 2.100 slagtesvin årligt, desuden er der opdræt af avls- og ride
heste af racen Trakehner. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn.
Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og plansilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bru
ges til en del af markarbejdet.

SØNDER HAVGÅRDSVEJ 50,
"SØNDER HAUGAARD", NR-HARRITSLEV, 9800 HJØRRING, tlf.
98-968432.
PER SKOV NIELSEN, gårdejer,
født d. 10.-5.-1953, søn af Else
og Erik Nielsen, gift d. 25.-9.1976 med Agnethe Vittrup Niel
sen, medhjælpende hustru, født
d. 19.-11.-1955, datter af Karen
og Jens Christian Nielsen. Parret
har børnene: Torben, født d. 28.1.-1978, Søren, født d. 31.-5.-1980 og Louise, født d. 28.-10.-1986.
P.S.N. har været på Almildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-6.-1976
fra Chresten Krogsgaard. Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 65 ha.
Stuehuset er opført i 1982 og restaureret efter en brand. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1964, ungdyrstald og lade fra 1978, køre- og fodersilo samt gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 63 årskøer, 80 ungdyr og 30 slagtekalve af
racerne SDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer
og halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjækper, og maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
SØNDERMØLLEVEJ 85, "NØRREGAARD", NR-HARRITSLEV,
9800 HJØRRING, tlf. 98-925133.
SIGURD LARSEN, gårdejer, født
d. 13.-9.-1922, søn af Karen Jacobine og Kritian Emil Larsen,
gift d. 16.-9.-1948 med Anna
Marie Pilgaard Møller, medhjæl
pende hustru, født d. 29.-5.-1927,
datter af Anna Maria og Marius
Ingvard Møller. Parret har bør-
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S.L. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, og er formand for Hjørring og Om
egns Plantningsforening. Han overtog gården d. 1.-4.-1947 fra Mads Høngaard Nielsen.
Ejendomsslyld 2.350.000. Areal 37,3 ha., heraf 10 ha. skov. Der er lejet 7,2 ha.
Stuehuset er opført i 1957. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1914 renoveret i
1969, slagtesvinestalde fra 1963 og 1978, lade fra 1928 bygget efter en brand, maskin
huse fra 1950 og 1977, foderhus fra 1975, indendørs køresilo og gylletank. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 46 årskøer, 66 ungdyr og 14 slagtekalve af racen Jer
sey, desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.450 stk. årligt. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester, og
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SØNDERMØLLEVEJ 219, "HØRHØJGAARD", SKALLERUP, 9800
HJØRRING, tlf. 98-968407.
KNUD ERIK JENSEN, gårdejer,
født d. 18.-1.-1958, søn af Anna
Marie og Svend Aage Toft Jen
sen, gift i 1985 med Kirsten
Nielsen, måletekniker, født d.
10.-4.-1961, datter af Grethe og
Anders Peter Nielsen. Parret har
børnene: Majbritt, født d. 8.-4.1985, Ann-Katrine, født d. 20.4.-1987 og Jakob Andreas, født d. 1.-9.-1989. K.E.J. har været på Try og Lundbæk
Landbrugsskoler og er kredsrepræsentant for M.D. Food. Han overtog gården d. 19.-8.1985 fra Henry Jensen. Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 52,8 ha. Der er lejet 6,6 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1942 tilbygget i 1975, kalvestald fra 1880 senere renoveret, lade fra 1950, maskin
hus fra 1977, 2 udendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvægprodukti
on på 60 årskøer, 75 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker, 1 markvandingsan
læg, plansilo med varm lufts tørreri og halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjæl
per, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SØNDER ROMVEJ 20, "SØNDER
ROM", ROLIGHED, 9830 TÅRS,
tlf. 98-984181.
PREBEN LARSEN, gårdejer,
født d. 12.-8.-1956, søn af Ellen
og Arne Larsen, gift d. 25.-6.-1983
med Bente Sørensen, klinikassi
stent, født d. 27.-9.-1957, datter
af Else og Knud Sørensen. Par
ret har børnene: Tina, født d.
5.-11.-1984 og Martin, født d.
9.-9.-1982. P.L. har været på
Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1981 fra D.L.R. Ejendomsskyld 4.100.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Stuehuset er opført i 1856 og
løbende restaureret. Avlsbygningerne består af slagtesvinestalde fra 1971 og 1976,
drægtighedstald fra 1985, fare- og løbestald fra 1986, fravænningstald fra 1983-84,
lader fra 1941 og 1986, maskinhus fra 1986-87 og gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 250 årssøer, der sælges ca. 1.500 smågrise og 3.500 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. På gården er ansat 1 fast
medhjælper, og man har samdrift med "Engholm", Smidstrup, på 15 ha., som ejes af
faderen Arne Larsen.
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SØRUPVE3 72, "SØRUP", SØRUP, 9830 TÅRS, tlf. 98-958083.
SVEN DISSING ANDERSEN, gårdejer, født d. 10.-8.-1937, søn af Ester og Gunnar An
dersen, gift d. 15.-3.-1969 med donna Madsen, kontorassistent, født d. 4.-1.-1949,
datter af Gerda og Juhl Madsen. Parret har børnene: desper, født d. 9.-2.-1969,
tvillingerne Lisa og Lotte, født d. 8.-3.-1972 samt Lars, født d. 3.-11.-1974.
S.D.A. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1967 fra sine
forældre Ester og Gunnar Andersen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.650.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 33 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret fra 1975-79. Avlsbygningerne er ombygget
til rugeægproduktion, der er lade fra 1896 ændret flere gange, maskinhus fra 1975,
fodersilo og gylletank. Gården drives med en rugeægproduktion med en bestand på
5.000 høns, det er H.P.R. dyr. Planteproduktionens salgsafgøder er hvede, raps, ærter,
frøgræs, byg, jordbær og hindbær. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandings
anlæg, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. I jordbærsæsonen beskæftiger man 50
plukkere, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SØRUPVEJ 101, "ØSTER GRAUM",
GRAUM, 9830 TÅRS, tlf. 98958089.
ERLING STENSKROG, gårdejer,
født d. 22.-10.-1942, søn af Else
og Christian Stenskrog, gift d.
29.-11.-1969 med Anny Bratbøl,
husmor, født d. 25.-9.-1944, dat
ter af Magna og Steffen Bratbøl.
Parret har børnene: Tina, født d.
21.-1.-1971 og 3an, født d. 17.3.-1974.
E.S. har været på Lundbæk Land
brugsskole, han er i bestyrelsen for Kontrolforeningen Hjørring, samt bestyrelse og
kredsbestyrelse for Hjørring Lndboforening. Han overtog gården d. 15.-10.-1969 fra
3ens Nielsen.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 67,7 ha., heraf 8 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1951 renoveret i 1973 samt tilbygget i 1979, svinestalde fra 1951 og 1979,
lade fra 1978, maskinhus fra 1983, køresilo og gylletanke. Gården drives med en
kvægproduktion på 65 årskøer, 95 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM, desuden
produceres der ca. 1.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo med varm lufts tørreri. På gården er
ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af markafbejdet. Man har
samdrift med "Nørgaard", Koldbro, Sæsingvej 195.
SØRUPVEJ 114, "NR. GRAUM",
9830 TÅRS, tlf. 98-958242.
OLE KRAGLUND, gårdejer, født
d. 22.-9.-1962, søn af Else og
Gunnar Kraglund, gift d. 19.-9.1987 med Lissy Gade, husmor,
født d. 15.-9.-1963, datter af
Minna og Peter Gade. Parret har
børnene: Anna, født d. 3.-10.-1985,
Line, født d. 18.-4.-1988 og
Mads, født d. 25.-10.-1989.
O.K. har været på Try og Lund
bæk Landbrugsskoler. Han over
tog gården d. 1.-5.-1988 fra Aage Larsen.
Ejendomsskyld 2.980.000. Areal 26 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af fravænningstald fra 1974, farestald fra 1987-88, gammel drægtighedstald fra 1930 moderni-
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svineproduktion på 280 årssøer, der produceres ca. 5.500 smågrise årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SØRUPVEJ 141, "LINDHOLT",
SÆSING, 9830 TÅRS, tlf. 98958073.
PETER LUNDEN, gårdejer, født
d. 12.-9.-1941, søn af Sigrid og
Karl Lunden, gift d. 16.-3.-1968
med Inger Marie Lemmergaard,
husholdningslærer, født d. 21.6.-1939, datter af Esther og Jens
Lemmergaard. Parret har børne
ne: Jens Peter, Karl Christian og
Niels Jørgen. P.L. har været på
Lundbæk Landbrugsskole, og er i
bestyrelsen for Erhvervsfjerkræ for Danmark. Han overtog gården i marts 1970 fra sin
far.
Ejendomsskyld 4.930.000. Areal 106 ha., heraf tilkøbt 28,5 ha. Der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1902 samt restaureret i 1972 og derefter løbende vedligeholdt.
Avlsbygningerne består af kvægstalde ombygget til svinestalde, slagtesvinestald fra
1970, 2 fjerkræhuse fra 1974, lade ombygget til svinestald, maskinhuse fra 1975 og
1984 samt gylletank, desuden er der 5 haller i Sæsing. Gården drives med en svine
produktion på 100 årssøer, der produceres ca. 2.000 slagtesvin årligt. Endvidere er der
2 huse med opdræt af kyllinger, årsproduktionen er på ca. 330.000 stk., desuden produ
ceres der konsumæg med 26.000 stk. samt opdræt. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
1 rendegraver, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. På gården er ansat 1 foderme
ster og 1 fast medhjælper. Gården drives sammen med "Hørbylund Hovedgaard", Hørbylundvej 195, 9300 Sæby.

TAGSIGHEDEVEJ 73, "TAGSIGHEDE", MYGDAL, 9800 HJØR
RING, tlf. 98-971284.
KAJ BACH OLESEN, gårdejer,
født d. 22.-9.-1940, søn af Else
og Ole Olesen, gift d. 14.-6.-1969
med Ruth Sommer, hjemmehjæl
per, født d. 5.-8.-1948, datter af
Mie og Christian Sommer. Par
ret har børnene: Flemming, født
d. 30.-11.-1969, Carsten, født d.
5.-8.-1971 og Charlotte, født d.
20.-4.-1976.
K.B.O. har været på Høng Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for D.L.G.,
formand for D.L.G. Stenshøj Astrup, medlem af regnskabsudvalget for Hjørring Landbo
forening og i kredsrepræsentantskabet for M.D. Food. Han overtog 1. halvpart af går
den d. 1.-1.-1974 og resten d. 1.-1.-1982 fra sine forældre Else og Ole Olesen.
Ejendomsskyld 3.350.000. Areal 89 ha., heraf tilkøbt 32 ha. Der er lejet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og løbende restaureret senest i 1990. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1956 og 1973, svine- samt hestestald fra 1920, lader fra 1920
og 1979, maskinhus fra 1975, foderhus fra 1977, køresilo og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 90 årskøer, 100 ungdyr og 26 slagtekalve af racen RDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, rug, hvede, byg og industrikartofler. Der er
5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, 1 slamsuger, 1 ammoniaknedfælder, plan
silo, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På
gården er ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper.
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AGER", SAKSTRUP, 9800 HJØR
RING, tlf. 98-971005.
ELDON LAURITS CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 8.-10.-1924, søn
af Kristine og Jens Christensen,
gift d. 24.-9.-1950 med Signe
Sørensen, medhjælpende hustru,
født d. 10.-12.-1925, datter af
Rigmor og Søren Sørensen. Par
ret har børnene: Hans Martin,
født d. 1.-11.-1951, Søren Ole,
født d. 16.-9.-1953 og Jens Ove, født d. 20.-9.-1955.
E.L.C. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 18.-10.-1957 fra
sine forældre Kristine og Jens Christensen. Ejendomsskyld 1.100.000.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1963, kviestald fra 1976, lade fra 1977 og maskinhus fra 1974. Besætningen
er på 8 ammekøer og 6 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, rug, hve
de, byg og raps. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TANGSGÅRDSVEJ 123, "TANGSGAARD", SAKSTRUP BJERGBY,
9800 HJØRRING, tlf. 98-971124.
ERIK ANDERSEN, gårdejer, født
d. 18.-5.-1942, søn af Mathilde
og Thomas Andersen, gift d. 4.4.-1964 med Karen Madsen, eks
pedient, født d. 10.-8.-1943, dat
ter af Meta og Alfred Madsen.
Parret har børnene: Jeppe, født
d. 16.-3.-1965 og Lone, født d.
14.-3.-1967.
E.A. har været på Lundbæk Landbrugsskole, og er medlem af bestyrelsen for D.L.K.
Vendsyssel. Han overtog gården d. 1.-1.-1964 fra Hans Madsen. Ejendomsskyld
2.280.000. Areal 50 ha. Der er lejet 38,9 ha. Stuehuset er opført i 1957 og løbende
restaureret. Avlsbygningerne består af kostald fra 1969, ungdyrstald fra 1974, lader
fra 1952 og 1976, maskinhus fra 1978, køresilo og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 90 årskøer, 105 ungdyr og 45 slagtekalve, det er 2/3 Jersey og 1/3
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TERPETVEJ 350, "AAS
MØLLE", ÅS MARK, 9830
TÅRS, tlf. 98-988217.
ERIK HØJHOLT HANSEN,
gårdejer, født d. 28.-6.1961, søn af Anna og Bør
ge Hansen, gift d. 20.-7.1985 med Lisbeth Nielsen,
medhjælpende hustru, født
d. 29.-7.-1960, datter af
Tove og Frede Nielsen.
Parret har børnene: An
ders, født d. 27.-8.-1987 og Susanne, født d. 9.-7.-1989.
E.H.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1991 fra
sine forældre Anna og Børge Hansen. Areal 31,6 ha. Der er lejet 5 ha.
Stuehuset er af ældre dato og renoveret i 1958 samt løbende vedligeholdt. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1971, svinestald fra 1968-69, lader fra 1979 samt ældre
bygning, foderhus fra 1977, køresilo og 2 gylletanke. Gården drives med en kvægpro-
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ca. 1.200 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, kornsilo og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
TIDEMANDSHOLMSVEJ 112, "NIBSTRUP", SÆSING, 9830 TÄRS, tlf. 98-958253.
BRIAN HEITMANN KRISTENSEN, gårdejer, født d. 20.-8.-1963, søn af Jonna og Paul
Sørensen, gift d. 2.-8.-1986 med Lissi Holgen, køkkenassistent, født d. 12.-4.-1964,
datter af Herdis og Niels Mortensen. Parret har sønnen Martin, født d. 28.-8.-1987.
B.H.K. har været på Try og Lundbæk Landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-4.1990 fra Ruth og Niels Mikkelse
Areal 45,7 ha. Der er lejet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1940'erne og moderniseret i 1972. Avlsbygningerne består af
svinestalde fra 1940 senere renoveret, slagtesvinestald fra 1985, so- og klima- samt
fravænningstald fra 1990, lade fra 1940, maskinhus fra 1985, gastæt silo og gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer, der sælges ca. 500 smågrise, og
der produceres 1.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Faderen er medhjælp på
gården, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TOLLESTRUPHEDEVEJ 59, TOLLESTRUP HEDE, 9760 VRÄ, tlf. 98-988346.
OLE LØNSTRUP JENSEN, gårdejer, født d. 14.-9.-1936, søn af Ellen og Aksel Løn
strup Jensen, gift d. 15.-8.-1970 med Lisbeth Sørensen, medhjælpende hustru, født d.
26.-2.-1951, datter af Agnes og Johannes Sørensen. Parret har børnene: Ellen, født d.
13.-2.-1975, Johannes, født d. 11.-6.-1976 og Kristine, født d. 7.-2.-1979.
O.L.J. har været på Kalø Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-9.-1972 fra
Ejvind Larsen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 19,5 ha. Der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1966, lade fra 1923 og maskinhus fra 1977. Gården drives med en kvægpro
duktion på 26 årskøer, 38 ungdyr og 15 slagtekalve af racen D.B.K. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er hvede og rug. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Gården
drives uden fremmed arbejdskraft.
TOLLESTRUPVEJ 100, "KÆRGAARD", TOLLESTRUP, 9760
VRÅ, tlf. 98-988131.
JOHANNES ELEFSEN, gårdejer,
født d. 26.-1.-1929, søn af Mar
grethe og Christian Elefsen, gift
d. 21.-10.-1955 med Rigmor An
dreasen, medhjælpende hustru,
født d. 12.-10.-1936, datter af
Dagmar og Alfred Andreasen.
Parret har børnene: Randi, født
d. 2.-6.-1957 og Frank, født d.
11.-9.-1960.
J.E. har været på Støvring Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården i septem
ber 1964 fra Hermann Hansen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 44,4 ha., heraf tilkøbt 27,7 ha., der er 3,3 ha. mose og
eng. Der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er af ældre dato men restaureret i 1967-68. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1965, ungdyrstald fra 1969, svinestald fra 1979, lader fra 1956 og 1979,
maskinhus fra 1975 og desuden er der fodersilo. Gården drives som alsidigt landbrug
med en kvægproduktion på 40 årskøer, 50 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM.
Svineproduktionen er på 15 årssøer, der produceres ca. 220 slagtesvin årligt. Der er 2
traktorer og plansilo med tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TOLLESTRUPVEJ 186, "VESTER HULSIG", TOLLESTRUP, 9860 VRÅ, tlf. 98-988562.
TORBEN MORTENSEN, gårdejer, født d. 8.-8.-1953, søn af Inga og Aage Mortensen,
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gift d. 5.-11.-1983 med Inger
Svennum, sygehjælper, født d.
13.-2.-1954, datter af Marie og
Sigvald Svennum. Parret har bør
nene: Bo, født d. 27.-9.-1980 og
Sten, født d. 31.-7.-1983.
Torben Mortensen er murer. Han
overtog gården d. 1.-9.-1986 fra
sin svigerfar Sigvald Svennum.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal
27,7 ha.
Stuehuset er opført i 1901 og
restaureret flere gange senest i
1968. Avlsbygningerne består af kvægstald og maskinhus fra 1971, svinestald fra 1901
renoveret i 1965, lade fra 1901 og gylletank. 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 og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
TOLLESTRUPVEJ 407, "MYNDERUPGAARD", 9760 VRÅ, tlf.
98-988111.
N.C. BASTHOLM JENSEN, pro
prietær, MBA & cand. mere.,
søn af proprietær C. Bastholm
Jensen.
N.C.B.J. overtog gården d. 15.4.-1983 fra sin far C. Bastholm
Jensen, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som blev
købt af farfaderen i 1912. "Mynderupgaard" har været selvejer
gård siden 1467, hvor den første gang omtales.
Areal 86 ha./ heraf 4 ha. skov. Der er tilforpagtet 4 ejendomme på ialt 50 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1975. På gården er der plansilo og anlæg
med korntørreri.

TRANGETVEJ 425, "GJØDERUM", 9860 TÅRS, tlf. 98-961908.
PREBEN MEYER CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 27.-3.-1955, søn af Anna og Asger
Meyer Christensen, gift d. 6.-3.-1982 med Ida Thomsen, lærer, født d. 16.-2.-1949,
datter af Anna og Jens Peter Thomsen.
Parret har datteren Anna, født d. 28.-11.-1982.
P.M.C. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1977
fra sine forældre Anna og Asger Meyer Christensen.
Ejendomsskyld 2.580.000. Areal 21,3 ha.
Stuehuset er opført i 1964 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1977 og 1978, lade fra 1979, maskinhus fra 1984-85, gastæt silo og gylle
tank. Gården drives med en svineproduktion på 140 årssøer, der sælges ca. 2.300 smågrise og 200 slagtesvin årligt, desuden er der 3 ammekøer og 2 ungdyr af racerne
Simmentaler og Hereford, samt får, heste og høns. Der er 2 traktorer, og man har en
skoledreng til hjælp.
TRÆHOLTVEJ 103, "DALGAARD", MYGDAL, 9800 HJØRRING, tlf. 98-971354.
MORTEN KALLEHAUGE, gårdejer, født d. 28.-10.-1961, søn af Edel og Arne Kallehauge, bor sammen med Lili Sørensen, køkkenassistent, født d. 31.-3.-1951, datter af
Elly og Knud Sørensen.
M.K. har været på Kalø Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1986 fra
Kreditforeningen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 46 ha. Der er lejet 22,3 ha.
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Stuehuset er opført i 1986. Avlsbygningerne består af løsdrift- og kviestald samt lade
fra 1980, fouragelade fra 1987 og foderhus fra 1990. Gården drives med en kvægpro
duktion på 80 årskøer og 90 ungdyr. Der er 2 traktorer og 1 rendegraver. På gården
er ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TVEVANGVEJ 103, 9800 HJØRRING, tlf. 98-998150.
NIELS ERIKSEN, gårdejer, født d. 16.-9.-1924, søn af Margrethe og Thomas Møller
Eriksen, gift d. 3.-12.-1950 med Gerda Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 21.8.-1931, datter af Emmy og Oluf Nielsen. Parret har børnene: Ove, født d. 7.-5.-1951,
Gurli, født d. 31.-7.-1957, Torben, født d. 29.- 12.-1965 og Alan, født d. 17.-12.-1967.
N.E. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1954, da den
blev opført som statshusmandsbrug på 10 ha. udstykket fra "Aastrup Hovedgaard".
Ejendomsskyld 780.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført i 1954 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1954 renoveret i 1975, lade ombygget til kviestald og roehus samt maskinhus fra
1970. Gården drives med en kvægproduktion på 15 årskøer og 15 ungdyr. Der er 1
traktor, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TVEVANGVEJ 105, "TVEVANG",
9800 HJØRRING, tlf. 98-998081.
KNUD AAGE FLENDSTED THOM
SEN, proprietær, født d. 3.-12.1943, søn af Esther og Oluf
Thomsen, gift d. 30.-12.-1975
med Inga Pilgaard, bogholder,
født d. 23.-4.-1942, datter af
Anna og Karl Pilgaard.
K.AA.F.T. har været på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 11.-6.-1971 fra sine for
ældre Esther og Oluf Thomsen,
nuværende ejer er 4. generation på gården, som blev bygget af oldefaderen i 1907,
den blev dengang udstykket fra "Aastrup".
Ejendomsskyld 4.000.000. Areal 81,5 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1955, kvie- samt svinestald og lade fra 1962 og gylletank. Gården drives udelukken
de med planteproduktion bestående af raps, ærter, græsfrø, vinter- og vårsæd. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Man bruger ingen
fremmed arbejdskraft.

VANDKÆRVEJ 44, "VANDKÆR", MYGDAL, 9800 HJØRRING, tlf. 98-975222.
HANS KORNELIUSSEN, gårdejer, født d. 6.-9.-1928, søn af Marie og Ejvind Korneliussen, gift d. 18.-6.-1953 med Margit Møller, medhjælpende hustru, født d. 15.-4.-1931,
datter af Karen og Kristian Møller. Parret har børnene: Per, født d. 25.-3.-1956, Jens,
født d. 23.-4.-1960 og Bente, født d. 17.-3.-1966.
H.K. er kontrolassistent i Kontrolforeningen Vendsyssel, og han er uddannet svinekontrolassistent på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 27.-5.-1953 fra
Karen og Ernst Pedersen.
Ejendomsskyld 1.170.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 2,6 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1974 og 1978,
lade fra 1978, maskinhus fra 1923 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion
på 52 årssøer, der produceres ca. 800 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, og
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VESTER DAMMENVEJ 59, "JENSMINDE", HÆSTRUP, 9800 HJØRRING, tlf. 98986391.
NIELS JAKOB HANSEN, gårdejer, født d. 21.-10.-1954, søn af Agnes og Ejnar Hansen,
gift d. 12.-6.-1982 med Kirsten Bjerre, sygeplejerske, født d. 14.-2.-1960, datter af
Thora og Niels Bjerre. Parret har børnene: Martin, født d. 4.-8.-1981 og Lars, født d.

28.-11.-1984.
Niels J. Hansen har været på
Lundbæk Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 8.-7.-1983 fra
Poul Erik Christensen.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal
46,7 ha., heraf tilkøbt 17,6 ha.
Det gamle stuehus er opført i
1857 og restaureret i 1977, der
bliver bygget nyt stuehus i 1991.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1968 renoveret i 1984,
svinestald fra 1968 renoveret i
1988, forfedestald fra 1984, lade fra 1968 tilbygget i 1984, maskinhus fra 1977 moder
niseret 1984, gastæt silo og gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 36
årskøer og 36 ungdyr af racerne SDM og Jersey, desuden er der en slagtesvineproduktion på 2.300 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer,
plansilo og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

VESTERGÅRDSVEJ 25, "VESTERGAARD", HØGSTED, 9760 VRÅ, tlf. 98-988061.
FRANK JOHANSEN, gårdejer, født d. 3.-8.-1962, søn af Doris og Erik Johansen, gift
d. 25.-6.-1988 med Dorthe Pedersen, kontorassistent, født d. 15.-6.-1964, datter af
Elly og Gunnar Pedersen. Parret har sønnen Andreas, født d. 8.-3.-1990.
F.J. har været på Malling Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 1.-6.-1990
fra Tove Mortensen.
Areal 59 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1928 renoveret i 1976, nyere kvægstald fra 1983, lade fra 1952, maskinhus fra
1974, foderhus fra 1850 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 67
årskøer, 120 ungdyr og 67 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde
er byg. Der 3 traktorer, kornsilo og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast
medhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VESTERVANGSVEJ 69, "NØRRE
HØNGAARD", 9800 HJØRRING,
tlf. 98-925086.
KAJ TRUDSLEV, gårdejer, søn
af Maren og Alfred Trudslev
Sørensen, gift d. 31.-7.-1976
med Inga Andersen, medhjælpen
de hustru, født d. 6.-1.-1947,
datter af Astrid og Anders An
dersen. Parret har sønnen Lars,
født d. 20.-10.-1977.
K.T. har været på Nordisk og
Vejlby Landbrugsskoler, og han
er uddannet landbrugstekniker. Han overtog gården d. 1.-1.-1970 fra Marie og Christian Peter Larsen.
Ejendomsskyld 2.610.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er frasolgt 1 ha. Der
er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1953 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ældre
ungdyrstald, bindestald samt maskin- og foderhus fra 1980, ældre lade og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 90 ungdyr og 30 slagtekalve af
racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 2 plansiloer og kombifyr. Man
anvendet lidt løs medhjælp på gården.
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VIDSTRUPVEJ 145, "BJERGGAARD", VINSTRUP, 9800 HJØR
RING, tlf. 98-921374.
TAGE JAKOBSEN, gårdejer, født
d. 7.-7.-1932, søn af Nora og
Christian Jakobsen, gift d. 20.10.-1962 med Elin Thomsen, med
hjælpende hustru, født d. 6.-11.1939, datter af Magrethe og Jens
Thomsen. Parret har datteren Bir
git, født d. 11.-6.-1967.
T.J. overtog gården d. 1.-10.1962 fra sine forældre Nora og
Christian Jakobsen.

Ejendomsskyld 950.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført i 1910. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald samt lade
fra 1910, svinestald fra 1979 og maskinhus fra 1984. Gården drives som alsidigt land
brug med en kvægproduktion på 16 årskøer og 16 ungdyr af racen Jersey. Svineproduk
tionen er på 18 årssøer, der produceres ca. 280 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker og varm lufts tørreri. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
VILLERUPVEJ 170, "VILKÆRGAARD", SKALLERUP, 9800 HJØRRING, tlf. 98-968193.
PAUL JORDANSEN, gårdejer, født d. 16.-5.-1938, søn af Ellen og Søren Jordansen,
gift d. 3.-11.-1962 med Bodil Jensen, rengøringsassistent, født d. 28.-8.-1938, datter
af Ester og Aage Jensen. Parret har børnene: Anni, født d. 10.-11.-1966 og Birgit,
født d. 17.-6.-1971.
P.J. er arbejdsleder. Han overtog gården d. 15.-3.-1985 fra Inger Thomsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 45 ha. Der er udlejet 16,6 ha.
Stuehuset er af ældre dato men restaureret i 1981. Avlsbygningerne er opført efter en
brand i 1967, der er kvægstald, svinestald og lade samt maskinhus fra 1975. Besætnin
gen er på 26 ammekøer og 20 ungdyr af racen Charolais. Der er 2 traktorer, og ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.
VOGDRUPVEJ 71, "VESTER VOGDRUP", VOGDRUP, 9830 TÄRS, tlf. 98-958095.
GUNNAR ANDERSEN, gårdejer, født d. 5.-3.-1942, søn af Sofie Kirstine og Anders
Jensen Andersen, gift d. 27.-1.-1968 med Else Nielsen, husmor, født d. 7.-11.-1946,
datter af Lilly og Evald Nielsen. Parret har børnene: Mia Kirstine, født d. 11.-12.1969, Kurt Michael, født d. 24.-9.-1971 og Anja Maria, født d. 31.-1.-1976.
G.A. er i bestyrelsen for Hjørring Kvægavlerforening. Han overtog gården i marts
1969 fra sine forældre Sofie Kirstine og Anders Jensen Andersen.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 76 ha., heraf tilkøbt 44 ha., der er 18,8 ha. skov og
eng.
Stuehuset er opført i 1966. Avlsbygningerne består af kalvestald fra 1928, kostalde fra
1973 og 1989, silohuse fra 1978, maskinhus fra 1986, køresilo og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 75 ungdyr og 25 slagtekalve af racen
SDM. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, gastæt silo og der an
vendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
VREJLEV KLOSTERVEJ 320,
"NØRRE LIE", LIE VREJLEV,
9830 TÅRS, tlf. 98-988260.
OLE CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 2.-2.-1944, søn af Ellen
og Aage Christensen, gift d. 23.9.-1967 med Anna Marie Hansen,
medhjælpende hustru, født d.
24.- 9.-1944, datter af Thora og
Marius Hansen. Parret har bør
nene: Gitte, født d. 24.-2.-1969
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og Jesper, født d. 16.-2.-1973.
O.C. er i bestyrelsen for Dansk - Belgisk Hesteavl. Han overtog gården d. 1.-11.-1971
fra sine forældre Ellen og Aage Christensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 28,5 ha.
Stuehuset er opført i 1898 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1950, svinestald fra 1951, lade fra 1950, kviehus og maskinhus fra 1975. Gården
drives med en kvægproduktion på 37 årskøer, 50 ungdyr og 10 slagtekalve af racen
SDM, desuden er der 150 slagtesvin og 2 heste af Belgisk race til avl. Der er 2 trak
torer og kornsilo med tørreri. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
VREJLEV KLOSTERVEJ 396,
"ROSENVANG", LIE VREJLEV,
9760 VRÄ, tlf. 98-988276.
ERIK VOLSHOLT CHRISTIANSEN,
gårdejer, født d. 6.-5.-1932 søn
af Juliane og Ejner Christiansen,
gift d. 10.-9.-1966 med Elin An
dersen, medhjælpende hustru,
født d. 2.-9.-1937, datter af Al
ma og Hans Andersen. Parret har
børnene: Lene, født d. 3.-10.-1964
og Bjarne, født d. 2.-3.-1967.
E.V.C. overtog gården d. 1.-3.1965 fra Hans Sørensen, gården blev bygget som statshusmandsbrug i 1932 og brændte
i 1951.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 2,3 ha. eng. Der er
lejet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1951 renoveret i 1976, kvægstald fra 1976, lade fra 1951, fodersilo og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 28 ungdyr af racen Jersey.
Der er 1 traktor, og man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
VREJLEV KLOSTERVEJ 610,
"HØJVANG", LIE VREJLEV,
9760 VRÅ, tlf. 98-988455.
CARSTEN JUHL CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 4.-6.-1957, søn
af Anna og Paul Christensen,
gift d. 9.-6.-1984 med Karen
Gade, sygeplejerske, født d. 18.3.-1959. Parret har børnene: Jes
per, født d. 27.-5.-1985 og Jet
te, født d. 4.-3.-1988.
C.J.C. har været på Korinth og
Lundbæk Landbrugsskoler. Han
overtog gården d. 1.-10.-1983 fra Gunner Jacobsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 40,5 ha. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1928 renoveret i 1984, ungdyrstald fra 1984, lade fra 1928, foderhus fra
1989, køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 90
ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, kornsilo med varm lufts
tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1
fodermester, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VREJLEV KLOSTERVEJ 636, "AABENTERP", LIE VREJLEV, 9760 VRÅ, tlf. 98988140.
KNUD THOMSEN, gårdejer, født i 1940, søn af Olga og Hans Thomsen, gift d. 1.-7.1967 med Jytte Thomsen, bankassistent, født i 1942.
K.T. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra sine

forældre Olga og Hans Thomsen.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 73,9 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og løbende restaureret. Avlsbygningerne er i 1987-88
ombygget til høns. Gården drives med en rugeægproduktion, bestanden er på 6.000
høns, desuden er der 8 får, 2 lam og 1 vædder. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og
kornsilo med tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VREJLEV MØLLEVEJ 11, "VEJLEV MØLLEGAARD", GRØNNERUP, 9760 VRÄ, tlf.
98-981406.
KRISTIAN KJÆR, gårdejer, født d. 31.-8.-1946, søn af Minna og Børge Kjær, gift d.
17.-10.-1970 med Grete Frederiksen, medhjælpende hustru, født d. 23.-5.-1948, datter
af Anna og Holger Frederiksen. Parret har børnene: Anders, født d. 7.-1.-1975, Hanne,
født d. 13.-3.-1977 og Thomas, født d. 31.-12.-1981.
K.K. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Brønderslev
Landboforening og formand for Vrå Andel. Han overtog gården d. 11.-8.-1970 fra
Henry Andersen. Gården er en gammel hærvejskro, der var kongeligt privilegeret.
Ejendomsskyld 4.500.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 3 ha. skov og eng.
Der er lejet 30 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1750 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
farestald fra 1972 renoveret i 1982, slagtesvinestald fra 1925 renoveret i 1988,
fravænningstald fra 1978 renoveret i 1987, løbe- og drægtighedstald fra 1973 reno
veret i 1989, lade fra 1974, maskinhus fra 1985, gastæt silo og 2 gylletanke. Gården
drives med en svineproduktion på 260 årssøer, der produceres ca. 5.000 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 meje
tærsker, plansilo med varm lufts tørreri og halmfyr. På gården er ansat 2 faste med
hjælpere, og der er samdrift med "Anexgaarden", Hjørringvej 629.

ØSTER DAMMENVEJ 45, RØNNOVSHOLM MARK, 9800 HJØRRING, tlf. 98-963189.
POUL DYBRO, gårdejer, født d. 4.-8.-1933, søn af Elna Marie og Ejner Dybro, gift d.
8.-11.-1955 med Else Andersen, medhjælpende hustru, født d. 13.-1.-1934, datter af
Ellen og Søren Andersen. Parret har børnene: Lars, født d. 4.-11.-1960 og Henrik, født
d. 25.-3.-1962.
P.D. overtog gården d. 10.-10.-1955 fra Holger Mouritsen, d. 1.-1.-1990 overtog
sønnen Henrik halvpart.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 31,2 ha., heraf tilkøbt 25,3 ha. Der er lejet 8,4 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret i 1964. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1964 udvidet i 1985, kvægstald er indrettet i det gamle svinehus i 1987, kalvestald
fra 1987, staklade fra 1990, gammel lade ombygget til ungkreaturer, lade fra 1959,
maskinhus fra 1976, gastæt silo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
71 årskøer, 78 ungdyr og 11 slagtekalve af racen Jersey. Der er 4 traktorer på
gården, som drives sammen med sønnen Henrik Dybro.

ØSTERHEDENVEJ 25, "ØSTERHEDEN", SÆSING, 9830 TÄRS, tlf. 98-958026.
CHRISTIAN STEFFENSEN, gårdejer, født d. 8.-10.-1954, søn af Ellen og Hans Jørgen
Steffensen, gift d. 9.-3.-1985 med Inge Auning Hansen, sygeplejerske, født d. 19.-11.1960, datter af Rita og Preben Auning Hansen. Parret har børnene: Henrik, født d.
28.-5.-1986 og Peter, født d. 29.-3.-1989.
C.S. har været på Gråsten Landbrugsskole, og er i bestyrelsen for Landsforeningen af
Danske Mælkeproducenter. Han overtog gården d. 1.-10.-1980 fra Kjeld Petersen.
Ejendomsskyld 2.060.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 36,7 ha. Der er lejet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og løbende restaureret fra 1985-90. Avlsbygningerne består
af kvægstalde fra 1976 og 1981, foderhus fra 1981 samt gastæt silo. Gården drives
med en kvægproduktion på 83 årskøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og
raps. Der er 3 traktorer og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På
gården er ansat 1 fast medhjælper.
ØSTER LIEVEJ 90, "ØSTER LIE", 9830 TÄRS, tlf. 98-988235.
KARL EJNER JENSEN, gårdejer, født d. 10.-12.-1936, søn af Julie og Søren Jensen.
K.E.J. overtog gården d. 16.-1.-1960 fra Otinus Christensen.
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31,5 ha., heraf tilkøbt 6,1 ha.
"Øster Lie"s stuehus er opført i
1970. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1966 og 1967, la
de fra 1925, maskinhus fra 1978,
foderhus fra 1973, køresilo og
gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 28 årskøer, 29
ungdyr og 26 slagtekalve af ra
cen SDM, desuden er der 6 års
søer, der produceres ca. 70 slag
tesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, 4 kornsiloer og varm lufts tørreri. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft.
ÅLBORGVEJ 236, "STORE BE
ITH", 9800 HJØRRING, tlf. 98922053.
BØRGE MORTENSEN, gårdejer,
født d. 3.-3.-1937, søn af Jenny
og Peder Mortensen, gift d. 4.12.-1965 med Turid Berner, øko
nomassistent, født d. 9.-5.-1940,
datter af Alfild og Hagbard Ber
ner.
B.M. er hø- og spånpakker, han
har været på Dalum Landbrugs
skole og er næstformand i Told
mandsforeningen for Nordjyllands Amt. Han overtog gården d. 1.-4.-1987 fra Jacob
Østergaard.
Ejendomsskyld 3.900.000. Areal 63 ha. Der er forpagtet 154 ha.
Stuehuset er opført i 1919 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne brændte i 1967 og
blev genopført med svinestald og lade, desuden er der maskinhus fra 1980. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, korn og industri
kartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. På gården
er ansat 1 fast medhjælper, og man har samdrift med "Teglgaarden", Rykindvej 83,
Vrensted.

ÅLBORGVEJ 841, "HØJGAARD", VREJLEV MARK, 9760 VRÅ, tlf. 98-988364.
JØRGEN JENSEN UGGERHØJ, gårdejer, født. d. 2.-9.-1955, søn af Ellen Magrethe og
Søren Christian Jensen Uggerhøj, gift d. 21.-5.-1983 med Anette Lundegaard Nielsen,
medhjælpende hustru, født d. 27.-3.-1964, datter af Inger og Bent Bjarne Nielsen.
Parret har børnene: Elisa, født d. 10.-1.-1987 og Rune, født d. 12.-2.-1989.
J.J.U. har været på Lundbæk og Hammerum Landbrugsskoler. Han overtog halvdelen
af gården i 1980 og resten i 1986 fra sine forældre Ellen Magrethe og Søren Christian
Jensen Uggerhøj.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 51,7 ha., heraf 7,3 ha. eng. Der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret i 1965. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1955 og 1974, lade fra 1955 og 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduk
tion på 85 årskøer, 100 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1
markvandingsanlæg, korntørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehu
set. På gården er ansat 1 fodermester, 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
ÅLBORGVEJ 961, "ØSTERGAARD", GRØNNERUP, 9760 VRÅ, tlf. 98-981315.
KJELD NIELSEN, gårdejer, født d. 17.-11.-1943, søn af Anne Johanne og Jens Holger
Nielsen, gift d. 5.-8.-1967 med Annette Andersen, kontorassistent, født d. 3.-1.-1945,
datter af Martha og Poul Andersen. Parret har børnene: Lars, født d. 10.-5.-1968, Bo,
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født d. 12.-7.-1971, Steen, født
d. 12.-5.-1975 og Mads, født d.
2.-3.-1984.
Kjeld Nielsen har været på Lyng
by Landbrugsskole, og er i besty
relsen for Vrå Landboforening.
Han overtog gården i august
1969 fra sine forældre Anne Jo
hanne og Jens Holger Nielsen.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal
39 ha., heraf tilkøbt 21 ha. Der
er lejet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1968 og
restaureret senest i 1986. Avlsbygningerne nedbrændte i 1963, der blev bygget svinestald i 1952, 1963, 1964, 1972 og 1978, tørreri fra 1990, 2 stalde renoveret i 1990
med fuldspalter, lade fra 1984, maskinhus fra 1966, derudover er der 3 udendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 120 årssøer, der produ
ceres ca. 2.300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og
fremavlshvede. Der er 3 traktorer, plansilo med varm lufts tørreri og halmfyr. Man
anvender ingen fremmed arbejdeskraft.
ÅRUPVEJ 51, "VESTERGAARD",
ÅRUP, 9760 VRÅ, tlf. 98-837205.
EGON SØRENSEN, gårdejer,
født d. 21.-7.-1934, søn af Anna
og Ingemann Sørensen, gift d.
29.-11.-1958 med Erna Svend
sen, medhjælpende hustru, født
d. 21.-10.- 1938, datter af Karla
og Haagen Svendsen. Parret har
børnene: Carsten, født d. 21.-3.1961, Preben, født d. 31.-1.-1964,
Janne, født d. 28.-9.-1969 og
Conni, født d. 12.-10.-1971.
E.S. overtog gården d. 1.-12.-1964 fra sine forældre Erna og Ingemann Sørensen.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 29 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af so- og
løbestald fra 1942 moderniseret i 1977, farestald fra 1977, slagtesvinestalde fra 1969
og 1983, lade fra 1967, maskinhus fra 1982, gastæt silo og gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 60 årssøer, der produceres ca. 1.100 slagtesvin. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 3 traktorer og 1 meje
tærsker. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

ÅSMARKVEJ 41, "AAS HOVEDGAARD", ÅS MARK, 9830 TÅRS,
tlf. 98-988273.
BENT og FINN MOLTSEN, gård
ejere. B.M. er født d. 29.-3.1927, søn af Kristine og Johan
nes Moltsen, gift d. 11.-7.-1959
med Sonja Clausen, husmor, født
d. 27.-1.-1934, datter af Gunhild
og Teodor Clausen. Parret har
børnene: Finn, født d. 10.-5.-1960
og Dorte, født d. 17.-8.-1963.
F.M. er født d. 10.-5.-1960, gift
d. 25.-7.-1987 med Helle Markmann, medhjælpende hustru, født d. 22.-9.-1962, datter
af Etly og Kristian Markmann. Parret har børnene: Thomas, født d. 9.-7.-1986 og
Nicole, født d. 13.-3.-1989.
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B.M. har været på Haslev Landbrugsskole, og er i bestyrelsen for Vrå Andel. Han
overtog gården d. 12.-6.-1959 fra Anne Lise og Niels Slot, F.M. købte halvpart i
gården d. 1.-6.-1984, den drives i dag af far og søn.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 33,4 ha. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1740 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1916 og 1962, kviestalde fra 1972 og 1986, lade fra 1916, maskinhuse
fra 1967 og 1979, roesilo fra 1968, gastætsilo, 2 indendørs køresiloer og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer, 115 ungdyr og 35 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede og byg. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 finsnitter, siloanlæg med varm lufts
tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Man anvender ingen
fremmed arbejdskraft.
Asmarkvej 95, "kærvang",
As MARK, 9830 TÅRS, tlf. 98988065.
ARNE NIELSEN, gårdejer, født
d. 18.-2.-1946, søn af Astrid og
Vilhelm Nielsen.
A.N. overtog gården d. 1.-8.-1974
fra Thomas Andersen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal
15,8 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og re
staureret i 1975. Avlsbygningerne
består af kvægstald og lade fra
1914, kviestald fra 1946, staklade fra 1950 og ny ajlebeholder fra 1987. Gården
drives med en kvægproduktion på 23 årskøer og 14 ungdyr. Der er 2 traktorer og korn
silo, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ÅSTRUPVEJ 206, "VANGGAARD",
9800 HJØRRING, tlf. 98-920708.
ERIK BISGAARD, proprietær,
født d. 12.-1.-1940, søn af Ella
og Lars Bisgaard, gift d. 24.-11.1962 med Sonja Dybdahl, med
hjælpende hustru, lærer, født d.
26.-12.- 1940, datter af Else og
Gunnar Dybdahl. Parret har bør
nene: Lone, født d. 12.-2.-1964,
Lars, født d. 18.-6.-1967 og Li
se, født d. 23.- 2.-1974.
E.B. har været på Dalum Land
brugsskole, og er lokalrepræsentant for Top Danmark. Han overtog gården d. 1.-8.1962 fra E. Pape.
Ejendomsskyld 5.500.000. Areal 120 ha.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930, svinestald
fra 1920 renoveret i 1962-63, kartoffel- samt maskinhus fra 1979, lade fra 1967 og
gylletank, desuden er der minkfarm på 400 tæver fra 1987. Planteproduktionens salgs
afgrøder er læggekartofler, raps, ærter, hvede, byg og rug. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 rendegraver, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr.
Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
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LØKKEN -VRÅ KOMMUNE
ABILDGÄRDSVEJ 38, "ELME
LUND", HUNDELEV, 9480 LØK
KEN, tlf. 98-999131.
ARNE TOFT JENSEN, gårdejer,
født d. 14.-7.-1933, søn af Johan
ne og Anton Jensen, gift d. 11.8.-1962 med Elin Laursen, med
hjælpende hustru, født d. 3.-3.1939, datter af Eugenia og Her
luf Laursen. Parret har sønnen
Bo, født d. 28.-2.-1964.
A.T.J. har været på St. Restrup
Husmandsskole, han er formand
for Vestkystens Husmandsforening. Han overtog gården d. 1.-7.-1962 fra Jens M.
Jensen. Ejendomsskyld 760.000. Areal 11,6 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og restaureret og tilbygget i 1977. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1923, som er tilbygget i 1963, svinestald fra 1923, som er renoveret
i 1975, lade fra 1952 og maskinhuse fra 1965 og 1984. Gården drives som alsidigt
landbrug med en kvægproduktion på 14 årskøer, 22 ungdyr og 8 slagtekalve, samt en
svineproduktion på 8 årssøer, der produceres ca. 180 slagtesvin årligt. Der er 2
traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ABILGÅRDSVEJ 109, "ABILDGAARD", HUNDELEV, 9480 LØK
KEN, tlf. 98-999013.
JENS ERIK JENSEN, gårdejer,
født d. 16.-7.-1936, søn af Karo
line Marie og Thomas Jensen,
gift d. 29.-12.-1964 med Bodil
Marie Nielsen, medhjælpende hu
stru, født d. 12.-12.-1940, datter
af Marie og Alfred August Niel
sen. Parret har børnene: Inger
Marie, født d. 19.-8.-1966 og
Birthe, født d. 24.-11.-1968.
J.E.J. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-9.-1964 fra sine
forældre, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.090.000. Areal 43,6 ha., heraf tilkøbt 8,6 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af ko- og
ungdyrstald fra 1976, slagtesvinestald fra 1929, som er tilbygget i 1954, slagtesvine
stald fra 1966, som er renoveret i 1985, slagtesvinestald fra 1916, som er renoveret i
1982, lader fra 1949, 1971 og 1982 samt maskinhus fra 1976, desuden er der gylletank
og køresilo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.250 stk. årligt, desuden
er der 20 ammekøer og 20 ungdyr af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri og der anven
des staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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ABILDGÅRDSVEJ 110, "VRAAGAARD", HUNDELEV, 9480 LØK
KEN, tlf. 98-999006.
SØREN BOELT, gårdejer, født d.
26.-5.-1933, søn af Agnes og
Christian Boelt, gift d. 8.-1.-1976
med Kirsten Grøntved, zonetera
peut, født d. 3.-11.-1937, datter
af Erna og Holger Grøntved. Par
ret har børnene: Ellen, født d.
17.-2.-1960, Ilse, født d. 3.-3.1962, Poul, født d. 21.-4.-1964

og Anne Birgitte, født d. 15.-5.-1966.
S.B. har været på Malling Landbrugsskole. Han forpagtede gården i tiden 1960-63,
hvor han købte den fra faderen. Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 27,7 ha., heraf tilkøbt
5 ha. Derudover er der lejet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1860, som er renoveret flere gange senest i 1987, slagtesvinestald fra 1975, fravænningsstald fra 1979, lade fra 1860 og maskinhus fra 1979, desuden er der gastæt
silo. Gården drives med en svineproduktion på 55 årssøer, der produceres ca. 950
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer og 1
mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

A.C. ANDERSENS VEJ 32, VRENSTED, 9480 LØKKEN, tlf. 98889067.
VERNER CHRISTIANSEN, gård
ejer, født d. 24.-6.-1941, søn af
Anna Margrethe og Jens Marius
Christiansen, gift d. 30.-5.-966
med Birgit Lange, hjemmesyge
plejerske, født d. 2.-6.-1942, dat
ter af Amdra og Lorenz Lange.
Parret har børnene: Flemming,
født d. 22.-3.-1967, Lene, født
d. 27.-2.-1969, Marianne, født
d. 14.-1.-1973, Gitte, født d. 24.-6.-1974 og Thomas, født d. 29.-6.-1978.
V.C. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 9.-3.-1966 fra sine
forældre, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal 62,3 ha., heraf tilkøbt 48,5 ha.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1972, svinestald
fra 1970, lade fra 1976 og maskinhus fra 1988, desuden er der gylletank. Gården dri
ves som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 32 årskøer og 40 ungdyr, af
racen SDM, og en svineproduktion på 15 årssøer, der produceres 250 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 3 traktorer, plansilo
med kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ALSTRUPVEJ 68, "SDR. ALSTRUP", NR. RUBJERG, 9480 LØKKEN, tlf. 98-999051.
NIELS JUHL OLESEN, gårdejer, født d. 12.-11.-1954, søn af Inger og Per Juhl Olesen.
N.J.O. har sønnen Rasmus, født d. 8.-11.-1983.
N.J.O. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-6.-1980 fra
Lars Johan Helledi Jensen.
Ejendomsskyld 2.990.000. Areal 46,7 ha. og der er lejet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1764 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1983, ungdyrstald fra 1973, svinestald fra 1978/79, lade fra 1983 og maskinhus fra
1987, desuden er der gylletanke og gastæt silo. Gården drives som alsidigt landbrug
med en kvægproduktion på 58 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve, af racen SDM, og
en slagtesvineproduktion på 2.300 stk. årligt. Der er 4 traktorer. Maskinstation bruges
til markarbejdet og der er ansat 1 fodermester og 1 skoledreng.

BAKHOLMVEJ 124, "VESTER
VANG", SDR. HARRITSLEV,
9800 HJØRRING, tlf. 98-999094.
SVEND VESTERGAARD, gårdejer,
født d. 13.-6.-1923, søn af Marie
og Christian Vestergaard, gift d.
23.-6.-1956 med Lilly Jensen, pi
coline, født d. 27.-6.-1938, dat
ter af Anna og Hilbert Jensen.
Parret har børnene: Kirsten, født
d. 2.-11.-1956, Hans, født d. 19.5.-1958, og tvillingerne Susanne
og Anders født d. 4.-2.-1962, samt Joan, født d. 5.-8.-1964.
S.V. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1959 fra Dige
Jensen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1977 og lade fra
1900, som senere er renoveret. Gården drives med en kvægproduktion på 10 årskøer
og 8 ungdyr af racen Jersey. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
BORUP TVÆRVEJ 54, "JUSTGAARDEN", BORUP HEDE, 9760 VRÅ, tlf. 98-981643.
TAGE NIELSEN, gårdejer, født d. 28.-11.-1942, søn af Erna og Henry Møller Nielsen,
gift d. 7.-11.-1964 med Mona Elisabeth Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 24.12.-1948, datter af Grethe Sørensen. Parret har børnene: Conny, født d. 20.-12.-1965,
Søren, født d. 9.-4.-1967 og Kurt, født d. 10.-8.-1971.
T.N. overtog gården d. 1.-11.-1964 fra Jens Sørensen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 25,8 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1972, som er
renoveret i 1978, lade fra 1972 og maskinhus fra 1980. Gården drives med en svine
produktion på 45 årssøer, der sælges 100 smågrise og 750 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo med
varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BORUPVEJ 192, BORUP, 9760
VRÅ, tlf. 98-981234.
HENNING DYBRO, gårdejer,
født d. 2.-4.-1935, søn af Agnes
og Møller Dybro, gift d. 29.-12.1962 med Grethe Abrahamsen,
medhjælpende hustru, født d. 8.4.-1943, datter af Kristine Marie
og Svend Aage Abrahamsen. Par
ret har børnene: Hans Jørgen,
født d. 4.-6.- 1963 og Lene, født
d. 21.-6.-1968.
H.D. overtog gården d. 1.-4.-1960 fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 19,8 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Derudover er der lejet 2
ha.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret og tilbygget i 1990. Avlsbygningerne består
af kvægstald og svinestald fra 1958, lade fra 1929 og maskinhus fra 1976. Gården dri
ves som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 20 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve, af blandet race, og en slagtesvineproduktion på 150 stk. årligt. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
BREDKÆRVEJ 54, "BREDKÆR", BREDKÆR, 9760 VRÅ, tlf. 98-994358.
THOMAS JENSEN, gårdejer, født d. 17.-5.-1952, søn af Kirsten og Niels Jensen, gift
d. 17.-5.-1980 med Anne Marie Hove, kontorassistent, født d. 26.-12.-1952, datter af
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børnene: Susanne, født d. 20.11.-1984, Tina, født d. 14.-3.-1987
og Louise, født d. 22.-4.-1990.
Thomas Jensen har været på Byg
holm Landbrugsskole, han er i
repræsentantskabet for slagteriet
Danish Crown. Han overtog går
den d. 25.-6.-1981 fra Kreditfor
eningen.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal
32 ha., heraf tilkøbt 16 ha.
Stuehuset er opført i 1975. Avls
bygningerne består af slagtesvinestalde fra 1975 og 1978, sostald, farestald og fravænningsstald fra 1982, garage fra 1971 og lade fra 1975, desuden er der 2 gylletanke
samt 1 indendørs og 3 udendørs køresiloer. Gården drives med en svineproduktion på
180 årssøer, der sælges ca. 200 smågrise og 3.300 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er hvede, raps og ærter. Der er varm lufts tørreri og anparter i
Børglum Møllelaug. T.J. har part i Ny Bundgaard Maskinstation og gårdens marker
drives med maskiner herfra. Maskinstationen har til huse på Vesterheden 86, som ejes
af faderen, Niels Jensen.

BRØNDERSLEVVEJ 89, "BONNERUPGAARD", VRENSTED, 9480 LØKKEN, tlf. 98889346.
CHREN BONNERUP, gårdejer, født d. 24.-3.-1951, søn af Marie og Jens Bonnerup,
gift d. 30.-4.-1988 med Ulla Dalsgaard Johansen, sygeplejerske, født d. 1.-10.-1955,
datter af Grethe og Knud Johansen. Parret har børnene: Anders, født d. 27.-8.-1987
og Margrethe, født d. 3.-11.-1988.
C.B. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 13.-8.-1977 fra sine
forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.280.000. Areal 44 ha.
Stuehuset er opført i 1895 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1907, som er renoveret i 1951 og 1979, ungdyrstald, svinestald og lade fra 1975
samt maskinhus fra 1986, desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 50 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter, læggekartofler og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og
der er 1 fast medhjælper. Gården drives sammen med "Østergaard", Pilegårdsvej 90.
BRØNDERSLEVVEJ 156, "ULSTRUPLUND", VRENSTED, 9480
LØKKEN, tlf. 98-889204.
NIELS JØRGEN MEJLHOLM,
gårdejer, født d. 1.-7.-1946, søn
af Marie og Niels Mejlholm, gift
d. 18.-11.-1967 med Karen Agathe Kokholm Nielsen, medhjælpen
de hustru, født d. 27.-5.-1948,
datter af Edith og Thorvald Niel
sen. Parret har børnene: Laila,
født d. 17.-4.-1968, Jan, født d.
23.-3.-1972 og Michael, født d. 18.-5.-1977.
N.J.M. driver lidt maskinstation og entreprenørvirksomhed. Han overtog gården d.
1.-1.-1975 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 3.320.000. Areal 64,5 ha., heraf tilkøbt 31,5 ha., og der er lejet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og moderniseret i 1977. Avlsbygningerne består af sostald
fra 1949, som er renoveret i 1978, slagtesvinestald fra 1963, som er renoveret i 1978,
sostald fra 1970, som er renoveret i 1985, slagtesvinestald fra 1978, som er renoveret
i 1985, halmlade fra 1973 og maskinhus fra 1990, desuden er der 2 gylletanke og gas-
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tæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 145 årssøer, der produceres ca.
2.850 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, 1 gummiged, plansilo, varm lufts tørreri,
halmfyr og anparter i Vrensted Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet og der er 1 fast medhjælper. Gården drives sammen med "Enggaarden",
Pilgårdsvej 104.

BRØNDERSLEVVEJ 191, "HAU
GAARD", VRENSTED ØSTERHEDE, 9480 LØKKEN, tlf. 98-889004.
JENS HAUGAARD, gårdejer,
født d. 24.-10.-1935, søn af Hel
ga og Gunnar Haugaard, gift d.
24.-6.- 1967 med Helle Jensen,
lærerinde, født d. 20.-6.-1942,
datter af Kirsten og Vagner Jen
sen. Parret har børnene: Jens
Jacob, født d. 30.-1.-1969 og
Helene, født d. 20.-5.-1970.
J.H. har været på Malling Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1967 fra sin farbror, Gert Haugaard, nuværen
de ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 34,8 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af slagtesvinestald bygget i 1976 efter en brand, lade fra 1976 og maskinhus fra 1970, desuden
er der gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo og varm og kold lufts tørreri.

BRØNDERSLEVVEJ 222, ØSTERHEDE, 9480 LØKKEN, tlf. 98889134.
SVEND AAGE CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 5.-12.-1935, søn
af Marie Christensen, gift d.
26.- 11.-1960 med Ruth Jørgen
sen, rengøringsassistent, født d.
31.-3.- 1934, datter af Dagny og
Kristian Jørgensen. Parret har
børnene: Jørgen, født d. 16.-3.-1964
og Hanne, født d. 8.-8.-1966.
S.Aa.C. har været på Malling
Landbrugsskole og er uddannet kontrolassistent. Han overtog gården d. 11.-11.-1965
fra Holm Jensen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Aral 29,7 ha., heraf tilkøbt 13,3 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1970, som er tilbygget i 1978, kostald, som er omforandret til svinestald i 1979,
hvor der også blev bygget maskinhus, desuden er der en ældre lade og gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 65 årssøer, der produceres ca. 1.000 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BRØNDERSLEVVEJ 239, VRENSTED ØSTERHEDE, 9480 LØKKEN, tlf. 98-889367.
GUNNAR ANDERSEN, gårdejer, født d. 6.-3.-1941, søn af Pouline og Alfred Ander
sen, gift d. 15.-7.-1972 med Lis Jensen, syerske, født d. 5.-3.-1950, datter af Helga og
Osvald Jensen. Parret har børnene: Christian, født d. 4.-11.-1969 og Kjeld, født d.
16.-2.-1975.
G.A. overtog gården d. 19.-5.-1982 fra Sparekassen Løkken.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 17 ha.
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Brønderslevvej 239's stuehus er
opført i 1976/77. Avlsbygninger
ne består af svinestalde, som er
renoveret i 1987, maskinhus fra
1970 og desuden er der en lade.
Gården drives med en svinepro
duktion på 30 årssøer, der pro
duceres ca. 550 slagtesvin årligt.
Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, kornsilo, kold lufts tørreri
og halmfyr.
BØRGLUM KLOSTERVEJ 168, VITTRUP, 9480 LØKKEN, tlf. 98-996642.
LARS MARIEGÅRD, gårdejer, født d. 27.-5.-1946, søn af Astrid og Niels Mariegård,
gift d. 21.-7.-1984 med Yvonne Balken, sygehjælper, født d. 17.-9.-1947, datter af Ka
ren Elisabeth og Carl Leo Balken. Parret har sønnen Niels Henrik, født d. 8.-11.-1985.
L.M. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1978 fra sine
forældre, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 2.130.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 11,6 ha.
Stuehuset er opført i 1876 og restaureret i 1983/84. Avlsbygningerne består af sostald
fra 1979, slagtesvinestald fra 1986, lader fra 1876 og 1979 samt gylletank. Gården dri
ves med en svineproduktion på 80 årssøer, der produceres ca. 1.500 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der er 2 traktorer,
plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

BØRGLUMVEJ 358, "HEDEGAARD", BØRGLUM, 9760 VRÅ.
POUL ANDERSEN, født d. 25.-7.-1938, søn af Ester og Aage Andersen, gift d. 16.-3.1963 med Kirsten Pape, husholdningskonsulent, født d. 28.-11.-1939, datter af Vita og
Frederik Pape. Parret har børnene: Niels, født d. 21.-9.-1963 og Merete, født den
11.-6.-1969.
P.A. overtog gården i 1978. Far og søn har drevet gården i kompagni.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 39,3 ha., heraf 1 ha. krat.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald og lade med maskinhus, som alle er fra
omkring 1900. P.A. ejer og driver desuden Vanggårdsvej 13 i Brønderslev Kommune.
DYSIGGÅRDSVEJ 31, "THOMASDAL", SDR. HARRITSLEV, 9800 HJØRRING, tlf. 98998172.
JØRGEN NØRGAARD KJELDSEN, gårdejer, født d. 26.-5.-1940, søn af Agnes og Kri
sten Kjeldsen, gift d. 26.-5.-1969 med Jytte Larsen, medhjælpende hustru, født d.
15.-4.-1944, datter af Erna og Alfred Larsen. Parret har børnene: Kirsten, født d.
24.-12.-1970, Anne-Marie, født d. 8.-7.-1972 og Lars Kristian, født d. 4.-10.-1975.
J.N.K. er i bestyrelsen for Læplantningslauget i Løkken-Vrå. Han overtog gården d.
1.-6.-1968 fra sine forældre, nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Derudover er der lejet 19
ha.
Stuehuset er opført i 1911 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1968, svinestalde fra 1917 og 1953, lade fra 1974 og maskinhus fra 1967,
desuden er der gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion
på 47 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, samt en slagtesvineproduktion på 250 stk. årligt. Der er 3 traktorer og 1 rendegraver. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

ELMEGÅRDSVEJ 20, "BORUPGAARD", 9760 VRÅ, tlf. 98-981073.
KNUD STOKBRO, gårdejer, født d. 14.-8.-1924, søn af Valborg og Kristoffer Stokbro,
gift d. 25.-11.-1950 med Eva Haugaard, medhjælpende hustru, født d. 20.-8.-1929,
datter af Petra og Kresten Haugaard. Parret har børnene: Inge, født d. 13.-2.-1952,
Susanne, født d. 17.-2.-1955 og Svend, født d. 7.-8.-1960.
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Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-10.-1956 fra sine for
ældre, nuværende ejer er 3. gene
ration.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal
30 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne består af sostald fra 1937,
slagtesvinestald fra 1964, lade
fra 1954, som senere er ombyg
get, og maskinhus fra 1976. Gården
drives med en svineproduktion på 65 årssøer, der produceres ca. 1.275 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plan
silo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1
fast medhjælper.

ENGGÅRDSVEJ 32, "ENGGAARDEN", SMIDSTRUP, 9760 VRÅ,
tlf. 98-998211.
MARTIN AAGAARD, gårdejer,
født d. 23.-4.-1962, søn af Han
ne og Kristen Aagaard.
M.Aa. har været på Vejlby Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-2.-1987 fra sin far.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal
28 ha.
Stuehuset er opført i 1942 og
løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1983 og 1985 samt lade
fra 1983, desuden er der gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 200
årssøer, der sælges ca. 1.500 smågrise og ca. 2.500 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet og der er 1 fast medhjælper.

FRISTRUPVEJ 22, "SKOVLUND", BØRGLUM, 9760 VRÅ, tlf. 98-994123.
HENRIK MØLHUS JØRGENSEN, gårdejer, født d. 28.-5.-1963, søn af Inge og Erling
Jørgensen, gift d. 13.-6.-1987 med Birgitte Bundgaard Nielsen, køkkenleder, født d.
31.-7.-1963, datter af Marie og Jørn Nielsen. Parret har sønnen Martin, født d.
9.-1.-1989.
H.M.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 15.-5.1989 fra Jens H. Thomsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1959 og 1985. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1966, som er renoveret i 1979, hvor ungdyrstalden blev bygget, og lade
fra 1966, desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 45 års
køer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer.
FRISTRUPVEJ 102, "LYKKENSHOLM", FRISTRUP, 9760 VRÅ, tlf. 98-994140.
BENT JØRGEN POULSEN, gårdejer, født d. 17.-2.-1950, søn af Bodil og Aslak Poul
sen. B.J.P. overtog gården d. 1.-12.-1989 fra Harald Dybro.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 15,5 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1939, lade fra 1920 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en svineproduktion
på 40 årssøer, der produceres ca. 700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med kold lufts
tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives
sammen med Jelstrupvej 91.
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HELMER CHRISTIAN MARIEGAARD, gårdejer, født d. 26.-11.-1935, søn af Agnes og
Marius Mariegaard.
H.C.N. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1969 fra
sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 24,8 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1962, svinestald fra 1978 og lader fra 1912 og 1964, desuden er der køresilo og 2
gylletanke. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 36 årskøer,
44 ungdyr og 20 slagtekalve, af racen SDM, og en slagtesvineproduktion på 1.200 stk.
årligt. Der er 1 traktor.-Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1
deltids medhjælper og 1 skoledreng til hjælp.
FRISTRUPVEJ 148, "BÆKGAARD", FRISTRUP, 9760 VRÅ, tlf. 98-994027.
IVAR NIELSEN, gårdejer, født d. 15.-4.-1954, søn af Kristine Marie og Henry Nielsen,
bor sammen med Birthe Dam, børnehavepædagog, født d. 15.-8.-1955, datter af In
geborg og Børge Dam.
I.N. har været på Malling Landbrugsskole, han driver lidt maskinstation og er medlem
af Danmarks Jerseyforenings kalveudvalg, formand for Jerseyforeningen Vendsyssel og
næstformand for regionsudvalget for kvæg. Han overtog gården d. 1.-8.-1977 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 3.950.000. Areal 36,5 ha., heraf tilkøbt 10 ha., og der er lejet 55 ha.
Stuehuset er opført i 1983. Det gamle stuehus er fra før 1900 og restaureret flere gan
ge, senest i 1965. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1979 og 1988, ung dyrstal
de fra 1982 og 1988, lade og foderhus fra 1979 og maskinhus fra 1983, desuden er der
gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer og 80 ungdyr af racen
Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 5 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.
Der er 2 faste medhjælpere på gården, som drives sammen med Østre Løthvej 49.

GALGEBAKKEVEJ 79, "NYGAARD", SDR. VRÅ, 9760 VRÅ,
tlf. 98-981377.
EBBE GRØNBORG STEFFENSEN,
gårdejer, født d. 26.-12.-1922,
søn af Inga og Steffen Steffen
sen, gift d. 25.-9.-1952 med Elin
Marie Grøntved Olesen, medhjæl
pende hustru, født d. 12.-12.-1930,
datter af Elisabeth og Julius Ole
sen. Parret har børnene: Esben,
født d. 20.-12.-1952, Ulf, født d.
26.-2.-1954, Steffen, født d. 2.-

8.-1961 og Stig, født d. 20.-6.-1966.
E.G.S. overtog gården d. 1.-7.-1956 fra Møller Christensen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 14 ha., der er frasolgt 5 ha. Derudover er der lejet 7
ha.
Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade fra 1925, desuden er der kyllingehuse fra 1959, 1958 og 1961, der er op
dræt af 90.000 kyllinger. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn.
Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet
og der er 1 fast medhjælper.
GRANLYVEJ 34, "GRANLY", NR. VRÅ, 9760 VRÅ, tlf. 98-981926.
LASSE KALLEHAUGE, gårdejer, født d. 22.-2.-1957, søn af Edel og Arne Kallehauge,
gift d. 4.-8.-1979 med Hanne Krøgh Kallehauge, plejehjemsassistent, født d.
25.-4.-1957, datter af Helga og Niels Krøgh. Parret har børnene: Bruno, født d.
23.-2.-1979 og Tommy, født d. 4.-4.-1985.
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d. 10.-6.-1988 fra Aage Skøjtte.
Ejendomskyld 1.300.000. Areal
16,6 ha. og der er lejet 16,6 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og re
noveret i 1990. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1908, som
er renoveret i 1962 og 1990, ung
dyrstald fra 1908, som er renove
ret i 1989/90, svinestald fra 1977
og maskinhus fra 1976, desuden
er der gylletank. Gården drives
som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 52 årskøer og 50 ungdyr af racerne Jersey og SDM, samt en slagtesvineproduktion på 2.200 stk. årligt. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

GRANLYVEJ 59, NR. VRÅ, 9760
VRÅ, tlf. 98-981721.
HOLGER TOFT, gårdejer, født
d. 30.-9.-1926, søn af Elvine og
Lars Christian Pedersen, gift d.
10.-11.-1951 med Edith Christian
sen, sekretær, født d. 12.-2.-1929,
datter af Petra og Peter Christi
ansen. Parret har børnene: Tove,
født d. 29.-11.-1955, Kim, født
d. 23.-10.-1958 og Peter, født d.
20.-10.-1964.
H.T. har været på Ry Højskole
med landbrugsfag. Han overtog gården d. 1.-4.-1972 fra Vagn Mølgaard Sørensen.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 14,5 ha., heraf tilkøbt 3 ha., og der er lejet 13 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
svinestalde fra 1966 og 1977, lade fra 1900 og maskinhus fra 1973, desuden er der gas
tæt silo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 45 årssøer, der sælges
ca. 100 smågrise og 650 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GRANLYVEJ 109, "SØNDERGAARD", SMIDSTRUP, 9760
VRÄ, tlf. 98-982180.
EGON BRASHOLT, gårdejer,
født d. 9.-7.-1959, søn af Gudrun
og Anker Brasholt, gift d. 18.12.-1987 med Sonja Hjorth Thom
sen, medhjælpende hustru, født
d. 25.- 1.-1958, datter af Inger
og Bent Thomsen. Parret har bør
nene: David, født d. 23.-2.-1985,
Lotte, født d. 30.-4.-1987 og San
ne, født d. 19.-5.-1989.
E.B. har været på Ladelund og Lundbæk landbrugsskoler. Han overtog gården d.
11.-2.-1986 fra Vagner Mølgaard Sørensen.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 53,5 ha., heraf tilkøbt 19,3 ha.
Stuehuset er opført i 1897 og tilbygget i 1948 og derefter løbende restaureret.
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1975, ungdyrstald fra 1979, svinestald fra
1939, maskinhus fra 1972 og desuden er der gastæt silo, fodersilo og gylletanke.
Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og 75 ungdyr af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er hvede og vinterraps. Der er 3 traktorer, andel i
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bruges til en del af markarbejdet.

GRANLYVEJ 118, NR. VRÅ,
9760 VRÅ, tlf. 98-981268.
ERLING JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 30.-6.-1929, søn af Magda
og Peter Jørgensen, gift d. 13.6.-1959 med Inge Mølhus Jensen,
medhjælpende hustru, født d.
31.- 12.-1937, datter af Emma
og Aksel Jensen. Parret har bør
nene: Jørgen, født d. 11.-10.-1960,
Henrik, født d. 28.-5.-1963 og
Kresten, født d. 16.-6.-1965.
E.J. har været på St. Restrup
Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1954 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 19,4 ha., heraf tilkøbt 14 ha.
Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1939, 1961 og
1970, kviestald fra 1978, lader fra 1973 og 1978 samt maskinhus fra 1965, desuden er
der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 40 ungdyr og 15
slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
GØLSTRUP HEDE 42, "MARIEGAARD", GØLSTRUP HEDE,
9480 LØKKEN, tlf. 98-996347.
EGON WILLEMOES HOLST, gård
ejer, født d. 24.-9.-1933, søn af
Krista Frederikke og Svend Hol
ger Holst, gift d. 25.-11.-1961
med Grete Lis Helledie, hjemme
hjælper, født d. 17.-7.-1942, dat
ter af Karen Kristine og Henry
Martinus Helledie. Parret har
børnene: Karen Margrethe, født
d. 7.-4.-1967 og Holger, født d. 11.-2.-1972.
E.W.H. overtog gården d. 1.-5.-1967 fra Søren Mariegaard.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 23,9 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1918 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald fra 1974, lade fra 1880, som er renoveret i 1973, samt maskinhus fra
1984. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 17 årskøer, 14
ungdyr og 8 slagtekalve, af racen SDM, og med en svineproduktion på 8 årssøer, der
produceres 150 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GØLSTRUP HEDE 54, "ØSTERGAARD", GØLSTRUP HEDE,
9480 LØKKEN, tlf. 98-996152.
KAJ JENSEN, gårdejer, født d.
9.-8.-1941, søn af Jenny og Jens
Jensen, gift d. 17.-7.-1972 med
Lisbeth Hansen, medhjælpende hu
stru, født d. 4.-1.-1951, datter af
Marie og Asger Hansen.
K.J. overtog gården d. 21.-8.-1962
fra sine forældre, nuværende ejer
er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal

-24931,6 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha., og der lejet 21 ha.
Stuehuset er opført i 1891 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1963, maskinhus fra 1974 og desuden er der en renoveret lade
og ungdyrstald. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 25 års
køer, 23 ungdyr og 12 slagtekalve, af racen SDM, og en svineproduktion på 10 årssøer,
der produceres 170 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer og kornsilo med varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til
hjælp.

GØLSTRUP HEDE 66, "LUNEGAARD", GØLSTRUP HEDE,
9480 LØKKEN, tlf. 98-996166.
POUL EINAR CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 23.-5.-1942, søn
af Anna Margrethe og Jens Chri
stensen, gift d. 21.-9.-1968 med
Kirsten Christensen, medhjælpen
de hustru, datter af Elly og Ak
sel Christensen. Parret har bør
nene: Anne-Mette, født d. 23.-9.-1972 og Birgitte, født d. 2.-6.-1976.
O.E.C. driver maskinstation. Han
overtog gården i 1969 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 27,3 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., og der er lejet 27 ha.
Stuehuset er opført i 1948 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1938, som er renoveret i 1977, lade fra 1938 og maskinhus fra 1976. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 4 traktorer, 2 mejetærskere, 1 rendegraver
og kold lufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper og der drives maskinstation.
HARKENVEJ 28, "PRÆSTEGAARD", RAKKEBY, 9800 HJØR
RING, tlf. 98-998310.
HENNING NIELSEN, gårdejer,
født d. 26.-6.-1940, søn af Krista Johanne og Ludvig Georg
Nielsen, gift d. 20.-2.-1965 med
Tove Jensen, husmor, født d. 6.3.-1944, datter af Inger og Reg
nar Jensen. Parret har datteren
Mette, født d. 15.-2.-1980.
H.N. overtog gården d. l.-ll.1977 fra Svend Olsen.
Ejendomsskyld 2.130.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 17 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1970'erne. Avlsbygningerne nedbrændte i
1977, men blev genopført med svinestald, lade og maskinhus i 1978, desuden er der
gastæt silo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der
sælges ca. 2.000 smågrise og 50 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter og korn. Der er 3 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

HARKENVEJ 30, "VESTER STORGAARD", RAKKEBY, 9800 HJØRRING, tlf. 98998383.
ERIK VESTERGAARD, gårdejer, født d. 15.-9.-1948, søn af Emma og Richard Vestergaard Jensen, gift d. 8.-3.-1975 med Lisbeth Rams, sparekasseassistent, født d.
8.-8.-1956, datter af Klara og Jakob Rams. Parret har børnene: Louise, født d.
11.-4.-1980 og Martha, født d. 17.-6.-1983.
E.V. overtog gården d. 1.-8.-1979 fra Jens Steen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 26,3 ha., heraf tilkøbt 9,5 ha., og der er lejet 24 ha.
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de fra 1900 og 1938, som er renoveret i 1981, lade fra 1989 og maskinhus fra 1984,
desuden er der hestestald fra 1990 og 2 gylletanke samt 2 køresiloer. Gården drives
med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, der
udover er der 5 heste af racen Dansk Varmblod, de bruges til avl og der er 2 ponyer.
Planteproduktionens salgsafgrøde korn. På gården er der 4 traktorer, andel i meje
tærsker og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.

HARKENVEJ 92, "ØSTERGAARD",
RAKKEBY, 9800 HJØRRING, tlf.
98-998272.
THORVALD BAGGESEN, gårdejer,
født d. 22.-7.-1949, søn af Astrid
og Jens Baggesen, gift d. 22.-12.1973 med Kathrine Elisabeth Posselt, lærer, født d. 25.-12.-1950,
datter af Else og Hans Henrik
Posselt. Parret har børnene:
Jens, født d. 10.-4.-1978 og
Niels, født d. 4.-8.-1981.
T.B. er uddannet lærer. Han
overtog gården d. 1.-7.-1976 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 20 ha., og der er lejet 24 ha.
Stuehuset er opført i 1884 og restaureret i 1986/87. Avlsbygningerne består af sostal
de fra 1978 og 1980, som er renoveret i 1991, og lade fra 1884, desuden er der gyl
letanke og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 190 årssøer, der
sælges ca. 4.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og
hvede. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet og der er 1 fast medhjælper.
HJORTNÆSVEJ 112, "MAR1EGAARD", FRISTRUP, 9760 VRÅ,
tlf. 98-994030.
ERLING LARSEN, gårdejer, født
d. 24.-1.-1948, søn af Erna og
Alfred Larsen, gift d. 29.-6.-1974
med Elin Jensen, medhjælpende
hustru, født d. 15.-9.-1947, dat
ter af Anna og Kirstein Jensen.
Parret har børnene: Kenny, født
d. 4.-9.-1968, Palle, født d. 27.6.-1975 og Martin, født 31.-3.-1980.
E.L. har været på Kalø Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1975 fra Per
Christian Mariegaard, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført i 1977. Avlsbygningerne består af goldsostald fra 1956, som er
renoveret i 1976/77, farestald fra 1980, klimastald fra 1985, lade fra 1948 og
maskinhus fra 1976, desuden er der gylletank. Gården drives med en svineproduktion
på 180 årssøer, der sælges ca. 3.600 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde
er raps. Der er 2 traktorer, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
HOLTEVEJ 289, "BIRKELUNDGAARD", 9670 VRÅ, tlf. 98-981206.
ARNE BLICHFELDT SØRENSEN, gårdejer, omtales under "Krogskærholm", Krogskær
vej 20.
A.B.S. overtog gården d. 1.-4.-1977 fra Hagbard Pedersen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 20,5 ha. og der er lejet 11,3 ha.
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ført i 1920. Avlsbygningerne be
står af svinestalde og kornlade
fra 1977/78, desuden er der gylle
tank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.600 stk.
årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps og græsfrø. Går
den drives i samdrift med "Krogs
kærholm", Krogskærvej 20.

HULBAKVEJ 47, "TOPPEN",
ÅSENDRUP, 9480 LØKKEN, tlf.
98- 992158.
BØRGE HYLDGAARD NIELSEN,
gårdejer, født d. 22.-7.-1954, søn
af Lilli og Anker Nielsen, gift d.
6.-6.-1981 med Bente Havgaard
Thomsen, dagplejer, født d. 2.3.-1962, datter af Valborg og
Jens Havgaard Thomsen. Parret
har børnene: Kathrine, født d.
8.-6.-1983 og Anne, født d. 27.2.-1985.
B.H.N. overtog gården d. 15.-3.-1985 fra Jens Larsen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 18 ha.
Stuehuset er opført i 1889 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1929, som er renoveret flere gange, senest i 1989, lade fra 1929 og maskinhus fra
1990. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.800 stk. årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og halmfyr.
HUNDELEVVEJ 38, "ØSTERGAARD", NR. RUBJERG, 9480
LØKKEN, tlf. 98-996188.
EGON KROG JENSEN, gårdejer,
født d. 6.-9.-1948, søn af Mary
og Kristen Jensen.
E.K.J. har været på Kalø Land
brugsskole. Han overtog gården i
1977 fra sine forældre, nuværen
de ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal
25 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og
løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1952, 1954, 1964, 1970,
1978 og 1979, lade fra 1912 og maskinhus fra 1972. Gården drives med en svineproduk
tion på 40 årssøer, der sælges 100 smågrise og 640 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er spisekartofler og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
kartoffellægger, 1 kartoffeloptager, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

HUNDELEVVEJ 99, "VRANGGAARD", NR. RUBJERG, 9480 LØKKEN, tlf. 98-999226.
BJARNE TERKELSEN, gårdejer, født d. 17.-11.-1963, søn af Ellen og Svend Terkelsen,
gift d. 3.-12.-1988 med Jette Christensen, klinikassistent, født d. 10.-4.-1963, datter
af Inger Margrethe og Villy Christensen. Parret har børnene: Niels, født d. 1.-8.-1988
og Majbrit, født d. 11.-9.-1989.
B.T. har været på Næsgård og Lundbæk landbrugsskoler. Han overtog gården d. 20.-
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9.-1988 fra Poul Pilgaard.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 51 ha. og der er lejet 8 ha.
Gårdens bygninger består af kvægstalde fra 1974 og 1979, ungdyrstald og lade fra
1983 og maskinhus fra 1974, desuden er der 3 indendørs køresiloer og 2 gylletanke.
Gården drives med en kvægproduktion på 76 årskøer, 83 ungdyr og 40 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og byg. Der er 2 trakto
rer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er ansat 1 fodermester.
HUNDELEVVEJ 172, "SØHOLM",
JELSTRUP, 9480 LØKKEN, tlf.
98-999104.
AAGE MOURITSEN, gårdejer,
født d. 20.-9.-1944, søn af Dagny
og Frode Mouritsen, gift d. 9.-4.1970 med Lisbeth Andersen, bank
assistent, født d. 11.-5.-1947, dat
ter af Marie og Ejner Andersen.
Parret har børnene: Henrik, født
d. 7.-1 1.-1972, Søren, født d.
21.-1.-1974 og Christian, født d.
25.-4.-1977.
Aa.M. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1977 fra
Carl Jensen, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.880.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 13,9 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af ungdyr
stald fra 1959, løsdriftsstald fra 1980, svinestald fra 1900, som senere er renoveret,
lader fra 1959 og 1980 og maskinhus fra 1960'erne, desuden er der 2 gylletanke og 2
udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 67 årskøer, 75 ungdyr
og 35 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer og kornsilo med varm lufts tør
reri. På gården er ansat 1 fodermester.

HUNDELEVVEJ 257, "LILLE
NØRGAARD", JELSTRUP, 9480
LØKKEN, tlf. 98-999045.
CHRISTIAN POULSEN STRIDE,
gårdejer, født d. 8.-3.-1943, søn
af Magda og Chresten Poulsen
Stride, gift d. 7.-12.-1968 med
Birgit Andersen, medhjælpende
hustru, født d. 15.-6.-1944, dat
ter af Gerda og Peter Andersen.
Parret har børnene: Torben, født
d. 23.-6.-1970, Lone, født d. 9.7.-1972 og Dorte, født d. 18.-2.-1977.
C.P.S. er i bestyrelsen for Husmandsforeningen Vestkysten. Han overtog gården d.
1.-11.-1968 fra Frederik Larsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 18,8 ha. og der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1974 og 1979, lade fra 1937 og maskinhus fra 1988, desuden er der udendørs
køresilo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der sælges
ca. 150 smågrise og 900 slagtesvin årligt, derudover er der 20 moder får af racen
Godtlands Pelsfår, det er en stambesætning til avl. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps, ærter og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri
og halmfyr.
INGSTRUPVEJ 10, "VESTERGAARD", VRENSTED, 9480 LØKKEN, tlf. 98-889079.
JENS JENSEN, gårdejer, født d. 18.-7.-1950, søn af Margrethe og Kristian Jensen, gift
d. 14.-8.-1971 med Anne-Marie Rosengaard Sørensen, medhjælpende hustru, født d.
26.-5.-1953, datter af Elise Marie og Svend Peter Sørensen. Parret har børnene:
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Carsten, født d. 3.-10.-1971, Hen
rik, født d. 18.-2.-1975, Tanja,
født d. 1.-4.-1978 og Rasmus,
født d. 3.-2.-1981.
Jens Jensen har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 7.-12.-1987 fra
DLR.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal
76 ha., heraf tilkøbt 18 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og
løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1972, som er udvidet i 1980, ungdyrstald, kalvestald, lade, foderhus og maskinhus fra
1980, desuden er der 2 gylletanke og indendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 80 årskøer, 80 ungdyr og 100 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede og byg. Der er 2 traktorer og markvan
dingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, der er 1 fast medhjælper.

JACOB DAMS VEJ 2, "SØGAARD",
SKØTTRUP, 9480 LØKKEN, tlf.
98-991244.
GUNNER GJERLØV, gårdejer,
født d. 14.-8.-1927, søn af Marie
og Lars Gjerløv, gift d. 17.-7.1951 med Ruth Elisabeth Chri
stensen, medhjælpende hustru,
født d. 14.-11.-1926, søn af Cleopratra og Alfred Christensen.
Parret har børnene: Mogens,
født d. 25.-3.-1953 og Marianne,
født d. 16.-8.-1956.
G.G. har været på Tølløse Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 11.-12.1956 fra Knud Haugaard. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 13,4 ha.
Stuehuset er opført i 1899 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1964, svinestald fra 1978, lade fra 1976 og maskinhus fra 1979. Gården dri
ves som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 27 årskøer og 37 ungdyr af racen
SDM, og med en svineproduktion på 37 årssøer, der sælges ca. 650 smågrise årligt.
Der er 3 traktorer og plansilo med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
JACOB DAMS VEJ 71, "SKØTTRUPGAARD", SKØTTRUP, 9480
LØKKEN, tlf. 98-996158.
PER HYLDGAARD PEDERSEN,
gårdejer, født d. 2.-9.-1963, søn
af Elly og Peder Hyldgaard Pe
dersen.
P.H.P. har været på Kalø Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 2.-7.-1990 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 2.090.000. Areal
48 ha. og der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1896 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1973, ungdyrstald fra 1953, lader fra 1897 og 1980 samt maskinhus fra 1976.
Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og frøgræs. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og kold lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet og der er 1 fast medhjælper.

JACOB DAMS VEJ 99, "PEDERSHAAB", SKØTTRUP, 9480 LØK
KEN, tlf. 98-996280.
ALEX LARSEN, gårdejer, født d.
5.-9.-1946, søn af Johanne Marie
Larsen. A.L. har børnene: Lene,
født d. 29.-9.-1976 og Lone, født
d. 15.-11.-1978.
A.L. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-11.-1970 fra Harald Bagterp.
Ejendomsskyld 2.090.000. Areal
41 ha., heraf tilkøbt 16,7 ha., og der er lejet 16,7 ha.
Stuehuset er opført i 1954. Avlsbygningerne består af kostald og ungdyrstald fra 1974,
svinestald og foderhus fra 1980, lade fra 1982 og maskinhus fra 1976. Gården drives
med en kvægproduktion på 50 årskøer og 75 ungdyr af racen SDM, samt en slagtesvineproduktion på 1.400 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter.
Der er 2 traktorer, plansilo med kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1
fast medhjælper.
JELSTRUPVEJ 33, "PEDERSMINDE", GJØLSTRUP, 9480 LØKKEN.
KNUD RØDBRO, omtales under Krogtoftevej 46.
K.R. overtog gården d. 31.-12.-1979 fra Peder Thomsen.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stald og lade fra 1911, laden er renoveret i 1989. Gården drives i samdrift med
"Krogtoftegaard", Krogtoftevej 46.
JELSTRUPVEJ 91, JELSTRUP, 9480 LØKKEN.
BENT JØRGEN POULSEN, gårdejer, omtales under Fristrupvej 102.
B.J.P. overtog gården d. 1.-10.-1972 fra Ejner Moltsen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 14,5 ha.
Stuehuset er opført i 1982. Avlsbygningerne består af lade og maskinhus fra 1984. På
gården er der plansilo med varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet. Gården drives sammen med "Løkkensholm", Fristrupvej 102.

JELSTRUPVEJ 161, "PRÆSTEGAARDEN", JELSTRUP, 9480
LØKKEN, tlf. 98-999241.
BENT NIELSEN, forpagter, født
d. 19.-10.-1946, søn af Oline og
Aksel Nielsen, gift d. 31.-10.1970 med Lillian Pedersen, for
pagter, født d. 30.-3.-1949, dat
ter af Martha og Aage Pedersen.
Parret har børnene: Gitte, født
d. 15.-9.-1971 og Flemming, født
d. 20.-6.-1973.
B.N. har været på Vrå Højskole
med landbrugsfag. Han overtog forpagtningen af gården d. 1.-4.-1978.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 20 ha.
Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1937, som er til
bygget i 1975 og 1990, lade fra 1937, maskinhus fra 1982 og desuden er der kostald og
ungdyrstald samt gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduk
tion på 34 årskøer, 37 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca.
250 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
B.N. driver også jordene til Rubjerg Præstegård, ialt 12 ha.
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KAJHOLMVEJ 32, "KAJHOLM",
NR. VRå, 9760 VRÅ, tlf. 98981078.
JENS KARL CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 6.-11.-1941, søn
af Anna Kathrine og Martin Chri
stensen, bor sammen med Kirsten
Thrane, sygehjælper, født d. 4.9.-1926, datter af Olga og Ernst
Thrane.
J.K.C. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-11.-1968 fra sine for
ældre, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 26,8 ha., heraf tilkøbt 2 ha., og der er lejet 8 ha.
Stuehuset er opført omkring 1850 og tilbygget i 1869. Avlsbygningerne består af svinestald og lade fra 1922, maskinhus fra 1930, som er renoveret i 1990, desuden er der
gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 750 stk. årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 1 traktor, plansilo og varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KAJHOLMVEJ 59, "VESTERGAARD", NR. VRÅ, 9760 VRÅ, tlf. 98-981091.
JENS VESTERGAARD, gårdejer, født d. 26.-2.-1935, søn af Johanne og Chresten Jen
sen Vestergaard, gift d. 23.-12.-1979 med Astrid Nørgaard, fuldmægtig, født d. 22.-6.1947, datter af Ellen og Thomas Nørgaard.
J.V. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 7.-8.-1963 fra sine
forældre, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 59,5 ha.
Stuehuset er opført i 1848 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1912, svinestald fra 1916, lade fra 1820 og maskinhus fra 1980. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, hvede og byg. Der
er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

KONGSENGENE 20, "HELLEDIE", 9480 LØKKEN, tlf. 98-888490.
KRISTIAN MATHIASEN, gårdejer, født d. 1.-4.-1923, søn af Ane Kristine og Søren
Jensen Mathiasen, gift d. 21.-11.-1953 med Ingrid Mikkelsen, medhjælpende hustru,
født d. 11.-3.-1933, datter af Klara og Frederik Emanuel Mikkelsen. Parret har sønnen
Søren, født d. 28.-8.-1965.
K.M. har været på Vrå Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 3.-11.-1953
fra Berthel Sørensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1890 og 1979 samt lade fra 1890, desuden er der gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af blandet race.
Der er 1 traktor, maskinstation bruges til markarbejdet.
KONGSENGENE 42, "SØNDER
MARKEN",
KONGSENGENE,
9480 LØKKEN, tlf. 98-889306.
JENS JUHL ANDERSEN, gård
ejer, født d. 9.-6.-1948, søn af
Ella og Juhl Andersen, gift d.
18.-10.-1975 med Dorit Kjærsgaard, sygehjælper, født d. 22.1.-1954, datter af Karen og Ni
els Kjærsgaard. Parret har bør
nene: Anne, født d. 10.-9.-1979
og Line, født d. 29.-6.-1987.
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J.J.A. er pedel på plejehjemmet "Havgaarden" i Løkken, og har været på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1984 fra Anne og Christian Jægerum.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1920 og 1960, lade fra 1920 og maskinhus fra 1960. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 1.600 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er rasp,
ærter, hvede og frøgræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varm og
kold lufts tørreri.
KONGSENGENE 98, "LIBAK",
KONGSENGENE, 9480 LØKKEN,
tlf. 98-889281.
EGON DAHL LANGBAK, gårde
jer, født d. 3.-3.-1935, søn af
Anna og Petrup Langbak, gift d.
16.-7.-1960 med Esther Christi
ansen, medhjælpende hustru, født
d. 13.-1.-1940, datter af Johanne
og Carl Christiansen. Parret har
børnene: Finn, født d. 13.-12.1960, Sonja, født d. 23.-3.-1963,
Kurt, født d. 1.-1.-1965 og Erik,
født d. 7.-11.-1966.
E.D.L. kører renovation for Løkken Kommune og er i bestyrelsen for Vrensted Hus
mandsforening. Han overtog gården d. 1.-11.-1960 fra Herluf Christensen.
Ejendomsskyld 630.00. Areal 11,7 ha., heraf tilkøbt 7,2 ha.
Stuehuset er opført før 1900. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra
1900 samt lade fra 1935. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion
på 10 årskøer, 12 ungdyr og 8 slagtekalve, af blandet race, og en svineproduktion på 3
årssøer, der produceres 50 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til
markarbejdet.

KONGSENGENE 132, "KOLDBROLUND", KONGSENGENE, 9480 LØKKEN, tlf. 98889196.
HUGO HOLM, gårdejer, født d. 26.-5.-1956, søn af Esther og Niels Holm, gift d.
23.-10.-1982 med Solveig Johansen, husmor, født d. 13.-3.-1957, datter af Anna Marie
og Thorkild Johansen. Parret har børnene: Bo, født d. 12.-9.-1975, Tina, født d.
29.-9.-1978, Tanja, født d. 16.-9.-1983 og Laila, født d. 11.-8.-1987.
H.H. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange, han er i bestyrelsen for Vrensted
Husmandsforening. Han overtog gården d. 10.-6.-1980 fra DLR.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 23,3 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha., og der er lejet 7,7 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1978, som løbende er renoveret, ungdyrstald fra 1954, som løbende er renoveret,
lader fra 1950 og 1978, derudover er der gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 40 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer
og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
KONGSENGENE 165, "SVINGOM",
KONGSENGENE, 9480 LØKKEN,
tlf. 98-889078.
VERNER CHRISTOFFERSEN,
gårdejer, født d. 19.-12.-1932,
søn af Mette Marie og Otto
Christoffersen, gift d. 27.-11.1955 med Ninna Helene Jensen,
medhjælpende hustru, født d. 3.7.-1935, datter af Olga og Otto
Jensen. Parret har børnene:
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Knud, født d. 19.-3.-1956, Jane, født d. 28.-10.-1961 og Mette, født d. 19.-3.-1968.
V.C. er i bestyrelsen for Vrensted Husmandsforening. Han overtog gården d. l.-ll.1955 fra Maren og Thorvald Nielsen.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 13,5 ha., heraf tilkøbt 6,9 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og løbende restaureret og tilbygget i 1963. Avls
bygningerne består af svinestald fra 1900, som er tilbygget i 1966, og lade fra 1900,
som er tilbygget i 1970. Gården drives med en svineproduktion på 12 årssøer, der sæl
ges 40 smågrise og 150 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og kold lufts
tørreri.
KONGSENGENE 264, KONGSENGENE, 9480 LØKKEN, tlf. 98889195.
NIELS PETER HAUGAARD, gård
ejer, født d. 11.-6.-1945, søn af
Cecilia og Jens Buch Haugaard,
gift d. 1.-6.-1974 med Bodil Lar
sen, medhjælpende hustru, født
d. 19.-4.-1951, datter af Ingeborg
og Svend Larsen. Parret har bør
nene: Jens Erik, født d. 19.-6.1976, Ingeborg, født d. 15.-4.1978, Niels Christian, født d.

4.-3.-1981 og Hans Jørgen, født d. 5.-10.-1982.
N.P.H. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1974 fra
Ejner Moltsen. Gården blev bygget som statshusmandsbrug i 1950/51, da gårde i Thise
udflyttes.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 30,5 ha., heraf tilkøbt 21 ha.
Stuehuset er opført i 1950/51 og restaureret og tilbygget i 1980. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1950/51, ungdyrstald og lade fra 1978 samt maskinhus fra
1977, derudover er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 31 årskøer
og 40 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede og
industrikartofler. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og kornsilo. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
KONGSENGENE 281, "SDR. HEDEGAARD", KONGSENGENE,
9480 LØKKEN, tlf. 98-889118.
AAGE ØSTERGAARD, gårdejer,
født d. 30.-5.-1926, søn af Alber
tine og Niels Østergaard, gift d.
14.-5.-1955 med Inger Kristian
sen, organist, født d. 2.-2.-1934,
datter af Bertha og Aage Kristi
ansen. Parret har sønnen Niels
Aage, født d. 10.-4.-1958.
Aa.Ø. har været på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 12.-4.-1955 fra Knud Risbæk.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført i 1919 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald,
som er renoveret til svinestald i 1970, svinestalde fra 1976 og 1981, lade fra 1919 og
maskinhus fra 1984. Gårdens besætning er på 4 ungdyr af racen SDM og desuden er
der en minkfarm med en bestand på 300 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og korn. Der er 2 traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

-258KONGENGENE 311, "TVEHOLT",
KONGSENGENE, 9480 LØKKEN,
tlf. 98-889305.
GERT HEDEMANN, gårdejer,
født d. 4.-12.-1955, søn af Anna
og Jørgen Hedemann, gift d.
17.-5.-1980 med Bente Jensen,
ufaglært beskæftigelsesvejleder,
datter af Edith og Egon Jensen.
Parret har børnene: Henrik, født
d. 16.-11.-1982 og Heidi, født d.
14.-11.-1984.
G.H. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården d. 12.-1.-1982 fra Niels Christensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 15,2 ha. og der er lejet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1931, som er renoveret i 1983, hvor også laden blev bygget, derudover er der gyl
letank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen Jersey, desuden er der en minkfarm, som blev startet i 1985, med en
bestand på 150 tæver. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KONGSENGENE 312, "NY KINNERUP", KONGSENGENE, 9480
LØKKEN, tlf. 98-889263.
SVEND ARNE OLESEN, gårdejer,
født d. 8.-6.-1939, søn af Astrid
Edith og Ingemann Olesen, gift
d. 27.-10.-1962 med Karen Mar
grethe Larsen, medhjælpende hu
stru, født d. 16.-7.-1940, datter
af Ingrid og Jørgen Larsen. Par
ret har børnene: Merethe, født
d. 9.-7.-1963, Martin, født d.
23.-1.-1965 og Mogens, født d. 23.-7.-1970.
S.A.O. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i marts 1977 fra
sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 8,3 ha.
Stuehuset er ombygget i 1985. Avlsbygningerne består af farestald, goldsostald og
smågrisestald fra 1978, slagtesvinestald fra 1978/79, lade og maskinhus fra 1981/82,
desuden er der gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer, der
sælges ca. 1.200 smågrise og 1.800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps, ærter og hvede. Der er 2 traktorer og halmfyr.
KROGSKÆRVEJ 20, "KROGSKÆR
HOLM", 9760 VRÅ, tlf. 98981206.
ARNE BLICKFELDT SØRENSEN,
gårdejer, født d. 10.-4.-1951, søn
af Lydia og Christian Sørensen.
A.B.S. har været på Nordisk
Landbrugsskole, hvorfra han er
uddannet landbrugstekniker. Han
overtog gården d. 1.-9.-1983 fra
Ellen Pedersen.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal
34,6 ha., heraf tilkøbt 2 ha., og

der er lejet 11,7 ha.
Stuehuset er opført i 1863 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af lade fra
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1937, som senere er renoveret, og kornlager fra 1961, som er renoveret i 1988. Går
den drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps og græsfrø. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og kulfyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet og der er lidt løs medhjælp. Gården drives sammen med
"Birkelundgaard", Holtevej 289.

KROGSKÆRVEJ 23, EM, 9760
VRÅ, tlf. 98-981306.
ERLING PEDERSEN, gårdejer,
født d. 18.-11.-1932, søn af Ma
ren og Jens Larsen Pedersen,
gift d. 13.-10.-1957 med Hanne
Jensen, medhjælpende hustru,
født d. 23.-2.-1937, datter af
Sigrid og Marius Jensen. Parret
har børnene: Erik, født d. 25.2.-1958 og Lise, født d. 18.-4.1962.
E.P. har været på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1958 fra sine forældre, nuværende ejer
er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.020.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 26 ha., og der er lejet 5 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af farestald fra 1916, som er renoveret i 1974, slagtesvinestald fra 1965, forfedestald fra
1981, lade fra 1941 og maskinhus fra 1978, desuden er der gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 55 årssøer, der produceres ca. 1.000 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KROGTOFTEVEJ 46, "KROGTOFTEGAARD", HUNDELEV,
9480 LØKKEN, tlf. 98-999019.
KNUD RØDBRO, gårdejer, født
d. 21.-12.-1943, søn af Esther og
Niels Rødbro, gift d. 5.-4.-1969
med Gunhild Andreasen, hjemme
sygeplejerske, født d. 17.-2.1947, datter af Anna og Lars An
dreasen. Parret har børnene: Sø
ren, født d. 17.-3.-1970, Peter,
født d. 27.-4.-1972 og Marie Lou
ise, født d. 14.-11.-1975.
K.R. har været på Dalum Landbrugsskole, han er medlem af Løkken-Vrå Kommunalbe
styrelse. Han overtog gården d. 1.-1.-1967 fra Aksel Brix Andersen.
Ejendomsskyld 3.230.000. Areal 61 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1918 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af sostald
fra 1931, som er renoveret i 1957, ungdyrstald fra 1978, som er renoveret i 1987,
slagtesvinestald fra 1973, som er renoveret i 1990, lade fra 1931, maskinhus og korn
silohus fra 1985, desuden er der gastæt silo og gylletank. Gården drives med en svine
produktion på 160 årssøer, der produceres ca. 3.100 slagtesvin årligt. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og
varm lufts tørreri. Der er ansat 1 fodermester på gården, som drives sammen med
"Pedersminde", Jelstrupvej 33.

KRONHOLMSVEJ 23, "LANGMARK", SDR. RUBJERG, 9480 LØKKEN, tlf. 98-996495.
JENS KJELDSEN, gårdejer, født d. 28.-4.-1957, søn af Mie og Vilhelm Kjeldsen, gift
d. 29.-8.-1981 med Jane Ottesen, specialarbejder, født d. 21.-9.-1961, datter af Inga
og Henry Ottesen. Parret har børnene: Ditte, født d. 23.-3.-1982 og Anita, født d.
7.-12.-1984.
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bæk Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-8.-1977 fra sine for
ældre.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
32 ha., heraf tilkøbt 11 ha., og
der er lejet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og
restaureret i 1986. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1918,
som er renoveret i 1983, ungdyr
stald og kostald fra 1978, lade
fra 1912, maskinhus fra 1947 og
foderhus fra 1990, desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
50 årskøer, 55 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 3 traktorer og kornsilo. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet og der er lidt løs medhjælp.

KRONHOLMSVEJ 55, "MØLLEGAARD", SDR. RUBJERG, 9480
LØKKEN, tlf. 98-996183.
OLE HANSEN, gårdejer, født d.
8.-10.-1950, søn af Ragnhild og
Valdemar Hansen, gift d. 21.-7.1979 med Bodil Aagaard, lærer,
født d. 30.-3.-1953, datter af
Else og Anton Aagaard. Parret
har børnene: Henrik, født d. 13.2.-1980 og Pia, født d. 3.-10.1983.
O.H. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-8.-1972 fra
sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.880.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 16 ha., og der er lejet 31 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af slagtesvinestalde fra 1956 og 1974, goldsostald fra 1967, farestald fra 1983, lade fra 1987
og maskinhus fra 1988, desuden er der gastæt silo og gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 80 årssøer, der sælges ca. 100 smågrise og 1.500 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer og 1 mejetær
sker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 deltids medhjælper.

KYSTVEJEN 115, "SØNDERGAARD", LYNGBY, 9480 LØK
KEN, tlf. 98-991865.
SVEND ERIK NIELSEN, gårdejer,
født d. 14.-10.-1944, søn af Ma
rie og Arne Nielsen, gift d. 30.10.-1976 med Mona Kristensen,
medhjælpende hustru, født d.
19.-2.-1958, datter af Hariet og
Erik Kristensen. Parret har bør
nene: Jens Kristian, født d.
30.-3.-1977, Anne Marie, født d.
22.-11.-1979 og Niels Henrik, født d. 26.-7.-1982.
S.E.N. overtog gården d. 1.-11.-1985 fra Frederik Christensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1900 og 1964, lade fra 1900 og maskinhus fra 1982, desuden er der
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 44 ungdyr og 15 slag
tekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til markarbejdet.
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LYNGBY TORP 60, "MAARAGER", LYNGBY TORP, 9480 LØKKEN, tlf. 98-996602.
KARSTEN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 22.-12.-1950, søn af Elvira og Kristen Jør
gensen, gift d. 12.-7.-1975 med Karen-Ilse Mathiasen, kontorassistent, født d. 25.-5.1951, datter af Anna og Kristian Mathiasen. Parret har børnene: Jesper, født d.
12.-7.-1976, Joan, født d. 27.-6.-1979 og Jette, født d. 24.-4.-1984.
K.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1988 fra sine
forældre, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.660.000. Areal 43,3 ha. og der er lejet 50 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1925, kostald fra 1979, ungdyrstalde fra 1973 og 1989, lader fra 1979 og
1984 og maskinhus fra 1984, desuden er der gastæt silo og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 70 årskøer, 90 ungdyr og 23 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 3 traktorer, 1
markvandingsanlæg og 1 rendegraver. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet
og der er 1 fast medhjælper.
LYNGBYVEJ 86, "ØSTERGAARD",
LYNGBY TORP, 9480 LØKKEN,
tlf. 98-996440.
OLE SVENDSEN, gårdejer, født
d. 4.-9.-1950, søn af Agnes og
Tage Svendsen.
O.S. har været på Malling, Kalø
og Bygholm landbrugsskoler. Han
overtog gården d. 1.-8.-1972 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
26,1 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., og
der er lejet 14,4 ha.
Stuehuset er opført i 1873 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af løsdrifts
stald fra 1979, som er ombygget i 1990, lade fra 1979 og maskinhus fra 1967, desuden
er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer og 25 ungdyr.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 1 rendegraver og kornsilo. O.S. driver lidt maskinstation.

LØKKENSVEJ 581, "ØSTERGAARD", HUNDELEV, 9480 LØKKEN,
tlf. 98-999021.
HENNING JENSEN, gårdejer,
født d. 22.-12.-1933, søn af Jen
ny og Aage Jensen, gift d.
2.-12.-1989 med Edel Riihe, hus
mor, født d. 12.-6.-1933, datter
af Dagny og Ejner Kragh Niel
sen. Parret har børnene: Helle
Myrthu, født d. 29.-5.-1966 og
Ole, født d. 19.- 12.-1969.
H.J. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1965 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 25 ha., der er frasolgt 15 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1987/88. Avlsbygningerne består af lager
hal fra 1983 og desuden er der gastæt silo. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af korn. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.
LØKKENSVEJ 608, BAKHOLM, 9480 LØKKEN, tlf. 98-999224.
ARNE HEDELUND CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 30.-6.-1949, søn af Martha og
Karl Christiansen, gift d. 10.-4.-1976 med Karin Birkbak, sygehjælper, født d.23.-4.1953, datter af Margrethe og Henning Birkbak. Parret har børnene: Michael, født d.
15.-8.-1978, Karina, født d. 5.-12.-1980 og Kirsten, født d. 15.-9.-1984.
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den d. 1.-3.-1987 fra Arne Søren
sen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal
19,8 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., og
der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne består af kostald fra 1931,
som er ombygget i 1956 og udvi
det i 1988, lade fra 1918, som er
ombygget i 1951, maskinhus og
garage fra 1951 og udhus fra
1931. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og 30 ungdyr af racen Jer
sey. Der er 3 traktorer, maskinstation bruges til markarbejdet.
LØKKENSVEJ 683, "ALTOFTEGAARD", HUNDELEV, 9480
LØKKEN, tlf. 98-999103.
LEIF MORTENSEN, gårdejer,
født d. 30.-6.-1957, søn af Mar
tha og Jens Mortensen, gift d.
22.-11.- 1983 med Annitta Bernes, EDB- programmør, født d.
6.-9.-1957, datter af Kirsten og
Pedersen Bernes. Parret har bør
nene: Christian, født d. 1.-5.-1981,
Tine, født d. 19.-1.-1984 og Ca
roline, født d. 12.-9.-1986.
L.M. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1981 fra
DLR.
Ejendomsskyld 3.320.000. Areal 95 ha., heraf tilkøbt 41 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald
og ungdyrstald fra 1971, tyrestald fra 1988, lade fra 1976 og maskinhus fra 1978,
desuden er der gylletanke og køresilo. Gården drives som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 75 årskøer, 80 ungdyr og 110 slagtekalve, af racen SDM, samt en
svineproduktion på 15 årssøer, der produceres ca. 300 slagtesvin årligt, søerne går på
friland. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer,
plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstatation bruges til en del af markarbejdet og
desuden er der 1 fodermester og 1 skoledreng til hjælp.

LØKKENSVEJ 686, "MARTINSMINDE", HUNDELEV, 9480 LØKKEN, tlf. 98-999084.
KNUD MOLTSEN, gårdejer, født d. 25.-1.-1949, søn af Marie Kristiane og Niels Moltsen Thomsen, gift d. 20.-9.-1975 med Karna Knap, pædagog, født d. 10.-3.-1951, dat
ter af Signe og Anders Knap. Parret har børnene: Maja, født d. 8.-6.-1982 og Jacob,
født d. 3.-3.-1987.
K.M. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Ingstrup Mejeri.
Han overtog gården d. 1.-3.-1977 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 2.130.000. Areal 39,6 ha., heraf tilkøbt 8,1 ha., og der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1906, som er ombygget i 1963 og ombygget til ungdyrstald i 1976, svinestald fra
1979, som er tilbygget klimastald og ungsvinestald i 1990, lade fra 1906, som er om
bygget i 1966, og maskinhus fra 1977, desuden er der gylletank og 2 fodersiloer. Går
den drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 36 årskøer, 44 ungdyr og
20 slagtekalve, af racen SDM, og med en svineproduktion på 110 årssøer, der sælges
ca. 2.200 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 trak
torer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og
der er 1 fast medhjælper.
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LØKKENSVEJ 788, "LOPHAVE",
RUBJERG, 9480 LØKKEN, tlf.
98-996101.
FREDE LOPHAVEN, gårdejer,
født d. 17.-3.-1940, søn af Kri
stine og Jens Lophaven.
F.L. har været på Malling Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 15.-7.-1975 fra sine forældre,
nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
55 ha., heraf tilkøbt 22 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og
løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1957, svinestald fra
1906, som er renoveret i 1959, lade fra 1906 og maskinhus fra 1959. Gården drives
med en kvægproduktion på 33 årskøer og 30 ungdyr, af racen RDM, samt en slagtesvineproduktion på 100 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og byg.
Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet
og der er 1 fast medhjælper.
LØKKENSVEJ 872, "SOGNEFOGEDGAARDEN", VITTRUP, 9480 LØKKEN, tlf. 98996030.
SVEND ULRIK, gårdejer, født d. 25.-2.-1931, søn af Anna og Jørgen Ulrik, gift d.
18.-5.-1957 med Rigmor Kjeldsen, medhjælpende hustru, født d. 14.-11.-1934, datter
af Kathrine og Karl Kjeldsen. Parret har børnene: Karen, født d. 4.-7.-1958, Jørgen,
født d. 11.-8.-1961 og Helge, født d. 18.-4.-1968.
S.U. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet. Han
overtog gården d. 15.-4.-1957 fra Jens Madsen, som var sognefoged.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 17 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
ungdyrstald fra 1890, kostald fra 1978 samt lader fra 1890 og 1978. Gården drives
med en kvægproduktion på 30 årskøer, 30 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til
markarbejdet.
LØKKENSVEJ 876, "NØRGAARD",
VITTRUP, 9480 LØKKEN, tlf.
98-996249.
INGVARD JENSEN, gårdejer,
født d. 29.-6.-1932, søn af Mat
hilde Jensen.
I.J. overtog gården d. 1.,-9.-1964
fra Jens Chr. Madsen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal
14,4 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og re
staureret i 1986. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1902,
kostald fra 1974, ungdyrstald fra 1902, lade fra 1974 og desuden er der et maskinhus.
Gården drives med en kvægproduktion på 12 årskøer, 14 ungdyr og 6 slagtekalve, af
racen Jersey, samt en slagtesvineproduktion på 70 stk. årligt. Der er 2 traktorer,
plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. I.J.'s
mor er bosat på ejendommen.

LØKKENSVEJ 894, "NØRREGAARD", SKØTTRUP, 9480 LØKKEN, tlf. 98-996370.
JENS HOVGÅRD THOMSEN, gårdejer, født d. 15.-11.-1934, søn af Ellen Kristine og
Harry Thomsen, gift d. 13.-7.-1956 med Valborg Ottesen, husmor, født d. 30.-1.-1937,
datter af Ottilie og Otto Ottesen. Parret har børnene: Bente, født d. 2.-2.-1962 og
Lene, født d. 16.-11.-1965.
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d. 1.-3.-1975 fra Carl Jensen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
42 ha., heraf tilkøbt 10,6 ha., og
der er lejet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1897 og re
staureret senest i 1989. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald,
som er ombygget i 1959, ungdyr
stald og lade fra 1975 samt ma
skinhus fra 1983, desuden er der
gylletank og udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægpro
duktion på 38 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 4 traktorer,
andel i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, rendegraver, plansilo samt varm og kold
lufts tørreri.
LØKKENSVEJ 902, "BAKKEN", SKØTTRUP, 9480 LØKKEN, tlf. 98-991224.
TORBEN STEENSEN JENSEN, gårdejer, født d. 16.-12.-1959, søn af Grethe og Anton
Jensen, gift d. 24.-10.-1981 med Lissy Irene Bertelsen, sygehjælper, født d. 2.-5.-1960,
datter af Anni og Poul Berthelsen. Parret har børnene: Dennis, født d. 5.-9.-1981 og
Jesper, født d. 29.-9.-1983.
T.S.J. har været på Kalø Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 1.-10.-1980
fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Areal 30,5 ha., heraf tilkøbt 17,6 ha., og der er lejet 17,2 ha.
Stuehuset er opført i 1985/86. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1971, ungdyr
stald, som er renoveret i 1982, svinestald fra 1970, lade fra 1870 og maskinhus, som
er renoveret i 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 33
årskøer og 40 ungdyr og en svineproduktion på 55 årssøer, der produceres ca. 1.100
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 trak
torer og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

LØNSTRUPVEJ 71, "KORSHOLM",
SDR. RUBJERG, 9480 LØKKEN,
tlf. 98-996423.
INGOLF ANDERSEN, gårdejer,
født d. 5.-3.-1945, søn af Maria
ne og Palle Jensen, gift d. 10.4.-1971 med Christine Høier, læ
gesekretær, født d. 15.-5.-1945,
datter af Marie og Jes Høier.
I.A. overtog gården d. 31.-12.1984 fra Erik Sørensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
23,3 ha., heraf tilkøbt 4 ha., og der er lejet 23,3 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i perioden 1976-78. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1971, ungdyrstald fra 1976, som er renoveret i 1990, lade fra 1900
og foderhus Ira 1971. Gården drives med en kvægproduktion på 37 årskøer, 50 ungdyr
og 20 slagtekalve af racen Jersey. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

LØNSTRUPVEJ 143, "KIRKEVANG", RUBJERG, 9480 LØKKEN, tlf. 98-996167.
ANNE MARIE ANDERSEN OG PALLE IB VENDELBO ANDERSEN, gårdejere.
A.M.A. er født d. 9.-10.-1922 og P.I.V.A. d. 2.-3.-1929, børn af Johanne Marie og
Anders Andersen.
P.I.V.A. har været på Rønshoved Højskole med landbrugsfag. Søskendeparret overtog
gården d. 1.-7.-1967 fra deres mor, Johanne Marie Andersen, som stadig bor på
gården.
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Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 39 ha.
Stuehuset er opført i 1967/68. Avlsbygningerne består af ungdyrstald og kostald fra
1973, svinestald og maskinhus fra 1958 samt lade fra 1920. Gården drives med en
kvægproduktion på 32 årskøer, 31 ungdyr og 9 slagtekalve af racen RDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn og hvede. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges
til markarbejdet.
MELLERGÅRDSVEJ 66, "VANGGAARD", VEJBY, 9760 VRÅ, tlf.
98-994207.
PETER KRISTIANSEN, gårdejer,
født d. 5.-10.-1958, søn af Rig
mor og Niels Aage Kristiansen,
gift d. 15.-6.-1982 med Birgit
Heiselbak Johansen, beskæftigel
sesvejleder, født d. 9.-3.-1958,
datter af Herdis og Aksel Johan
sen. Parret har børnene: Henrik,
født d. 29.-6.-1981, tvillingerne
Niels og Anders, født d. 28.-6.-1984.
P.K. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 29.-8.1983 fra Mads Nielsen.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 37,3 ha., heraf tilkøbt 22,8 ha., og der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1888 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1926, som er renoveret i 1984, slagtesvinestald fra 1984, ornestald fra 1986, lade
fra 1954 og maskinhus fra 1987, desuden er der gylletank og indendørs køresilo. Går
den drives med en svineproduktion på 85 årssøer, der produceres ca. 1.800 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og frøgræs. Der er 2 trakto
rer, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.

MUNKEBROVEJ 76, "DRIVS
HOLM", VRENSTED, 9480 LØK
KEN, tlf. 98-889081.
BENT DRIVSHOLM, gårdejer,
født d. 12.-8.-1946, søn af Jo
hanne og Hakon Nielsen, gift d.
29.-5.-1976 med Birthe Sørensen,
medhjælpende hustru, født d. 9.9.-1945, datter af Eli Maria og
M. Sørensen. Parret har datteren
Maria, født d. 7.-4.-1982.
B.D. har været på Bygholm Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-3.-1973 fra sin morfar, Jens Drivsholm, nuværende ejer er 8. generation på
gården.
Ejendomsskyld 2.560.000. Areal 60 ha. og der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ungdyr
stald fra 1900, kostald og lade fra 1976, desuden er der 2 gylletanke. Gården drives
med en kvægproduktion på 73 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og korn
silo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 fast medhjælper.
MUNKEDALSVEJ 110, "MUNKEDAL", SNARUP, 9800 HJØRRING, tlf. 98-998225.
ERIK JENSEN, gårdejer, født d. 22.-10.-1950, søn af Andrea Kristine og Niels Regnar
Jensen, gift d. 15.-7.-1978 med Anna Lykke Vestergaard, sygehjælper, født d. 20.-2.1954, datter af Jenny og Jens Vestergaard. Parret har børnene: Betina, født d. 20.4.-1972 og Thomas, født d. 8.-12.-1978.
E.J. overtog gården d. 1.-7.-1989 fra sine forældre.
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Stuehuset er opført i 1939 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1939, 1958 og 1976, som er renoveret i 1990, lader fra 1939 og 1978 samt
maskinhus fra 1950, desuden er der gylletank. Gården drives med en svineproduktion
på 80 årssøer, der sælges ca. 1.500 smågrise og produceres ca. 200 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er rug, hvede, vinterbyg, vinterraps, vårraps og
vårbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo og varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MØLLEGÅRDE 84, SDR. HARRITSLEV, 9800 HJØRRING, tlf. 98-998186.
OLE HØY JENSEN, gårdejer, født d. 26.-11.-1946, søn af Mette Høy og Alfred Jen
sen, gift d. 8.-7.-1978 med Edith Kaae, børnehavepædagog, født d. 9.-9.-1951, datter
af Helga og Knud Kaae. Parret har datteren Anna, født d. 22.-10.-1979.
O.H.J. har været på Bygholm og Vejlby landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-12.1977 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.410.000. Areal 43,9 ha.
Stuehuset er opført i 1941 og restaureret i perioden 1978-83. Avlsbygningerne består
af svinestald og foderhus fra 1979 samt maskinhus fra 1985. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bru
ges til lidt af markarbejdet.
MØLLEGÅRDE 120, "SDR. MØLGAARD", SDR. HARRITSLEV, tlf. 98-998187.
ARNE KJÆR, gårdejer, født d. 30.-5.-1928, søn af Bolette og Anton Kjær.
A.K. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1960 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 15,3 ha.
Stuehuset er opført i 1917. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960, svinestald
og lade fra 1970 samt maskinhus fra 1910. Gården drives med en kvægproduktion på
14 årskøer, 18 ungdyr og 7 slagtekalve af racen SDM. Der er 1 traktor og kornsilo.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NYGÅRDSVEJ 25, "NYGAARD",
HUNDELEV, 9800 HJØRRING,
tlf. 98-999007.
POUL ERIK JENSEN, gårdejer,
født d. 14.-6.-1938, søn af Ella
og Christian Jensen, gift d. 11.11.-1967 med Tove Kirstine Nør
gaard, medhjælpende hustru, født
d. 9.-5.-1941, datter af Karen og
Thomas Nørgaard. Parret har bør
nene: Anders, født d. 4.-4.-1968
og Marianne, født d. 26.-1.-1971.
P.E.J. har været på Lundbæk
Landbrugsskole, han er formand for Ingstrup Mejeri. Han overtog gården d. 1.-11.-1967
fra sine svigerforældre, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 77 ha., heraf tilkøbt 29 ha.
Stuehuset er opført i 1888 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ungdyr
stalde fra 1944 og 1974, kostald fra 1957, som er renoveret i tiden 1969-74, lade fra
1978, staklade fra 1918 og foderhus fra 1974, desuden er der køresilo og gastæt silo.
Gården drives med en kvægproduktion på 75 årskøer, 85 ungdyr og 40 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker og plansilo med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet, desuden er der 1 fodermester og 1 fast medhjælper.

NYMARKSVEJ 30, "NYGAARD", VOLLERUP, 9760 VRÅ, tlf. 98-981316.
VERNER SØRENSEN, gårdejer, født d. 30.-12.-1929, søn af Johanne og Niels Søren
sen, gift d. 18.-9.-1979 med Merete Johansen, medhjælpende hustru, født d. 14.-8.1944, datter af Anna Johansen. Parret har børnene: Heini, født d. 18.-1.-1963, Jesper,
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født d. 18.-8.-1965 og Torbjørn,
født d. 1.-5.-1974.
Verner Sørensen driver hundeken
nel. Han overtog gården d. 1.-4.1959 fra Thorvald Larsen.
Ejendomsskyld 2.670.000. Areal
50 ha., heraf tilkøbt 27,4 ha., og
der er lejet 19,4 ha.
Stuehuset er opført i 1971. Avls
bygningerne består af kvægstald
fra 1973, lade fra 1974 og ma
skinhus fra 1988, desuden er der
gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 70 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racerne SDM og RDK.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
PILGÅRDSVEJ 29, "AAGAARD",
VRENSTED, 9480 LØKKEN, tlf.
98-889112.
KRISTEN JENSEN, gårdejer,
født d. 27.-5.-1930, søn af Niel
sine Kristine og Jens Christian
Jensen, gift d. 15.-11.-1959 med
Bodil Kristine Ledet, medhjælpen
de hustru, født d. 2.-8.-1937,
datter af Ebba Elise og Jens An
ton Ledet. Parret har børnene:
Palle, født d. 17.-6.-1963, Gert,
født d. 24.-7.-1966 og Helle, født d. 12.-9.-1969.
K.J. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården i november 1959
fra sine forældre, nuværende ejer er 4. generation.
Areal 52 ha., heraf tilkøbt 37 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og løbende restaureret, det er tilbygget i 1979. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 1929, som senere er renoveret, svinestald og lade fra
1977 samt ungdyrstald, derudover er der gylletank. Gården drives som alsidigt land
brug med en kvægproduktion på 25 årskøer, 35 ungdyr og 20 slagtekalve, af racen
SDM, samt en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps, ærter og hvede. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri samt
anparter i Vrensted Vindmøllelaug. Sønnen Gert er medhjælper på gården og der bru
ges maskinstation til en del af markarbejdet.
PILGÅRDSVEJ 90, "ØSTERGAARD", VRENSTED, 9480 LØKKEN.
CHRESTEN BONNERUP, gårdejer, omtales under Brønderslevvej 89.
C.B. overtog gården i december 1983 fra Niels Østergaard.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 38 ha.
Stuehuset er opført i 1840 og løbende restaureret, desuden er der en fodermesterbolig
fra 1920. Avlsbygningerne består af maskinhus fra 1966. Gården drives i samdrift med
"Bonnerupgaard", Brønderslevvej 89.

PILGÅRDSVEJ 104, "ENGGAARDEN", VRENSTED, 9480 LØKKEN, tlf. 98-889204.
NIELS JØRGEN MEJLHOLM, gårdejer, omtales under Brønderslevvej 56.
N.J.M. overtog gården d. 1.-6.-1986 fra Jens Svenninggaard Nielsen.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 38,5 ha., der er frasolgt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1888 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1910, som senere er renoveret, og lade fra 1938. Gården drives i samdrift
med "Ulstruplund", Brønderslevvej 56.
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JENS ERIK BONNERUP, gårdejer,
født d. 6.-8.-1930, søn af Ulrikka
og Peder Bonnerup.
J.E.B. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-1.-1964 fra sine foræl
dre, nuværende ejer er 4. gene
ration.
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal
93 ha., heraf tilkøbt 35,5 ha.
Stuehuset er opført i 1858 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1930, som er renoveret i 1975/76, ungdyrstald fra 1975/76, svinestald fra
1959, lade fra 1978 og maskinhus fra 1974, desuden er der gylletanke. Gården drives
med en kvægproduktion på 75 årskøer, 100 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM.
Der er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og plansilo med kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 2 faste
medhjælpere. Søsteren Stinne Bonnerup er husmor på gården.

PILGÅRDSVEJ 195, "TOFTEGAARD", VRENSTED ØSTERHEDE, 9480 LØKKEN, tlf. 98889016.
JENS ERIKSEN DRIVSHOLM,
gårdejer, født d. 2.-5.-1920, søn
af Maren og Thomas Drivsholm,
gift i 1965 med Gerda Drivsholm,
husmor.
J.E.D. har været på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1965 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 2.560.000. Areal 59 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1926, svinestald fra 1925, lade fra 1847 og maskinhus fra 1977, desuden er
der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 46 årskøer, 50 ungdyr og 20
slagtekalve af racen RDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og korntørreri. På går
den er ansat 1 fodermester og 1 skoledreng.

PILGÅRDSVEJ 216, "ERIKSMINDE", VRENSTED ØSTER UDFLYT
TER, 9480 LØKKEN, tlf. 98889193.
BØRGE OLESEN, gårdejer, født
d. 27.-4.-1939, søn af Margrethe
og Niels Olesen, gift d. 16.-7.1966 med Hanne Birte Thomsen,
sygehjælper, født d. 30.-3.-1944,
datter af Kristine og Chresten
Thomsen. Parret har børnene:
Anne, født d. 29.-4.-1968, Ole,
født d. 7.-10.-1970, Karen, født
d. 13.-4.-1972 og Mette, født d. 24.-3.-1977.
B.O. har været på Korinth Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Ingstrup Mejeri,
formand for Kontrolforeningen i Brønderslev og i bestyrelsen for Vrensted 4H. Han
overtog gården d. 11.-10.-1968 fra sine svigerforældre, nuværende ejer er 4. genera
tion på gården.
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Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1970 og udvidet i
1978, ungdyrstald og maskinhus fra 1976 samt lade fra 1889, desuden er der gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 90 ungdyr og 30 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der er 4 traktorer
og plansilo med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og
der er en deltids medhjælper.
RAKKEBYHEDEVEJ 11, "LILLE
LUND", RAKKEBY, 9800 HJØR
RING, tlf. 98-985270.
BENT ERIK KJØLBY, gårdejer,
født d. 28.-2.-1933, søn af Karen
og Poul Ejlert Kjølby, gift d.
4.-10.-1958 med Estrid Rubæk,
medhjælpende hustru, datter af
Mine og Chresten Rubæk. Parret
har børnene: Anne Marie, født d.
27.-10.-1959, Kirsten, født d. 1.3.-1962, Bodil, født d. 3.-7.-1965
og Jørgen, født d. 13.-11.-1967.

E.R. døde d. 20.-11.-1989.
B.E.K. har været på Vrå Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 1.-8.-1957.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 17,3 ha., heraf tilkøbt 5,6 ha.
Stuehuset er opført i 1949 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1960 og 1969, ungdyrstald fra 1960, som er restaureret senere, svinestalde
fra 1969, lade fra 1900 og maskinhus fra 1973. Gården drives som alsidigt landbrug
med en kvægproduktion på 20 årskøer og 10 ungdyr, samt en svineproduktion på 8 års
søer, der produceres 130 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plan
silo med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RAKKEBYHOLMVEJ 160, "NØRHOLM", RAKKEBY, 9800 HJØRRING, tlf. 98-998073.
GUNNAR HJERMITSLEV, gårdejer, omtales under "Uhrholm", Rakkebyholmvej 195.
G.H. overtog gården i 1987 fra datteren Lene.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 7,6 ha.
Stuehuset er opført i 1930. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade
fra 1930. Gårdens besætning er på 10 ungdyr og 60 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn og roer. Gården drives sammen med "Uhrholm", Rakkebyholmvej
195.

RAKKEBYHOLMVEJ 195, "UHRHOLM", RAKKEBY, 9800 HJØRRING, tlf. 98-998073.
GUNNAR HJERMITSLEV, gårdejer, født d. 17.-12.-1931, søn af Ellen og Peter Hjermitslev, gift d. 29.-3.-1959 med Valborg Jensen, medhjælpende hustru, født d. 8.-2.1936, datter af Rosa og Anton Jensen. Parret har børnene: Helle, født d. 1.-7.-1960,
Jette, født d. 22.-5.-1963 og Lene, født d. 8.-5.-1967.
G.H. overtog gården d. 25.-11.-1958 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 27,7 ha., heraf tilkøbt 16,7 ha., og der er lejet 3,6 ha.
Stuehuset er opført i 1919 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1945, som begge er udvidet i 1969 og 1973, samt maskinhus fra
1971. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 23 årskøer, 20
ungdyr og 10 slagtekalve, af racen SDM, samt en slagtesvineproduktion på 190 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården
drives sammen med "Nørholm", Rakkebyholmvej 160.
RAKKEBYHOLMVEJ 260, "HOLMGAARD", RAKKEBY, 9800 HJØRRING, tlf. 98998011.
THOMAS LARSEN, gårdejer, født d. 20.-12.-1930, søn af Mette og Magnus Larsen,
gift d. 7.-11.-1959 med Karen Thomsen, medhjælpende hustru, født d. 9.-8.-1933,
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sen. Parret har børnene: Tove,
født d. 11.-12.-1960 og Jørgen,
født d. 6.-7.-1965.
Thomas Larsen har været på St.
Restrup Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-11.-1959 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal
22 ha., heraf tilkøbt 3 ha., og
der er lejet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1977. Avls
bygningerne består af kvægstald
fra 1966, ungdyrstald fra 1974, svinestald fra 1960 og lade fra 1982, desuden er der
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 25 ungdyr og 15 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der er 2 traktorer og
kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RAKKEBYVEJ 324, "BREDAGERGAARD", RAKKEBY, 9800 HJØRRING.
SVEND AAGE JENSEN, gårdejer, omtales under Stagstedvej 60.
S.Aa.J. overtog gården i 1975 fra Henrik Akselsen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført i 1800-tallet. Gården drives udelukkende med planteproduktion,
bestående af raps og ærter, i samdrift med Stagstedvej 60.

RAKKEBYVEJ 380, "BROBAK", RAKKEBY, 9800 HJØRRING, tlf. 98-998283.
KARSTEN HEDEMANN PEDERSEN, gårdejer, født d. 26.-4.-1959, søn af Tove og
Børge Hedemann Pedersen, gift d. 17.-11.-1988 med Lene Overgaard, sygeplejerske,
født d. 26.-8.-1966, datter af Thea og Charles Overgaard. Parret har sønnen Daniel,
født d. 17.-11.-1987.
K.H.P. har været på Lundbæk og Bygholm landbrugsskoler, han er i bestyrelsen for
Danish Crown. Han overtog gården d. 23.-2.-1984 fra Henrik Ladefoged.
Ejendomsskyld 3.800.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført i 1985. Avlsbygningerne består af drægtighedsstald fra 1977,
fravænningsstald og slagtesvinestald fra 1978, løbeafdeling fra 1984, kornsilo fra 1985
og farestald fra 1987, desuden er der gastæt silo og gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 350 årssøer, der sælges ca. 3.000 smågrise og 4.500 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet og der er 2 faste medhjælpere.
RUBÆKVEJ 14, "KLOVGAARD",
RUBJERG, 9480 LØKKEN, tlf.
98-996221.
ERIK FAGE KROGH, gårdejer,
født d. 2.-8.-1942, søn af Kristi
na og Hans Krogh, gift d. 9.-10.1965 med Kirstine Kjeldsen, med
hjælpende hustru og aftenskole
lærer, født d. 30.-1.-1946, datter
af Marie og Vilhelm Kjeldsen.
Parret har børnene: Lone, født
d. 30.-5.-1966, Mette, født d.
10.-4.-1969, Troels, født d.
14.-2.-1975 og Tea, født d. 4.-2.-1979.
E.F.K. er i bestyrelsen for Løkken-kredsens Landboforening. Han overtog gården d.
1.-4.-1966 fra Aksel Andersen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 24 ha., og der er lejet 24 ha.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af en del ældre bygninger, som er
ombygget i 1964, ny kvægstald og ungdyrstald fra 1978, hvor der også blev bygget
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lade, samt maskinhus fra 1972, desuden er der 2 gylletanke. Gården drives med en
kvægproduktion på 50 årskøer og 75 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 3 traktorer, plansilo, kold lufts tørreri og
der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
RUBÆKVEJ 45, "RUBÆKGAARD",
RUBJERG, 9480 LØKKEN, tlf.
98-996122.
FRODE BANG, gårdejer, født d.
19.-4.-1947, søn af Gerda og Vig
go Bang, gift d. 22.-11.-1969
med Bodil Reese, skolesekretær,
født d. 17.-9.-1947, datter af
Grethe og Robert Reese. Parret
har børnene: Allan, født d. 13.11.-1973 og Berit, født d. 26.12.-1975.
F.B. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han er i kredsledelsen for DLG Frederikshavn-Hjørring og i bestyrelsen for
Ingstrup Mejeri. Han overtog gården d. 21.-11.-1969 fra Alfred Rubæk.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 31,4 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ungdyrstald fra 1939, kvægstald fra 1972, svinestald fra 1939, som er renoveret i 1989,
svinestald fra 1978, lade fra 1939, som er renoveret i 1987, og maskinhus fra 1976,
desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 40 ung
dyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 1.500 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker
og plansilo med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og
der er 1 fast medhjælper.

RYKINDVEJ 83, "TEGLGAARDEN", VRENSTED, 9480 LØK
KEN.
BØRGE MORTENSEN, gårdejer,
omtales under Ålborgvej 236,
Hjørring Kommune.
B.M. overtog gården i 1975 fra
Chr. Kjeldgaard.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal
41 ha.
Stuehuset er opført i 1918 og
løbende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af svinestald fra
1978 samt lade og maskinhus fra 1982/83. Gården drives i samdrift med Ålborgvej
236, Hjørring Kommune.
SAKSAGERVEJ 25, "AARUPGAARD", ÅRUP, 9760 VRÅ, tlf.
98-837394.
LARS ERIK KJÆR PEDERSEN,
gårdejer, født d. 18.-6.-1950, søn
af Else og Thomas Kjær Peder
sen, gift d. 12.-5.-1979 med In
geborg Skov Andersen, medhjæl
pende hustru, datter af Ragnhild
og Hans Skov Andersen. Parret
har børnene: Maria, født d. 10.4.-1980, Esben, født d. 7.-6.-
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1984 og Signe, født d. 23.-12.-1987.
L.E.K.P. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 12.-2.1979 fra sine svigerforældre.
Ejendomsskyld 3.320.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ungdyr
stald fra 1966, som er renoveret i 1982, kvægstald og lade fra 1982, som er tilbygget
i 1985, og maskinhus fra 1988, derudover er der gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 80 årskøer, 90 ungdyr og 60 slagtekalve af racen Jersey. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og kornsilo. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet og der er 1 fast medhjælper.
SDR. VRÅVEJ 95, "STENSGAARD", SDR. VRÄ, 9760 VRÅ, tlf. 98-981269.
POUL ERIK THOMSEN, gårdejer, født d. 16.-4.-1953, søn af Anna og Henry Thomsen.
P.E.T. har sønnen Christian, født d. 7.-4.-1987.
P.E.T. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1978
fra sine forældre.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 26,1 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha., og der er lejet 22 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og tilbygget i 1936. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1979/80, lade fra 1986 og maskinhus fra 1981, derudover er der gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 40 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og byg. Der er
2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SDR. VRÅVEJ 126, "MOSEGAARDEN", REFSNÆS, 9760 VRÅ, tlf.
98-982075.
JENS KNUDSEN, gårdejer, født
d. 13.-4.-1955, søn af Dorethe
Marie og Niels Knudsen, gift d.
16.-10.-1976 med Bente Birkbæk,
medhjælpende hustru, født d. 7.1.-1957, datter af Margrethe og
Henning Birkbæk. Parret har bør
nene: Thomas, født d. 28.-3.-1978,
Kirstine, født d. 10.-3.-1980 og
Pernille, født d. 20.-9.-1987.
J.K. er uddannet tømrer. Han købte halvpart i gården d. 1.-1.-1977 og resten d.
1.-1.-1986 fra sin far. Gården blev opbygget fra 1966 med opkøb af jord i småbidder,
senere blev der købt større arealer til gårdens nuværende størrelse blev opnået.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 27 ha. og der er lejet 41,6 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1973, som er til
bygget i 1979, hvor der også blev bygget ungdyrstald, og lade fra 1973, desuden er der
2 gylletanke og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 64 års
køer, 84 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter og korn. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker og 1 rendegraver. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet og der er 1 fast medhjælper.

SEJLSTRUPVEJ 28, "KJÆRSGAARD", HUNDELEV, 9480 LØKKEN.
ORLA TOFT SØRENSEN, gårdejer, omtales under Vejlbyvej 465.
O.T.S. overtog gården d. 1.-1.-1991 fra Kurt Christensen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 17 ha.
Stuehuset er opført i 1880. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1964 og lade fra
1880. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der er 1 traktor, plansilo og
kold lufts tørreri. Gården drives sammen med "Dyrlægegaarden", Vejlbyvej 465.

SEJLSTRUPVEJ 140, SEJLSTRUP MARK, 9480 LØKKEN, tlf. 98-999029.
JØRGEN THOMSEN, gårdejer, født d. 21.-9.-1933, søn af Ingeborg og Jens Thomsen,
gift d. 12.-6.-1965 med Marie Skadborg, medhjælpende hustru, født d. 24.-3.-1945,
datter af Laura og Kristian Skadborg. Parret har børnene: Anne-Helene, født d.
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J.T. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1963 fra
sine forældre, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 18,3 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1958, svinestald og lade fra 1952, laden er senere ombygget, og maskinhus
fra 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 20 årskøer,
30 ungdyr og 10 slagtekalve, af racerne RDM og SDM, og en svineproduktion på 12
årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der
er lidt løs medhjælp.

SKROLLESHEDEVEJ 123, VOLLERUP, 9760 VRÄ, tlf. 98-980017.
GUNNAR WINTHER ANDERSEN, gårdejer, omtales under Stenbjerggårdsvej 123.
G.W.A. overtog går den i 1972 fra Astrid og Henry Andersen.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 55 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1989/90. Avlsbygningerne består af
svinestald fra 1938, som er renoveret i 1989/90, lade fra 1938 og staklade fra 1986.
Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, der sælges ca. 250 smågrise
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, frøgræs, hvede, rug og byg.
Gården drives i samdrift med Stensbjerggårdsvej 123.

SKØTTRUP 2, "BAKKEGAARD",
SKØTTRUP, 9480 LØKKEN, tlf.
98-991967.
CHRESTEN MØLLER NIELSEN,
gårdejer, født d. 13.-1 1.-1956,
søn af Astrid og Karl Nielsen,
gift d. 23.-8.-1980 med Tove Mølgaard Jørgensen, sygehjælper og
medhjælpende hustru, født d. 7.1.-1960, datter af Elly og Arne
Jørgensen. Parret har børnene:
Jesper, født d. 31.-10.-1980 og
Lisa, født d. 23.-8.-1984.
C.M.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han er kasserer for Løkken Landboforening. Han overtog gården d. 1.-8.-1980 fra sin« forældre, nuværende ejer er 4.
generation.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 22 ha., og der er lejet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1894 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1894, som er renoveret i 1980 og udvidet i 1986, ungdyrstald fra 1990 samt
lader fra 1894 og 1990, derudover er der gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 55 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af blandet race, mest Jersey.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg, hvede og rug. Der er 3 trak
torer og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

SKØTTRUP 14, "VESTERGAARD",
SKØTTRUP, 9480 LØKKEN, tlf.
98-991569.
JENS MØLLER HELLEDIE NIEL
SEN, gårdejer, født d. 22.-10.1952, søn af Anna og Jens Si
gurd Nielsen, gift d. 2.-12.-1972
med Birgitte Jensen, sparekasse
fuldmægtig, født d. 29.-4.-1952,
datter af Gudrun Marie og Jens
Madsen Jensen. Parret har bør
nene: Rikke, født d. 6.-6.-1973,
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J.M.H.N. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er formand for landbrugsgod
kendelsesudvalget i region Vendsyssel, formand for ungdomsudvalget i Hjørring og
formand for Lund og Try landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-8.-1973 fra sine
forældre; den har været i slægtens eje siden 1688.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 26 ha., og der er lejet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1959, som løbende er renoveret, svinestalde fra 1976 og 1979, lade fra 1903
og maskinhus fra 1985, derudover er de gastæt silo og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 30 årskøer og 40 ungdyr, af racen SDM, og en slagtesvineproduktion på ca. 3.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og
frøgræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 2 faste medhjæl
pere. Gården drives sammen med Skøttrup 21.

SKØTTRUP 21, SKØTTRUP, 9480 LØKKEN, tlf. 98-991569.
JENS MØLLER HELLEDIE NIELSEN, gårdejer, optales under Skøttrup 14.
J.M.H.N. overtog gården d. 1.-9.-1989 fra Kreditforeningen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 27,5 ha. Stuehuset er opført i 1864 og løbende
restaureret, senest i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930, svinestald
fra 1978, lade fra 1920 og maskinhus fra 1977, desuden er der gylletank. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 2.300 stk. årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps, ærter og frøgræs. Gården drives sammen med Skøttrup 14.
SMIDSTRUPVEJ 50, "ØSTER
GAARD", NR. VRÄ, 9760 VRÅ,
tlf. 98-982248.
NIELS NIELSEN, gårdejer, født
d. 12.-1.-1959, søn af Ulla og
Poul Nielsen, gift d. 10.-10.-1987
med Susanne Kirk Andersen, bu
tiksassistent, født d. 4.-7.-1960,
datter af Birgit og Poul Kirk An
dersen. Parret har børnene: Jes
per, født d. 12.-2.-1986 og Chri
stian, født d. 8.-10.-1988.
N.N. har været på Borris og
Lundbæk landbrugsskoler, han er i repræsentantskabet for Danish Crown Nord. Han
overtog gården d. 1.-2.-1984 fra Inger Skov Andersen.
Ejendomsskyld 3.510.000. Areal 47,9 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført i 1918 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af farestald, goldsostald og slatesvinestald fra 1978, løbeafdeling og klimastald fra 1984, lade
og maskinhus fra 1956, desuden er der gylletank og gastæt silo. Gården drives med en
svineproduktion på 105 årssøer, der produceres ca. 2.100 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til
markarbejdet og der er 1 fast medhjælper.
SMIDSTRUPVEJ 186, "BORUP
HEDEGAARD", BORUP HEDE,
9760 VRÅ.
POUL RUBÆK, gårdejer, født d.
17.-2.-1931, søn af Mine Kristine
og Christian Jakob Rubæk, gift
d. 8.-9.-1956 med Inge Wichmann,
medhjælpende hustru, født d. 8.8.-1930, datter af Anna og Au
gust Wichmann. Parret har børne
ne: Hanne, født d. 29.-6.-1957
og Henrik, født d. 1.-5.-1960.
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Crown region nord. Han overtog gården d. 15.-9.-1963 fra Niels Villadsen.
Ejendomsskyld 3.800.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af goldsostald fra 1967, som er
renoveret i 1991, farestald fra 1978, som er renoveret i 1990, slagtesvinestald fra
1983, farestald fra 1990, lade fra 1970 og maskinhus fra 1985, derudover er der 2
gastætte siloer og 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 190 årssøer,
der sælges 3.000 smågrise og 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps, ærter og græsfrø. Der er 2 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri.
P.R. driver desuden "Østergaard", Stagstedvej 154, herfra sælges årligt ca. 800 sopolte
til avl. Sønnen Henrik har købt halvpart i denne gård.

SMIDSTRUPVEJ 268, "SMIDSTRUPLUND", SMIDSTRUP, 9760 VRÄ,
tlf. 98-998117.
POUL ANDERS DAHL, gårdejer,
født d. 23.-5.-1922, søn af Anne
Margrethe og Christian Dahl,
gift d. 14.-11.-1948 med Karla
Pedersen, medhjælpende hustru,
født d. 13.-7.-1926, datter af
Marie og Christian Peter Peder
sen. Parret har sønnen Bent, født
d. 4.-10.-1960.
P.A.D. overtog gården d. 15.-9.-

1948 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 16,8 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1972/73. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1936, som er
renoveret og tilbygget i 1974, svinestald og maskinhus fra 1960 samt lade fra 1890,
desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 20 ung
dyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til
markarbejdet.

SMIDSTRUPVEJ 381, "NØRGAARD", SMIDSTRUP, 9760 VRÅ.
KRISTEN AAGAARD, gårdejer, omtales under Vejbyvej 410.
K.Aa. overtog gården i 1985 fra Peter Nørgaard.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 28 ha.
Alle bygningerne, bestående af stuehus, svinestald og lade, er af ældre dato. Gården
drives i samdrift med "Nørgaard", Vejbyvej 410.
SMIDSTRUPVEJ 384, "NØR
GAARD", SMIDSTRUP, 9760
VRÅ, tlf. 98-998167.
LARS SØNDERGAARD, gårdejer,
født d. 17.-7.-1941, søn af Ulla
og Vilhelm Søndergaard, gift d.
5.-8.-1967 med Sanja Jensen,
handelsskolelærer, født d. 11.-8.1943, datter af Signe og Aage
Jensen. Parret har børnene: El
na, født d. 23.-10.-1969, Kristi
an, født d. 15.-7.-1971 og Anna,
født d. 5.-6.-1973.
L.S. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1967 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 3.800.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 48,8 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af ungdyr
stald fra 1972, slagtesvinestald og maskinhus fra 1975, fravænningsstald fra 1978,
drægtighedsstald og farestald fra 1982, lader fra 1967, 1980 og 1982, desuden er der
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gylletank og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 140 årssøer, der
sælges ca. 1.000 smågrise og ca. 2.000. slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, ærter og frøgræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er ansat 1
deltids og heltids medhjælper. Gården drives sammen med "Rønnebjerg Storgaard",
Rønnebjerg i Hjørring Kommune.

SMIDSTRUPVEJ 461, "NEDERGAARD", SMIDSTRUP, 9760 VRÅ, tlf. 98-998109.
SVEND ERIK ANDREASEN, gårdejer, født d. 23.-5.-1954, omtales under Ålstrupvej
68.
S.E.A. overtog gården d. 1.-9.-1989 fra Ole Jensen.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 30,1 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1967 og lade fra 1973. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af raps, ærter, frøgræs, byg, hvede samt lægge- og industrikartofler. Gården drives i
samdrift med Ålstrupvej 68.

STAGSTEDVEJ 60, "PORCA", SMIDSTRUP, 9760 VRÅ, tlf. 98-998092.
SVEND AAGE JENSEN, gårdejer, født d. 26.-9.-1928, søn af Mammi og Aksel Valde
mar Jensen, gift d. 5.-8.-1962 med Kirsten Thomsen, medhjælpende hustru, født d.
21.-12.-1941, datter af Anna Pouline og Thomas Sigurd Thomsen. Parret har børnene:
Mette, født d. 7.-2.-1965 og Henrik, født d. 15.-9.-1967.
S.Aa.J. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1966 fra
Langkilde Larsen.
Ejendomsskyld 2.280.000. Areal 45 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af slagtesvinestalde fra 1965 og 1976, lade fra 1986 og maskinhus fra 1970, desuden er der
gastæt silo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.500 stk. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skole
dreng til hjælp. Gården drives sammen med "Bredagergaard", Rakkebyvej 324.
STENBJERGGÅRDSVEJ 123, "BÆKGAARD", VOLLERUP, 9760 VRÅ,
tlf. 98-981359.
GUNNAR WINTHER ANDERSEN,
gårdejer, født d. 12.-6.-1934, søn
af Krista og Kristian Andersen,
gift d. 6.-12.-1958 med Bodil
Sørensen, medhjælpende hustru,
født d. 28.-12.-1938, datter af
Anna og Ingemann Sørensen. Par
ret har børnene: Birgit, født d.
26.-2.-1961, Henrik, født d. 12.7.-1962 og Lisette, født d. 13.-2.-1970.
G.W.A. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra Aage
Grønbæk.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 42 ha.
Stuehuset er opført sidst i 1700-tallet og løbende restaureret. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1962/63, svinestald fra 1962/63, som er udvidet i 1967, lade fra
1976/77, maskinhus fra 1985 og foderhus fra 1966. Gårdens besætning er på 4 årssøer,
der produceres ca. 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps, frøgræs, hvede, rug og byg. Der er 8 traktorer, 3 mejetærskere, plansilo, varm
lufts tørreri og halmfyr. Gården drives sammen Skrolleshedevej 123. Sønnen Henrik er
medhjælper på gården, han har lejet 2 ejendomme på Stenbjerggårdsvej, der drives
sammen med de 2 andre gårde.
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KRISTOFFER HOUEN, gårdejer, født d. 22.-8.-1948, søn af Dorthea og Anders Houen
Jensen, bor sammen med Anette Bodil Christensen, husmor, født d. 21.-9.-1957, datter
af Lilly og Niels Bent Christensen. Parret har børnene: Dorthe, født d. 27.-9.-1974,
Tina, født d. 26.-1.-1978 og Tom, født d. 17.-5.-1985.
K.H. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog 2/3 af gården i 1972 og resten
d. 31.-7.-1985 fra sine forældre, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 3.040.000. Areal 41,5 ha.
Stuehuset er opført i 1990. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1930, som er
renoveret i 1978/79, hvor der også blev bygget en ny, garage og værksted fra 1965,
som er renoveret i 1990/91, lader fra 1895 og 1978 samt maskinhus fra 1977, desuden
er der gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges
ca. 1.700 smågrise årligt. Der er 5 traktorer. På gården er der 2 faste medhjælpere.
Gården drives sammen med "Søndergaard Kvægbrug", Vollerupvej 187.
STENVADHEDE 14, STENVADHEDE, 9760 VRÅ, tlf. 98-981943.
KURT OTTESEN, gårdejer, født d. 27.-6.-1954, søn af Elly og Hartmann Ottesen, gift
d. 22.-10.-1977 med Ketty Nielsen, HH-studerende, født d. 20.-9.-1955, datter af
Anne-Lise og Gerlev Nielsen. Parret har børnene: Charlotte, født d. 15.-10.-1978 og
Tommy, født d. 6.-9.-1982.
K.O. overtog gården d. 1.-8.-1984 fra Poul Madsen.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 12,5 ha. og der er lejet 19 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1920, lade fra 1940 og maskinhus fra 1960, desuden er der gylletanke.
Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer og 25 ungdyr af blandet race.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og 1 rendegraver. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
STENVADHEDE 29, "EMILSMIN
DE", STENVADHEDE, 9760 VRÅ,
tlf. 98-981349.
PAUL ÅGREN PEDERSEN, gård
ejer, født d. 21.-7.-1930, søn af
Anna og Emil Pedersen.
P.Ä.P. overtog gården d. 8.-5.1964 fra sin mor, han bestyrede
gården i tiden 1950-64.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
20,4 ha., heraf tilkøbt 10 ha., og
der er lejet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og
løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1926, som er renoveret i
1955, ny kvægstald fra 1972, svinestald og lade fra 1926, laden er renoveret i 1955,
og maskinhus fra 1986. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på
23 årskøer og 26 ungdyr, af blandet race, desuden er der 5 årssøer, der produceres ca.
30 slagtesvin årligt, derudover er der 30 ungkreaturer. Der er 2 traktorer og 1 meje
tærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TIDSELBAKVEJ 10, "ABILDGAARD", BØRGLUM, 9760 VRÅ, tlf. 98-994268.
JENS-AAGE JUSTESEN, gårdejer, født d. 29.-3.-1960, søn af Birgith og Svend Justesen, gift d. 19.-7.-1986 med Annette Hilliger, medhjælpende hustru, født d.
23.-4.-1958, datter af Vivi og Erik Hilliger. Parret har børnene: Andreas, født d.
31.-10.-1987 og Cecilie, født d. 13.-6.-1989.
J.Aa.J. har været på Malling Landbrugsskole 2 gange, han er i bestyrelsen for Kontrol
foreningen Vendsyssel. Han overtog gården d. 1.-6.-1985 fra sine forældre, nuværende
ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1914.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 24,4 ha. og der er lejet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1859 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg-
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skinhus fra 1990, desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
45 årskøer, 45 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps, ærter, byg og hvede. Der er 2 traktorer og kornsilo med varm lufts tør
reri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.

TOFTEGÅRDSVEJ 22, "TOFTEGAARD", RAKKEBY, 9800 HJØR
RING, tlf. 98-998046.
ANKER BORRISHOLT, gårdejer,
født d. 28.-4.-1936, søn af Lilly
og Martin Borrisholt, gift d. 15.11.-1958 med Birgit Nielsen, med
hjælpende hustru, født d. 25.-7.1939, datter af Marie og Peter
Nielsen. Parret har børnene: Ben
te, født d. 17.-12.-1958 og Erik,
født d. 12.-6.-1960.
A.B. overtog gården d. 15.-3.-

1972 fra Karen og Niels Villadsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 16,2 ha. og der er lejet 3,8 ha.
Stuehuset er opført i 1800-tallet og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade fra 1976, svinestald fra 1955 og maskinhus fra 1978, desuden er der
gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 32 årskøer,
34 ungdyr og 16 slagtekalve, af racerne SDM og Jersey, og en svineproduktion på 2
årssøer, der produceres 30 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges
til arbejdet.
TØTTRUPVEJ 4, "TERPENSGAARD", SDR. VRÅ, 9760 VRÅ,
tlf. 98-981482.
MOGENS DAL KRISTIANSEN,
gårdejer, født d. 12.-4.-1956, søn
af Agnethe og Martin Kristian
sen, gift d. 22.-6.-1985 med Bir
git Anette Nielsen, sparekasse
assistent og husmor, født d. 12.3.-1960, datter af Karen og Thor
vald Nielsen. Parret har børne
ne: Mette, født d. 20.-11.-1986
og Anne, født d. 14.-4.-1990.
M.D.K. har været på Malling og Lundbæk landbrugsskoler. Han overtog gården d.
1.-1.-1983 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 35 ha. og der er lejet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af slagtesvinestald og drægtighedsstald fra 1958, som er renoveret i 1982, farestald og fravænningsstald fra 1982, som er renoveret i 1991, ungdyrstald og løbeafdeling fra 1988,
lade fra 1907, som er renoveret i 1985, og maskinhus fra 1984, desuden er der gastæt
silo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer, der produce
res ca. 2.700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet og der er 1 fast medhjælper.
TØTTRUPVEJ 53, "TØTTRUP", SDR. VRÅ, 9760 VRÅ, tlf. 98-981095.
JØRGEN TØTTRUP, gårdejer, født d. 3.-8.-1939, søn af Marie og Anton Nielsen, gift
d. 2.-6.-1962 med Ketty Andreasen, medhjælpende hustru, født d. 16.-10.-1940, datter
af Anna og Lars Andreasen. Parret har børnene: Jonna, født d. 9.-4.-1964, Helle, født
d. 8.-4.-1967, og Susan, født d. 10.-6.-1970.
J.T. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. I.-4.-1962 fra sine
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forældre, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.950.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 14 ha., og der er lejet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1894 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af drægtig
hedsstald fra 1976, slagtesvinestalde fra 1970 og 1976, slagtesvinestald og smågrisestald, som er renoveret i 1990, farestald fra 1979, lader fra 1800-tallet og 1970 samt
maskinhus fra 1986, derudover er der gastæt silo og gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 125 årssøer, der sælges ca. 850 smågrise og 1.400 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og rug. Der er 2 traktorer og 1 mejetær
sker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 fast medhjælper.
VANGEN 1, "VANGGAARD",
VEJBY, 9760 VRÄ, tlf. 98-994145.
HELGE RUBÆK, gårdejer, født
d. 4.-2.-1945, søn af Mine og
Kristian Rubæk, gift d. 4.-4.-1970
med Birte Jensen, medhjælpende
hustru, født d. 25.-2.-1944, dat
ter af Astrid og Henry Jensen.
Parret har børnene: Lene, født d.
16.-5.-1972 og Kristian, født d.
29.-6.-1985.
H.R. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-12.-1969 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 11 ha., og der er lejet 11,6 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1943, som er renoveret og tilbygget i 1979, lade fra 1943 og maskinhus fra
1991. Gården drives med en kvægproduktion på 56 årskøer, 40 ungdyr og 10 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer og
1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1
skoledreng til hjælp.

VEJBYVEJ 59, "PRÆSTEGAARDEN", SDR. HARRITSLEV, 9800 HJØRRING, tlf. 98998190. SVEND ERIK HANSEN, gårdejer, født d. 21.-5.-1941, søn af Karen og Karl
Christian Hansen, gift d. 26.-3.-1966 med Elin Andersen, medhjælpende hustru, født d.
24.-11.- 1944, datter af Laura og Helmer Andersen. Parret har børnene: Bitta, født d.
2.-5.-1968 og Anette, født d. 7.-7.-1971.
S.E.H. er næstformand i Husmandsforeningen Vestkysten og er i bestyrelsen for Hjørring-Frederikshavn Familiebrug. Han var præstegårdsforpagter fra d. 1.-4.-1966 til d.
1.-4.-1973, hvor han købte gården af Harritslev-Rakkeby Menighedsråd.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 24,6 ha., heraf tilkøbt 12,1 ha., og der er lejet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1958/59. Avlsbygningerne består af kvægstald og ungdyrstald fra
1959, svinestald fra 1967, maskinhuse fra 1973 og 1984 samt foderhus fra 1990/91.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 34 årskøer, 50 ungdyr
og 20 slagtekalve, af racen SDM, og en slagtesvineproduktion på 170 stk. årligt. Der
er 2 traktorer, maskinstation bruges til markarbejdet.
VEJBYVEJ 140, "KROGSGAARD", SDR. HARRITSLEV, 9800 HJØRRING, tlf. 98998176.
ARNE JENSEN, gårdejer, født d. 13.-7.-1944, søn af Marie og Thorvald Jensen, gift d.
13.-12.-1986 med Lissy Andersen, socialpædagog, født d. 19.-6.-1946, datter af Else og
Arne Andersen. Parret har børnene: Christian, født d. 9.-12.-1967 og Anja, født d.
28.-11.-1970.
A.J. overtog gården d. 1.-6.-1977 fra sine forældre, han havde forinden været bestyrer
på gården i nogle år. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 20,4 ha. og der er lejet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og ungdyrstald fra 1989, svinestald fra 1929 og lader fra 1974 og 1981, derud
over er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 50 ung
dyr af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og varm lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
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9480 LØKKEN, tlf. 98-99921 1.
KRISTEN AAGAARD, gårdejer,
født d. 5.-5.-1928, søn af Marie
og Niels Aagaard, gift d. 14.-2.1957 med Hanne Stagsted Nør
gaard, medhjælpende hustru, født
d. 28.-8.-1935, datter af Asta og
Christian Nørgaard. Parret har
børnene: Morten, født d. 23.-4.1962 og Peter, født d. 23.-8.1964.
K.Aa. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han driver svineavlscentret "Løkken" på gården, som han overtog i
1964 fra sine svigerforældre, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 5.000.000. Areal 26 ha.
Stuehuset er opført i 1902 og restaureret senest i 1976/77. Avlsbygningerne består af
farestald fra 1973, drægtighedsstald fra 1979, avlsdyrstald fra 1982, slagtesvinetald,
lade og maskinhus fra 1978, derudover er der gastætte siloer og gylletank. I 1970 blev
der bygget kyllingehus med plads til 25.000 kyllinger. Svineproduktionen er på 140
årssøer, der produceres ca. 1.300 slagtesvin og resten sælges til avl. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er raps. Der er 5 traktorer og 1 mejetræsker. Maskinstation bru
ges til en del af markarbejdet og desuden er der ansat 1 fodermester og 1 medhjæl
per. Gården drives sammen med "Nørgaard", Smidstrupvej 381.

VEJBYVEJ 435, "DYRLÆGEGAARDEN", SEJLSTRUP MARK, 9480 LØKKEN, tlf.
98-994245.
ORLA TOFT SØRENSEN, gårdejer, født d. 4.-4.-1937, søn af Agnes og Herluf Søren
sen, gift d. 4.-5.-1965 med Inge Høyby, medhjælpende hustru, født d. 9.-8.-1941,
datter af Anna og Johannes Høyby. Parret har børnene: Hans-Henrik, født d. 21.-9.1965 og Dorte, født d. 28.-12.-1967.
O.T.S. har været på Kalø Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1965 fra dyr
læge Erland Jensen, (heraf gårdens navn).
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1957, alle de andre stalde er ældre, men blev renoveret i 1957, og der er bygget 2
maskinhuse i 1981. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der produ
ceres 650 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 trak
torer og plansilo med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markar
bejdet. Gården drives sammen med Sejlstrupvej 28.

VEJBYVEJ 551, "PRÆSTEGAARD",
VEJBY, 9760 VRÅ, tlf. 98-994104.
HERMANN VINGAARD OLESEN,
gårdejer, født d. 20.-8.-1936, søn
af Margrethe og Niels Olesen.
H.V.O. har børnene: Tino og Jea
nette.
H.V.O. har været på Nordisk
Landbrugsskole. Han var forpag
ter af "Præstegaard" i tiden
1969-73, da han købte den af
Vejlby Menighedsråd.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 16 ha., og der er lejet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og renoveret flere gange, senest i 1991. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1932 og 1977 samt lade fra 1932, desuden er der gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af
racen SDM. Der er 3 traktorer og plansilo med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
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9760 VRÅ, tlf. 98-994119.
NIELS AAGE KRISTIANSEN,
gårdejer, født d. 5.-4.-1930, søn
af Sigrid og Kresten Kristiansen,
gift d. 27.-8.-1957 med Rigmor
Birgitte Jensen, sygeplejerske,
født d. 4.-1.-1932, datter af Man
na og Tinus Jensen. Parret har
børnene: Peter, født d. 5.-10.1958, Jens, født d. 29.-7.-1960,
tvillingerne Birgitte og Marianne,
født d. 22.-7.-1965.
N.Aa.K. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1957 fra
Tine Jensen, han var bestyrer på gården 1 år inden købet.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 27,5 ha.
Stuehuset er opført i 1898 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af sostalde
fra 1917 og 1927, som er renoveret i 1991, sostald fra 1965, klimastald fra 1991, lade
fra 1934 og maskinhus fra 1936, desuden er der gylletank. Gården drives med en svi
neproduktion på 100 årssøer, der sælges ca. 2.000 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm
lufts tørreri og halmfyr.
VEJBYVEJ 640, "ASGAARD",
VEJBY, 9760 VRÅ, tlf. 98-994305.
KARSTEN JENSEN, gårdejer,
født d. 20.-10.-1965, søn af Gre
the og Anton Jensen, bor sam
men med Lene Rømer, postar
bejder, født d. 24.-4.-1966, dat
ter af Esther og Lars Rømer.
K.J. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 22.-1.-1991 fra Jens Christian
Yde sen.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 59 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1952 og 1958, goldsostald fra 1961, slagtesvinestalde fra 1968 og 1980 samt
maskinhus fra 1980, derudover er der inden- og udendørs køresiloer og gylletank. Går
den drives med en svineproduktion på 95 årssøer, der produceres ca. 2.000 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, plansilo med varm lufts tørreri samt halmfyr. Der bruges lidt løs medhjælp.

VEJBYVEJ 744, "ELMEGAARD",
VEJBY, 9760 VRÅ, tlf. 98-994138.
FOLMER JENSEN, gårdejer, født
d. 17.-5.-1928, søn af Magda og
Peder Jensen, gift d. 8.-11.-1952
med Grete Larsen, medhjælpende
hustru, født d. 28.-6.-1928, dat
ter af Johanne og Peter Iversen
Larsen. Parret har børnene: Tor
ben, født d. 15.-5.-1955, Finn,
født d. 4.-5.-1959 og Bodil, født
d. 3.-7.-1964.
F.J. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1952 fra sine forældre, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som har været fæstegård under "Børglum Kloster".
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 59 ha., heraf tilkøbt 2 ha., og der er lejet 18,9 ha.
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lade fra 1915 og maskinhus fra 1969. Gården drives med en svineproduktion på 10
årssøer, der indkøbes smågrise og produceres 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med
varm lufts tørreri samt halmfyr.
VE3BYVE3 750, "SØNDERGAARD",
VE3BY, 9760 VRÅ, tlf. 98-994109.
HANS BAGGESEN, gårdejer, født
d. 13.-10.-1948, søn af 3ohanne
og Christian Baggesen, gift d.
31.-7.-1976 med Kirsten Larsen,
sygeplejerske, født d. 19.-7.-1952,
datter af Grethe og Sigurd Lar
sen. Parret har børnene: Bente,
født d. 11.-5.-1977, Henrik, født
d. 1.-4.-1979, Hanne, født d. 20.7.-1981 og Rikke, født d. 24.5.-1983.
H.B. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-16.-1976 fra sin
svigermor.
Ejendomsskyld 1.960.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha., og der er lejet 2 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af
kvægtald fra 1958, kostald og ungdyrstald fra 1975, svinestald og lade fra 1969 samt
maskinhus fra 1979, desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 40 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 2 traktorer og plansilo med kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VE3BYVE3 781, "DAHLMARK", VE3BY, 9760 VRÅ, tlf. 98-994375.
ANNIE NØHR NIELSEN, gårdejer, født d. 14.-2.-1948, datter af Ella og Verner Ris
ager, gift d. 12.-3.-1966 med Frede Lund Nielsen, gårdejer, født d. 29.-4.-1944, søn af
3enny og Ernst Nielsen. Parret har børnene: Dorthe, født d. 4.-8.-1966, Morten, født
d. 18.-6.-1970 og Kent, født d. 31.-12.-1977.
A.N.N. overtog gården d. 1.-8.-1979 fra Bodil Andersen.
Ejendomsskyld 2.660.000. Areal 52,5 ha.
Stuehuset er opført i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1983, ungdyrstald
fra 1964, som er renoveret i 1986, lade fra 1936, maskinhus fra 1990 og foderhus fra
1986, desuden er der gastæt silo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 72 årskøer, 90 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Der er 4 traktorer og 1 ren
degraver. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, der er 1 fast medhjælper.
VESTERHEDEN 36, "VESTER
VANGGAARD", VESTERHEDEN,
9760 VRÅ, tlf. 98-981625.
KRISTIAN BASTHOLM 3ENSEN,
gårdejer, født d. 22.-8.-1944, søn
af 3ohanne og Henning Bastholm
3ensen, gift d. 26.-6.-1971 med
Inger-Lis 3ensen, lærer, født d.
29.-3.-1949, datter af Gertrud
og 3ens 3ensen. Parret har bør
nene: Mette, født d. 28.-2.-1974
og Anne, født d. 18.-2.-1976.
K.B.3. har været på Vejlby
Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Vrå Landboforening. Han overtog gården d.
1.-8.-1971 fra sine forældre, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.160.000. Areal 37,5 ha. og der er lejet 23 ha.
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Stuehuset er opført i 1871 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af sostald
fra 1946, 2 sostalde fra 1968, slagtesvinestald fra 1974, lade fra 1946 og maskinhus
fra 1976, desuden er der gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 45 års
søer, der produceres 900 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm lufts tørreri og halm
fyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VESTERHEDEN 62, "HEGNSGAARD", VESTERHEDEN, 9760 VRÅ, tlf. 98-981192.
JENS AAGE CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 8.-12.-1934, søn af Gudrun og Anders
Jensen Christensen, gift d. 2.-12.-1961 med Eva Jensen, medhjælpende hustru, født d.
23.-8.-1937, datter af Krista og Jens Laurits Jensen. Parret har børnene: tvillingerne
Gitte og Helen, født d. 25.-5.-1963 samt Asbjørn, født d. 7.-8.-1967.
J.AA.C. er i repræstentantskabet for F.N.K. Han forpagtede gården fra d. 1.-4.-1956
til 1961, hvor han købte den af forældrene, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 29 ha., og der er lejet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1895 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1915, som er renoveret til ungdyrstald i 1975, kostald fra 1966, som er
udvidet i 1983, lade fra 1938, maskinhus fra 1990 og foderhus fra 1983, desuden er
der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 45 ungdyr og 40
slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, maskinstation bruges til markarbejdet
og der er 1 fast medhjælper.

VESTERHEDEN 86, "NY BUNDGAARD", VESTERHEDEN, 9760
VRÅ, tlf. 98-981156.
NIELS JENSEN, gårdejer, født d.
27.-4.-1923, søn af Anna og Tho
mas Jensen, gift d. 17.-11.-1950
med Kirsten Mortensen, husmor,
født d. 13.-2.-1929, datter af
Ragna og Tinus Mortensen. Par
ret har børnene: Thomas, født d.
17.-5.-1952 og Anna, født d. 10.6.-1958.
N.J. har været på Ladelund
Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Vrå Andel. Han overtog gården i november
1950 fra sin mor. "Ny Bundgaard Maskinstation" drives fra ejendommen, maskinstatio
nen samt svineproduktionen ejes af Niels Jensen og børnene i et fælles Aps.
Ejendomsskyld 3.230.000. Areal 34,2 ha. og der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1924, som er renoveret efter 1973, ny svinestald fra 1978, lo fra 1924 og
maskinhuse fra 1986 og før, desuden er der gylletank. Gården drives med en svine
produktion på 100 årssøer, der produceres 1.950 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og rug. Maskinerne ejes af maskinstationen og der
er 13 traktorer, 5 mejetærskere, rendegraver og slamsuger og hvad der ellers er nød
vendig. Maskinstationen og svineproduktionen beskæftiger ialt 9 mand.
VESTER VITTRUPVEJ 127, "DA
VIDSMINDE", VITTRUP, 9480
LØKKEN, tlf. 98-996025.
JØRGEN CHRISTENSEN, gårde
jer, født d. 31.-7.-1931, søn af
Kristiane og Chresten Isak Chri
stensen, gift d. 14.-6.-1958 med
Ebba Nielsen, medhjælpende hu
stru, født d. 20.-5.-1934, datter
af Martha og Niels Christian Ni
elsen. Parret har børnene: Peter,
født d. 27.-3.-1959, Trine, født
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J.C. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 3.-6.-1958 fra sine
forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 27,8 ha., heraf tilkøbt 13,8 ha.
Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1957, som er til
bygget i 1976, svinestald fra 1964, lader fra før 1900 og 1923, samt maskinhus fra
1975. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 20 årskøer, 20
ungdyr og 10 slagtekalve, af racen RDM, og en svineproduktion på 10 årssøer, der
produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg.
Der er 2 traktorer og kornsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
VITTRUP HEDEVEJ 91, VITTRUP HEDE, 9480 LØKKEN, tlf. 98-996062.
VERNER MØLLER, gårdejer, født d. 13.-1.-1924, søn af Sine og Søren Møller, gift
med Bodil Møller, født d. 11.-1.-1928.
B.M. døde i 1990.
V.M. overtog gården d. 15.-11.-1948 fra Karis Nielsen. Ejendomsskyld 1.050.000.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald fra 1972 samt lade og maskinhus fra 1940. Gården drives med en svine
produktion på 20 årssøer, der produceres 350 slagtesvin årligt, og desuden er der 3 ammekøer og 10 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer,
plansilo med kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
VITTRUP HEDEVEJ 93, VITTRUP
HEDE, 9480 LØKKEN, tlf. 98996092.
NIELS VAGNER SØRENSEN,
gårdejer, født d. 4.-6.-1946, søn
af Olga og Niels Peter Sørensen,
gift d. 25.-3.-1967 med Hanne
Christensen, husassistent, født d.
4.-1.-1948, datter af Anna og Au
gust Christensen.
N.V.S. overtog gården d. 1.-4.1972 fra Ingvard Christensen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal

18 ha., heraf tilkøbt 7 ha., og der er lejet 16,6 ha.
Stuehuset er opført i 1963. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1956 og 1973,
svinestald fra 1956, lade fra 1956, som er tilbygget i 1979, samt maskinhus fra 1989.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 25 årskøer og 30 ung
dyr, af blandet race, samt en svineproduktion på 5 årssøer, der produceres ca. 100
slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VITTRUP HEDEVEJ 164, "SKOV
LUND", VITTRUP HEDE, 9480
LØKKEN, tlf. 98-996453.
JØRN BÆK, gårdejer, født d.
21.-7.-1949, søn af Gudrun og
Øjvind Bæk, gift d. 27.-12.-1969
med Gurli Nygaard, medhjælpen
de hustru, født d. 30.-1.-1951,
datter af Ane og Kristian Ny
gaard. Parret har børnene: Su
sanne, født d. 6.-12.-1969, Bir
gitte, født d. 30.-7.-1971, John
ny, født d. 7.- 4.-1974, Thomas,
født d. 24.-9.-1978, Lars, født d. 28.-4.-1980 og Allan, født d. 25.-10.-1987.

-285-

J.B. overtog gården d. 1.-11.-1977 fra Arne Kallehauge.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 7 ha., og der er lejet 13,9 ha.
Stuehuset er opført i 1900. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1956 og 1987,
lade fra 1991 og maskinhus fra 1986, desuden er der gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 55 årskøer og 45 ungdyr af blandet race, derudover er der 4 heste
af racerne Nordbagge og Trekehner. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er
2 traktorer og 1 mejetærsker.

VITTRUP HEDEVEJ 187, "KAM
MERS MASKINSTATION", 9480
LØKKEN, tlf. 98-996144.
POUL ERIK KAMMER, maskin
stationsejer, født d. 14.-3.-1949,
søn af Petra og Jens Peter Kam
mer, gift d. 27.-5.-1972 med Ali
ce Dybro, medhjælpende hustru,
født d. 24.-3.-1948, datter af
Elna og Aksel Dybro. Parret har
børnene: Birgitte, født d. 18.-6.1975 og Henrik, født d. 4.-9.1980.
P.E.K. er næstformand i Foreningen Vendsyssel Maskinstationer. Han overtog gården
d. 1.-6.-1983 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 12,5 ha. og der er lejet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1974 og derefter løbende. Avlsbygningerne
består af 3 maskinhuse. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
raps, ærter, hvede, byg og frøgræs. Der er 12 traktorer, 4 mejetærskere, 3 rende
gravere, 1 gummiged og hvad der ellers er nødvendig til en moderne maskinstation,
desuden er der plansilo med kold lufts tørreri. På maskinstationen er 10 medhjælpere.
VOLLERUPVEJ 62, "ØSTER
GAARD", EM, 9760 VRÅ, tlf.
98-981304.
JØRGEN ØSTERGAARD, gård
ejer, født d. 14.-5.-1942, søn af
Mary og Chresten Østergaard,
gift d. 25.-5.-1968 med Birthe
Sørensen, omsorgsassistent, født
d. 20.-1.-1946, datter af Margre
the og Harry Sørensen. Parret
har børnene: Jens, født d. 26.9.-1969, Eva, født d. 22.-9.-1973
og Frank, født d. 16.-4.-1977.
J.Ø. overtog gården d. 12.-3.-1968 fra sine forældre. Gården har været i slægtens eje
siden 1792.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 32,7 ha.
Stuehuset er opført i 1853 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1903, som er renoveret i 1987/88, slagtesvinestald fra 1960, som er reno
veret i 1986/87, lade fra 1972 og maskinhus fra 1977, desuden er der gylletank. Går
den drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der produceres ca. 700 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, korn og hvede. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og varm lufts tørreri.
VOLLERUPVEJ 187, 9760 VRÅ, tlf. 98-981311.
KRISTOFFER HOUEN, gårdejer, omtales under Stenbjerggårdsvej 172.
K.H. overtog gården d. 30.-10.-1986 fra Egon Sørensen og Jørgen Østergaard.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 23,9 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1977 og lader fra 1980 og 1983, desuden er der gylletank. Gården drives med
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en kvægproduktion på 74 årskøer, 55 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Den
drives i samdrift med "Søndergaard", Stenbjerggårdsvej 172.

VRÅVEJ 142, "SKØTTRUP ØSTERGAARD", SKØTTRUP, 9480 LØKKEN, tlf. 98991715.
SVEN-ERIK AAGAARD, gårdejer, født d. 20.-9.-1950, søn af Else og Anton Aagaard,
gift d. 31.-12.-1984 med Elin Steffensen, medhjælpende hustru, født d. 9.-12.-1955,
datter af Elly og Jens Steffensen.
S.E.Aa. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han var bestyrer på gården fra 1973
til 1977, hvor han købte den fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation på gården,
som tidligere var Skøttrup Fattiggård.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 72 ha., heraf tilkøbt 35 ha.
Stuehuset er opført i 1869 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af sostald
fra 1978, smågrisestald fra 1960, som er renoveret i 1987, klimastald fra 1987, slagtesvinestald fra 1972, som er renoveret i 1987, goldsostald, som er renoveret i 1968 og
1986, og lade fra 1978, desuden er der 2 gylletanke. Gården drives med en svinepro
duktion på 150 årssøer, der sælges ca. 1.500 smågrise og 1.400 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og græsfrø. Der er 2 traktorer, plansilo,
varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der
er 1 fast medhjælper.

VRÅVEJ 450, "OLESMINDE",
BØRGLUM, 9760 VRÅ, tlf.
98-994177.
ASGER JENSEN, gårdejer, født
d. 7.-10.-1941, søn af Ebba Her
dis og Hartmann Jensen, gift d.
23.-4.-1966 med Ninna Thomsen,
gårdejer, født d. 4.-11.-1941, dat
ter af Anna Kirstine og Peder
Kristian Marius Thomsen. Parret
har børnene: Lis, født d. 17.-2.1967 og Helle, født d. 12.-11.1971.
A.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 8.-8.-1968 fra sine
svigerforældre, nuværende ejer er mindst 4. generation.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 23 ha. og der er lejet 24,4 ha.
Stuehuset er opført i 1895 og løbende restaureret, det er renoveret i 1986. Avlsbyg
ningerne består af goldsostald fra 1960, som er renoveret i 1980, farestald fra 1972,
som er renoveret i 1986, slagtesvinestald fra 1974, som er renoveret i 1989, klima
stald fra 1976, slagtesvinestald fra 1978, som er renoveret i 1990, goldsostald fra
1980, lade fra 1974, foderhus fra 1976 og maskinhus fra 1983, desuden er der gastæt
silo og gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 230 årssøer, der sælges
ca. 1.700 smågrise og 2.800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og rajgræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med varm lufts tørreri.
På gården er der ansat 1 heltids- og 1 deltids medhjælper.

VRÅVEJ 550, "ØSTERGAARD",
BØRGLUM, 9760 VRÅ, tlf. 98994048.
NIELS AAGE ANDERSEN, gård
ejer, født d. 13.-5.-1934, søn af
Karen og Mourits Andersen, gift
d. 28.-7.-1962 med Valborg Han
sen, lærerinde, født d. 6.-10.1939, datter af Helga og Ejnar
Hansen. Parret har børnene: Lis
beth, født d. 21.-12.-1963 og Kir
sten, født d. 11.-9.-1966.
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V.H. døde d. 11.-12.-1969.
N.Aa.A. har været på Dalum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Vrå Landbo
forening, i repræsentantskabet for MD-Food og i bestyrelsen for Vrå Sparekasse. Han
overtog gården d. 1.-8.-1964 fra sin farbror, dens Andersen, som købte 25 ha. fra
"Abildgaard" og "Damsgaard" i 1922, han byggede gården "Østergaard" og drev den
sammen med sin søster til 1964.
Ejendomsskyld 3.800.000. Areal 69 ha., heraf tilkøbt 41,5 ha., og der er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1923/24 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1954, 1970 og 1974, ungdyrstald fra 1987, svinestald fra 1922, som er
renoveret i 1964, lade fra 1974, maskinhus fra 1988 og foderhus fra 1984, desuden er
der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer, 70 ungdyr og 30
slagtekalve af racen SDM, samt en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, plansilo med varm lufts tørreri, der anvendes staldvarme til op
varmning af stuehuset og der er anparter i Børglum Vindmøllelaug. På gården er ansat
1 fodermester og 1 medhjælper.

VRÅVEJ 654, "DYRLÆGEGAARDEN", VOLLERUP, 9760 VRÅ,
tlf. 98-994223.
ERIK JUUL JENSEN, gårdejer,
født d. 5.-9.-1941, søn af Emmy
og Ejnar Jensen, gift d. 15.-10.1966 med Rita Agerskov, med
hjælpende hustru, født d. 7.-5.1943, datter af Anny og Svend
Agerskov. Parret har børnene:
Henrik, født d. 2.-3.-1969, Dorte,
født d. 9.-4.-1973 og Lone, født
d. 12.-7.-1978.
E.J.J. har været på Høng Landbrugsskole, han er uddannet agronom og har arbejdet på
Husmandsforeningernes Regnskabskontor i Hjørring. Han overtog gården d. 1.-3.-1979
fra Marie Ring.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 41,5 ha.
Stuehuset er opført i 1987. Avlsbygnaingerne består af farestald og drægtighedsstald
fra 1979 og 1988, fravænningsstald, drægtighedsstald og lade fra 1982, samt maskinhus
fra 1983, desuden er der gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 125 års
søer, der sælges ca. 700 smågrise og 1.700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og 1
rendegraver. På gården er 1 fast medhjælper.

VRÅVEJ 992, "KROGHOLM",
GRYNNERUP, 9760 VRÅ, tlf.
98-981104.
NIELS ULRIK, gårdejer, født d.
24.-9.-1931, søn af Krista og
Jens Ulrik, gift d. 27.-4.-1960
med Else Marie Bonnerup, med
hjælpende hustru, født d. 23.-8.1938, datter af Johanne og Ras
mus Bonnerup. Parret har børne
ne: Ole, født d. 10.-6.-1961, Bjar
ne, født d. 31.-5.-1963 og Jette,
født d. 14.-10.-1966.
N.U. overtog gården d. 8.-4.-1960 fra Knud Jensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 26,9 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1945, svinestald fra 1966, sostalde fra 1972 og 1978, lader fra 1945 og
1972 samt maskinhus fra 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægpro-
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duktion på 24 årskøer, 24 ungdyr og 12 slagtekalve, af blandet race, og en svinepro
duktion på 28 årssøer, der produceres ca. 850 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor og
plansilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
0. LØTHVEJ 49, BØRGLUM, 9760 VRÅ, tlf. 98-994027.
IVAR NIELSEN, gårdejer, omtales under Fristrupvej 48.
I.N. overtog gården d. 1.-4.-1989 fra Kreditforeningen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 26,5 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1958 og lade fra 1978. Der er plansilo med varm lufts tørreri. Gården drives
sammen med "Bækgaard", Fristrupvej 148.

0. LØTHVEJ 76, LØTH, 9760
VRÅ, tlf. 98-994018.
VAGN ANDERSEN, gårdejer,
født d. 26.-9.-1928, søn af Karen
og Mourits Andersen, gift d. 18.10.-1969 med Margit Thomsen,
medhjælpende hustru, født d. 3.2.-1947, datter af Anna og Henry
Thomsen.
V.A. har været på Malling Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-10.-1969 fra sine forældre,
nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 4,6 ha., og der er lejet 1 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret flere gange, senest i 1983. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1952, som er renoveret i 1969, svinestald fra 1952, lade fra
1916 og maskinhus fra 1973. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduk
tion på 22 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve, af racen SDM, samt en slagtesvineproduktion på 150 stk. årligt. Der er 3 traktorer, kornsilo og der anvendes staldvarme
til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er
1 deltids medhjælper.
ÅDALEN 36, "LANGAGER", BO
RUP HEDE, 9760 VRÅ, tlf. 98981436.
BØRGE JUUL JENSEN, gårdejer,
født d. 13.-5.-1940, søn af Signe
og Aage Jensen, gift d. 4.-12.1965 med Ruth Vaaben, medhjæl
pende hustru, født d. 19.-9.-1940,
datter af Petra og Egil Vaaben.
Parret har børnene: Birgit, født
d. 21.-6.-1968, Gert, født d. 30.4.-1971 og Mogens, født d. 6.-2.1979.
B.J.J. er i bestyrelsen for Hjørring-Frederikshavn Familiebrug. Han overtog gården d.
10.-4.-1965 fra Ejner Christensen. I 1991 blev familien udnævnt til Årets Familiebrug
på landsplan.
Ejendomsskyld 2.280.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 18 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af kostald fra 1930, som er reno
veret i 1976, kostald og ungdyrstald fra 1971, lade og foderhus fra 1980 samt maskin
hus fra 1985, desuden er der køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 54 årskøer, 50 ungdyr og 30 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Der er 4
traktorer, maskinstation bruges til markarbejdet.
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SMIDSTRUP, 9760 VRÅ, tlf. 98980018.
JENS JØRGEN CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 7.-9.-1949, søn
af Else og Svend Christensen,
gift d. 9.-4.-1972 med Lise Jen
sen, medhjælpende hustru, født
d. 29.-9.-1952, datter af Edel og
Johannes Jensen. Parret har bør
nene: Anja, født d. 12.-6.-1973,
Sandie, født d. 25.-2.-1975, Ja
cob, født d. 19.-7.-1978 og Tri-

ne, født d. 30.-4.-1982.
J.J.C. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1973
fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 21 ha., og der er lejet 2,7 ha.
Stuehuset er opført i 1918 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1900, som er renoveret og tilbygget i 1990, løsdriftsstald fra 1977, ungdyr
stald fra 1965, som er renoveret i 1980, lade fra 1890, foderhus fra 1977 og maskin
hus fra 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 64 årskøer, 60 ungdyr og 80
slagtekalve af racen SDM. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts
tørreri. På gården er 1 fast medhjælper.
ÅLSTRUPVEJ 39, "BROSHØJ",
SMIDSTRUP, 9760 VRÅ, tlf. 98998312.
KRESTEN PEDERSEN, landmand,
født d. 5.-11.-1940, søn af Es
ther og Kristian Pedersen, gift
d. 20.-10.-1967 med Inger Jen
sen, tjener, født d. 9.-1.-1945,
datter af Martine Magdalene og
Jens Jensen.
K.P. har været på Malling Land
brugsskole. Han overtog gården i
december 1973 fra sine foræl
dre, nuværende ejer er mindst 6. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 34 ha., og der er lejet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og restaureret i 1978/79. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1983 og 1989, svinestald fra 1975, lader fra 1888 og 1982, desuden er der
gastæt silo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 79 årskøer, 100 ung
dyr og 40 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og der anvendes staldvarme til op
varmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1
heltids og 1 deltids medhjælper.

ÅLSTRUPVEJ 68, "AALSTRUP",
SMIDSTRUP, 9760 VRÅ, tlf. 98998109.
SVEND ERIK ANDREASEN, gård
ejer, født d. 23.-5.-1954, søn af
Henny og Arne Andreasen, gift
d. 25.-6.-1988 med Grete Orbesen, plejehjemsassistent, født d.
6.-1.-1957, datter af Agnes og
Harald Orbesen. Parret har søn
nen Martin, født d. 26.-11.-1988.
S.E.A. har været på Lundbæk og
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1.-7.-1982 fra sine forældre, nuværende ejer er mindst 6. generation.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal 58,6 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne er under ombygning
til kartoffelhuse, desuden er der lade fra 1890 og maskinhus fra 1950. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, hvede, byg, græsfrø, læg
gekartofler og industrikartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffelopt
ager, 1 kartoffellægger, plansilo, varm lufts tørreri samt halmfyr. Gården drives
sammen med "Nedergaard", Smidstrupvej 461.

ASENDRUPVEJ 57, "KRÆMMERGAARD", ÅSENDRUP, 9480 LØK
KEN, tlf. 98-991011.
POUL SØRENSEN, gårdejer, født
d. 7.-12.-1941, søn af Karen og
Gunnar Sørensen, gift d. 20.-8.1966 med Ingeborg Eriksen, med
hjælpende hustru, født d. 24.-7.1939, søn af Anna og Andreas
Eriksen. Parret har børnene: Gud
run, født d. 20.-11.-1967, Karen,
født d. 29.-7.-1970 og Sonja, født
d. 26.-7.-1973.
P.S. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården fra sine forældre, nu
værende ejer er 5. generation på gården, efter at den er blevet frikøbt, før var
familien fæstere på gården, da den hørte under "Børglum Kloster".
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 91 ha. og der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1865 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1934, som er renoveret i 1973, slagtesvinestalde fra 1973 og 1980, lade fra
1865, som er renoveret i 1975 og 1989, samt maskinhus fra 1968, desuden er der gas
tæt silo og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.200 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og frøgræs. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo og 3 varm lufts tørrerier. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet og der er 1 fast medhjælper.
ÅSENDRUPVEJ 71, "BLOMSTERGAARDEN", ÅSENDRUP, 9480 LØKKEN, tlf. 98991216.
OLE VESTERGAARD, gårdejer, født d. 18.-2.-1936, søn af Inger og Christian Vester
gaard, gift d. 26.-9.-1957 med Inger Jensen, medhjælpende hustru, født d. 12.-3.-1936,
datter af Else og Viggo Jensen. Parret har børnene: Anders, født d. 31.-7.-1961 og
Bjarne, født d. 15.-2.-1966.
O.V. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-8.-1958 fra
Jens Nielsen.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og restaureret flere gange, senest i 1973. Avlsbygnin
gerne består af goldsostald og smågrisestald fra 1930, som er renoveret i 1980 og
1990, farestald, klimastald og sopoltestald fra 1977, maskinhus fra 1978, desuden er
der gastæt silo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 270 årssøer,
der sælges ca. 6.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummiged og halmfyr. Der er 1 foder
mester på gården, som drives sammen med "Grenen", Asendrupvej 73.
ÅSENDRUPVEJ 73, "GRENEN", ÅSENDRUP, 9480 LØKKEN.
OLE VESTERGAARD, gårdejer, omtales under "Blomstergaarden", Asendrupvej 71.
O.V. overtog gården d. 10.-3.-1982 fra Jørgen Larsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 32 ha.
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"Grenen"s stuehus er opført i
1930 og restaureret flere gange,
senest i 1986. Avlsbygningerne
består af slagtesvinestalde fra
1970 og 1977, som er renoveret i
1988 og 1991, foderhus fra 1900,
og desuden er der gylletank. Går
den drives med en slagtesvineproduktion på ca. 4.000 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps og ærter. Gården drives
sammen med "Blomstergaarden",
Åsendrupvej 71.

ÄSTRUPVEJ 571, "HAVREVAGN", SDR. HARRITSLEV, 9800 HJØRRING, tlf. 98998389.
RICHARD PETERSEN, gårdejer, født d. 25.-8.-1952, søn af Gerda og Dan Petersen,
gift d. 3.-6.-1979 med Else Hansen, medhjælpende hustru, født d. 5.-1.-1955, datter af
Elly og Thorvald Hansen. Parret har børnene: Anine, født d. 30.-1.-1980, Ulrik, født d.
13.-10.-1981, Rasmus, født d. 30.-1.-1986 og Søren, født d. 11.-7.-1988.
R.P. overtog gården d. 1.-7.-1986 fra sine forældre, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 29 ha. og der er lejet 29 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1933, som er renoveret i 1988, hvor der også blev bygget ungdyrstald, og
lade fra 1951, som er opført efter en brand. Gården drives med en kvægproduktion på
44 årskøer og 64 ungdyr af racerne RDM og SDM. Der er 3 traktorer, maskinstation
bruges til markarbejdet.
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SKAGEN KOMMUNE
HIRTSHALSVEJ 81, 9982 ÅLBÆK,
tlf. 98-488232.
KNUD JENSEN, gårdejer, født d.
29.-10.-1944, søn af Rigmor og
Johannes Jensen, gift d. 14.-12.1968 med Agnes Johansen, syge
hjælper, født d. 30.-4.-1948, dat
ter af Marie og Aage Johansen.
Parret har børnene: Jeannette,
født d. 25.-10.-1970 og Flem
ming, født d. 25.-1.-1974.
K.J. er kartoffelgrossist. Han
overtog gården d. 1.-12.-1970 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 39 ha., der er 2 ha. skov.
Derudover er der lejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af slagtesvinestalde fra 1971 og 1974, farestald og lade fra 1980, maskinhus fra 1975 og kartoffel
hus fra 1986, desuden er der gylletank og gastæt silo. Gården drives med en svine
produktion på 86 årssøer, der produceres ca. 1.300 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er spisekartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffellæg
ger og 1 kartoffeloptager. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

HIRTSHALSVEJ 640, "SOVKROG", SOVKROG, 9982 ÅLBÆK, tlf. 98-488198.
BETTY LEDET JENSEN, gårdejer, født d. 23.-5.-1943, datter af Olga og Viggo Ledet
Larsen, gift d. 24.-5.-1969 med Svend Aage Jensen, gårdejer, født d. 18.-4.-1929, søn
af Karoline og Carl Jensen. Parret har børnene: Anders, født d. 20.-10.-1969, Jakob,
født d. 31.-10.-1970 og Asger, født d. 30.-9.-1976.
S.Aa.J. døde d. 10.-5.-1987. Han overtog gården d. 20.-6.-1958 fra sine forældre, han
var 4. generation på gården, som kom i slægtens eje omkring 1890.
B.L.J. er hjemmesygeplejerske. Hun overtog gården ved mandens død.
Ejendomsskyld 2.120.000. Areal 77 ha., heraf 18 ha. skov og 17 ha. hede. 10 ha. er
udlejet.
Stuehuset er opført i 1948 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og ungdyrstald fra 1958, lader fra 1928, 1963 og 1987, maskinhus fra 1987 og
værksted fra 1972. Gårdens besætning er på 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, hestebønner og havre. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri.

KANDESTED VEJ 46, "RANNERØDGAARD", HULSIG, 9990 SKAGEN, tlf. 98-487156.
KRISTIAN ANDREAS PEDERSEN MADSEN, gårdejer, født d. 10.-2.-1918, søn af
Agnes og Mads Pedersen Madsen, gift d. 26.-10.-1946 med Erna Petersen, medhjælpen
de hustru, født d. 9.-2.-1928, datter af Hansine og Emanuel Petersen. Parret har
børnene: Ulrik, født d. 24.-8.-1949, Heine, født d. 10.-2.-1952, Lea, født d. 26.-4.-1956
og Helle, født d. 27.-9.-1961.
K.A.P.M. overtog gården i 1954.
Ejendomsskyld 1.280.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er lejet 56 ha.
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ført i 1882 og restaureret i 1962.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1941, som er renoveret
i 1956, svinestald fra 1941, lade
fra 1986 og maskinhus fra 1980.
Gården drives med en kvægpro
duktion på 28 årskøer, 36 ungdyr
og 20 slagtekalve af racen RDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn, raps og ærter. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. Sønnen Ulrik er medhjælp på gården.

KANDESTEDVEJ 148, "ØSTER STARHOLM", STARHOLM, 9990 SKAGEN, tlf. 98487245.
VAGN AAGE TROLDBORG, gårdejer, født d. 19.-2.-1934, søn af Elna og Mads Trold
borg, gift d. 10.-9.-1966 med Aase Maartensen, medhjælpende hustru, født d. 4.-2.1939, datter af Ingrid og Hans Maartensen. Parret har børnene: Inge-Grethe, født d.
30.-12.-1966, John, født d. 16.-1.-1968, Lene, født d. 15.-9.-1969 og Ulrik, født d.
6.-10.-1972.
V.Aa.T. overtog gården d. 1.-7.-1975 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 128,6 ha., heraf 11 ha. skov og 50 ha. klit. Derudover
er der lejet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1874 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1957, lade fra 1928 og maskinhus fra 1968. Gården drives som
minkfarm. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, 2
mejetærskere og kornsilo med varm lufts tørreri.
KANDESTEDVEJ 172, "VESTER STARHOLM", STARHOLM, 9990 SKAGEN, tlf. 98487124.
CARL GEORG HJORTH, gårdejer, født d. 31.-8.-1922, søn af Meta og Rasmus Hjorth,
gift d. 17.-3.-1960 med Helene Østergaard, medhjælpende hustru, født d. 21.-7.-1926,
datter af Anna Sofie og Bertel Østergaard. Parret har sønnen Henrik, født d. 31.7.-1960.
K.G.H. overtog gården d. 1.-4.-1952 fra sine forældre, nuværende ejer er mindst 6.
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 101 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 11 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1937 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade fra 1956, svinestald fra 1924 og maskinhus fra 1968. Gården drives med
en kvægproduktion på 22 årskøer, 29 ungdyr og 11 slagtekalve, af racen RDM, samt
en svineproduktion på 8 årssøer, der sælges 50 smågrise og 55 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og
korntørreri. Sønnen Henrik er medhjælper og der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.
NORSVEJ 21, "AAGAARD MA
SKINSTATION", SDR. SØRIG,
9982 ÅLBÆK, tlf. 98-488705.
BØRGE NIELSEN, maskinstations
ejer, født d. 25.-2.-1948, søn af
Marie og Erling Nielsen, gift d.
15.-4.-1972 med Annie Stubben,
medhjælpende hustru, født d. 1.2.-1951, datter af Adna og Kaj
Stubben. Parret har børnene:
John, født d. 1.-3.-1975 og Jane,
født d. 19.-1.-1978.
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syssel. Han overtog gården d. 1.-5.-1976 fra Konrad Sørensen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 38 ha., h^raf tilkøbt 15 ha., og der er lejet 45 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1938, som er renoveret i 1980, lade fra 1938, maskinhuse fra 1978 og 1989.
Gårdens besætning er på 7 ammekøer, 4 ungdyr og 5 slagtekalve af racen Simmenta
ler. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 6 traktorer, 2 meje
tærskere, 1 slamsuger, plansilo og kold lufts tørreri. På maskinstationen er ansat 1
fuldtids og 1 deltids medhjælper.

NR. GÅRDBOVEJ 5, KOLLESBÆK,
9982 ÅLBÆK, tlf. 98-488200.
SVEND AKSEL SØRIG, gårdejer,
født d. 6.-6.-1925, søn af Krista
og Valdemar Sørig, gift d. 23.-5.1953 med Ellen Margrethe Jen
sen, pensionist, født d. 15.-5.-1930,
datter af Ninna og Jens Peter
Jensen.
S.A.S. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1958 fra sine forældre
efter at have haft den i forpagtning fra 1951.
Areal 25,5 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade fra 1924, svinestald fra 1964 og maskinhus fra 1985. Gården drives med
en kvægproduktion på 22 årskøer og 25 ungdyr af racen Jersey, desuden er der 2 års
søer. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NR. GÅRDBOVEJ 55, "NR.
GAARDBO", HVIDEMOSE, 9982
ÅLBÆK, tlf. 98-488406.
SVEND AAGE JØRGENSEN,
gårdejer, født d. 2.-7.-1934, søn
af Johanne og Poul Jørgensen,
gift d. 1.-8.-1964 med Herdis
Marie Christensen, medhjælpende
hustru, født d. 17.-6.-1946, dat
ter af Johanne H. og Arnold
Christensen. Parret har børnene:
Anette, født d. 11.-7.-1965, Pia,
født d. 10.-2.-1967 og Anni, født
d. 25.- 3.-1970.
H.M.C. er i bestyrelsen for Husmandsforeningen Nord.
S.Aa.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1969 fra
Kurt Gaardbo Christensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 11,6 ha., og der er lejet 19,5 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1954 og 1966, som er renoveret i 1984, lade fra ca. 1900 og maskinhus fra
1979, desuden er der gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 37 årskøer,
34 ungdyr og 17 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 3 traktorer, plansilo, kold lufts tørreri og brændefyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

RÅBJERGVEJ 220, "TROLDBORG", RÅBJERG, 9982 ÅLBÆK, tlf. 98-488064.
JØRGEN TROLDBORG, gårdejer, født d. 19.-11.-1942, søn af Herdis og Carl Erik
Troldborg, gift d. 27.-1.-1963 med Hanne Kristensen, industrilaborant, født d.
11.-6.-1943, datter af Ellen og Poul Kristensen. Parret har børnene: Ib, født d.
20.-5.-1963, Helle, født d. 20.-8.-1965 og Lisette, født d. 30.-10.-1975.

-296dørgen Troldborg købte første
halvpart i gården i 1973 og re
sten d. 31.-12.-1977 fra sine for
ældre, nuværende ejer er 6. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 2.130.000. Areal
273,4 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.,
der er 220 ha. klit. Derudover er
der lejet 36,1 ha.
Stuehuset er opført i 1894 og re
staureret i 1979. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1929,
som er renoveret i 1976, ungdyrstald fra 1990, svinestald fra 1986, lader fra 1929 og 1990 samt maskinhus fra 1977.
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 35 ungdyr af racen RDM, des
uden er der 115 slagtekalve af racen SDM, samt en svineproduktion på 19 årssøer, der
produceres ca. 370 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug, byg,
havre og raps. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo, varm og
kold lufts tørreri og halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

SØRIGVEJ 34, NEDRE SØRIG,
9982 ÅLBÆK, tlf. 98-488463.
HANS PEDERSEN, gårdejer,
født d. 24.-11.-1944, søn af An
na Marie og Christian Peter Pe
dersen, gift d. 21.-3.-1969 med
Anlise Hansen, pædagogmedhjæl
per, født d. 1.-6.-1947, datter af
Helga og Johannes Hansen. Par
ret har børnene: Henrik, født d.
20.-12.- 1969, Steen, født d. 21.3.-1972 og Gert, født d. 26.-9.1973.
H.P. overtog gården i 1967 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 22 ha. og der er lejet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og udvidet i 1947. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1926, svinestald og lade fra 1979. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
1.000 stk. årligt, desuden er der en minkfarm, som er bygget i 1988, bestanden er på
300 tæver. På gården er der 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts
tørreri samt halmfyr.
ÅLBÆKVEJ 61, "BÆKBRO", 9982
ÅLBÆK.
HOLGER BECH, gårdejer, født
d. 14.-10.-1924, søn af Karoline
og Christian David Bech, gift d.
23.-9.-1950 med Ellen Larsen,
medhjælpende hustru, født d.
30.-5.-1925, datter af Agnes og
Hans Jensen Larsen. Parret har
børnene: Henning, født d. 5.-2.-1954,
Hanne, født d. 8.-3.-1956 og Bir
the, født d. 3.-1.-1964.
H.B. har været på Tune Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1950 fra sine forældre, nuværende ejer er 4.
generation.
Ejendomsskyld 6.650.000. Areal 37 ha.
Stuehuset er opført i 1928. Avlsbygningerne består af svinestald, lade og maskinhus
fra 1960'erne, derudover er det et aftægtshus. Gården drives med en svineproduktion
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på 25 årssøer, der sælges 400 smågrise og 50 slagtesvin. Planteproduktionens salgsaf
grøde er korn. Der er 2 traktorer, kornsilo med varm lufts tørreri samt halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 medhjælper. H.B. driver
desuden sommerhusudlejning af egne huse, der er 14 stk. i Klithuslund.

ÅLBÆKVEJ 149, "KLITGAARD",
9982 ÅLBÆK, tlf. 98-484959.
JOHANNES JAKOBSEN, gårdejer,
født d. 20.-3.-1934, søn af Anne
Margrethe og Peter Jakobsen,
gift d. 23.-1.-1957 med Elly Kri
stine Jensen, husmor, født d.
28.-4.-1938, datter af Anna og
Johannes Jensen. Parret har bør
nene: Verner, født d. 23.-10.-1958,
Leif, født d. 10.-1.-1960, Mogens,
født d. 28.-4.-1962 og Anders,
født d. 1.-1.-1965.

J.J. overtog gården d. 1.-1.-1991 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.280.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade fra 1928 samt maskinhus fra 1980, desuden er der gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 28 årskøer og 14 ungdyr af blandet race. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til mark
arbejdet.
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SÆBY KOMMUNE
BJERGETSVEJ 13, "ST. BJER
GET", THORSHØJ, 9750 ØSTER
VRÅ, tlf. 98-956142.
OLGA CHRISTENSEN, gårdejer,
født 1.-3.-1919, datter af Anna
Otilea og Jens Pedersen, gift d.
28.-4.-1939 med Alfred Overgaard
Christensen, gårdejer, søn af Ma
rie og Christian Ejler Christen
sen. Parret har børnene: Birthe
Dorethe, født d. 5.-8.-1940, Anne-Lis, født d. 30.-6.-1942, Ejler,
født d. 1.-10.-1943, Jens Erik,
født d. 26.-5.-1945, Tove, født d. 28.-7.-1946 og Hanne Marie, født d. 3.-2.-1951.
A.O.C. døde d. 3.-8.-1964.
Ægteparret overtog gården d. 28.-4.-1939 fra A.O.C.'s forældre Marie og Christian
Ejler Christensen.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 65 ha., heraf 6,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1955. Udbygningerne består af svinestald, lade, maskinhus, gas
tæt silo og gylletank alle fra 1980. Gården drives med en svineproduktion på 170 års
søer, der sælges ca. 3.000 smågrise og 75 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer og
halmfyr. Gården drives med en bestyrer.
BREDMOSEVEJ 37, "LILLE SKÆR
PING", 9300 SÆBY.
KAJ KRAGKÆR, gårdejer.
K.K. overtog gården d. 1.-1.-1986
fra Bjarne Nielsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
70 ha., heraf tilkøbt 30 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1969,
svinestald fra 1982 samt lade og
maskinhus fra 1956, derudover
er der gylletank. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og græsfrø.
K.K. ejer og driver desuden Rævdalvej 11 og Faurholtvej 80, Flade i Frederikshavn
Kommune.

BRØNDENVEJ 48, "SMEDEGAARD", 9750 ØSTER VRÅ, tlf. 98-951268.
CHRISTIAN HØNGAARD, gårdejer, født d. 28.-11.-1930, søn af Margrethe og Carl
Jensen, gift d. 22.-7.-1962 med Inger Nielsen, medhjælpende hustru, født d.
29.-5.-1937, datter af Johanne Marie og Kaj Nielsen. Parret har børnene: Susanna,
født d. 25.-3.- 1963, Torben, født 30.-5.-1964 og Claus, født d. 21.-3.-1969.
C.H. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården 1.-3.-1976 fra Sæby
Kommune, man byttede med Øster Høngaard, som blev industriområde.
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Ejendomsskyld 1.800.000. Areal
27,6 ha. Der er lejet 16 ha.
"Smedegaard"s stuehus er opført
i 1900 samt restaureret og til
bygget i 1977. Udbygningerne be
står af svinestald fra 1960, farestald fra 1976, lade fra 1960
senere restaureret og maskinhus
fra 1900. Gården drives med en
svineproduktion på 100 årssøer,
der sælges ca. 2.200 smågrise og
200 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps
og ærter. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri. Der bruges delvis maskinstation.

BRØNDENVEJ 74, "ENGHOLM",
9750 ØSTER VRÅ, tlf. 98-951758.
CARL BØRGE HANSEN, gårdejer,
født d. 3.-2.-1943, søn af Kristi
ne Mathilde og Hilmer Hansen,
gift d. 24.-7.-1971 med Margit
Marie Christiansen, hjemmehjæl
per, født d. 19.-12.-1951, datter
af Alma og Poul Christiansen.
Parret har børnene: Birgit Alma,
født d. 29.-10.-1973, Bente Kri
stine, født d. 5.-3.-1975 og Poul
Erik, født d. 29.-3.-1977.
C.B.H. overtog gården d. 21.-8.-1981 fra Arne Pedersen.
Ejendomsskyld 800.600. Areal 22,1 ha. heraf tilkøbt 8,8 ha., der er 6 ha. eng. Der er
lejet 7,8 ha.
Stuehuset er opført i 1940 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1955, lader fra 1940 og 1982 og maskinhus fra 1982. Gården drives med en kvæg
produktion på 40 årskøer og 40 ungdyr. Der er 4 traktorer, rendegraver, kornsilo og
halmfyr. Der bruges delvis maskinstation.

BRØNDENVEJ 83, "NEJSUM", SKÆVE, 9352 DYBVAD, tlf. 98-869072.
PETER HJERTENSGAARD JENSEN, gårdejer omtales under Brøndenvej 85.
P.H.J. overtog gården i 1973 fra Tage Nielsen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 30,3 ha., heraf 7 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført i 1861 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1935 som er restaureret samt lade og maskinhus fra 1935. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af raps, hvede, ærter og rug. Gården drives
sammen med "Lille Nejsum", Brøndenvej 85.
BRØNDENVEJ 85, "LILLE NEJSUM", SKÆVE, 9352 DYBVAD, tlf. 98-869072.
PETER HJERTENSGAARD JENSEN, gårdejer, født d. 4.-5.-1917, søn af Kirsten og
Harald Martin Jensen, gift d. 26.-5.-1961 Tove Jensen, medhjælpende hustru, født d.
19.-3.-1939, datter af Ingrid og Johannes Jensen. Parret har børnene: Kaj, født d.
20.-10.-1962, Keld, født d. 3.-9.-1964, Hanne, født d. 4.-9.-1969 og Hans Peter, født
d. 9.-9.-1971.
P.H.J. overtog gården i november 1960 fra sine forældre Kirsten og Harald M. Jensen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 24.7 ha., der er 6 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1933 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1896 samt maskinhus fra 1962. Gården drives med en kvægproduktion på
20 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps, hvede og ærter. Der er 3 traktorer, mejetærsker, plansilo og varm lufts
tørreri. Gården drives sammen med "Nejsum", Brøndenvej 83.
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BIRK", THORSHØJ, 9750 ØSTER
VRÅ, tlf. 98-956028.
SVEND ERIK ANDERSEN, gård
ejer, født d. 15.-6.-1934, søn af
Ingeborg Kristiane og Henry Jo
han Andersen, gift d. 28.-5.-1960
med Lisbeth Jensen, medhjælpen
de hustru, født d. 2.-8.-1938,
datter af Emma Kristine og Ni
els Ejner Jensen. Parret har bør
nene: Jens Christian, født d.
13.- 4.-1962 og Jette Marianne, født d. 24.-5.-1966.
S.E.A. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1968 fra sine
svigerforældre Emma K. og Niels E. Jensen, som købte den i 1929, desuden var S.E.A
bestyrer på gården fra 1958-64 og forpagter fra 1964-68.
Ejendomsskyld 2.550.000. Areal 81 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 10 ha. marginal
jord. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstalde
og svinestalde fra 1939-40, det hele er ombygget til grise i 1974, lade fra 1966 og
maskinhus fra 1940. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.650 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 3 traktorer, meje
tærsker, plansilo, varm lufts tørreri og nyt halmfyr. Gården drives uden fremmed
arbejdskraft, og der er fodermesterhus.

BRØNDERSLEVVEJ 279, "SKJERNE", 9750 ØSTER VRÅ, tlf. 98951080.
BØRGE NIELSEN, gårdejer, født
d. 1.-10.-1925, søn af Anne Petrea og Niels Nielsen, gift d. 1.10.-1964 med Myrna Wyldike Ni
elsen, husmor, født d. 21.-1.1944, datter af Martine og Villy
Wyldike Nielsen. Parret har bør
nene: Kai Verner, født d. 5.-4.1965, Jens Jørgen, født d. 10.8.-1967, Bodil Irene, født d. 2..-9.-1974.
12.-1972 og Niels Richard, født d.
B.N. har været på Horne Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 1.-2.-1964
fra Paula og Senius Christensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 16,6 ha., heraf 2,7 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1876 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1978, svinestald fra 1925 er moderniseret i 1978, lade fra 1956 og maskinhus fra
1979. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 30 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 årssøer, og der produceres ca. 60 slagtesvin
årligt. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Der drives klovbeskæringsfirma fra går
den, og der bruges delvis maskinstation.
BRØNDERSLEVVEJ 286, "KÆRGAARD", 9750 ØSTER VRÅ, tlf. 98-951565.
FINN MELLERGAARD SØRENSEN, gårdejer, født d. 17.-7.-1957, søn af Edel og Willy
Sørensen, gift d. 27.-3.-1986 med Birgit Madsen, plejehjemsassistent, født d.
5.-7.-1963, datter af Else og Niels Regner Madsen.
F.M.S. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange, han er i bestyrelsen for Landbo
Ungdoms Landsbestyrelse, og han er formand for Landbrugets Ungdomscenter i Vend
syssel. Han overtog gården d. 5.-7.-1982 fra Thorvald Hansen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 26 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og løbende restaureret. Udbygningerne består af farestald
fra 1982, klimastald fra 1984, slagtesvinestald fra 1988, ældre lade, ældre maskinhus
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og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 125 årssøer, der sælges ca.
1.200 smågrise og 1.400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
frøgræs, hvede og ærter. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker og plansilo med
varm lufts tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

DALBÆKVEJ 5, "VESTERMARKEN", TRY, 9750 ØSTER VRÅ, tlf. 98-956145.
FREDE NIELSEN, gårdejer, født d. 19.-8.-1927, søn af Mathilde Marie og Christian
Madsen Nielsen, gift d. 7.-12.-1952 med Tove Johanne Andersen, medhjælpende hustru,
født d. 30.-7.-1929, datter og Julia og Anker Andersen. Parret har børnene: Henning,
født d. 3.-8.-1958, Lisbeth, født d. 29.-7.-1960, Gunnar, født d. 19.-10.-1961 og Karen,
født d. 12.-1.-1966.
F.N. overtog gården d. 1.-12.-1952 fra Peter Pedersen.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 29 ha., der er 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1977. Udbygningerne består af kvægstald fra 1966, ældre lade og
maskinhus fra 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 42 ungdyr
og 15 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn.
Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Der bruges delvis maskinstation.
DONSTEDVEJ 30, "ØSTERGAARD",
BADSKÆR, 9352 DYBVAD, tlf.
98-864180.
NIELS NØRHOLT, gårdejer, født
d. 25.-3.-1922, søn af Laurine og
Christian Nørholt, gift d. 16.-12.1949 med Johanne Jensen, hus
mor, født d. 6.-6.-1926, datter af
Kristine og Berthel Jensen. Par
ret har børnene: Christian Peter,
født d. 27.-3.-1958 og Niels Hen
rik, født d. 28.-4.-1961.
N.N. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 25.-11.-1949 fra Sine og Niels Peter Thomsen.
Sønnen Christian Peter har forpagtet gården fra 1986.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 19 ha. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1840 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1959, svinestald fra 1966, lade fra 1961 samt maskinhuse fra 1976, 1985 og 1987.
Besætningen er på 12 ammekøer og 30 ungdyr af racen Limousine. Der er 2 traktorer,
mejetærsker, plansilo med varm lufts tørreri og halmfyr.
DONSTEDVEJ 49, "NØRRE BADS
KÆR", 9352 DYBVAD, tlf. 98864168.
JAN SORT CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 22.-7.-1961, søn af
Ingrid og Erik C. Christensen.
J.S.C. har været på Try og Lund
bæk Landbrugsskoler. Han over
tog gården d. 11.-9.-1988 fra
Jens Peter Nielsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
27,6 ha. Der er lejet 7,5 ha.
Stuehuset er opført i 1903 og
løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstalde fra 1903 og 1973, svinestald
og lade fra 1903 samt maskinhus fra 1928. Gården drives med en kvægproduktion på
32 årskøer, 40 ungdyr og 24 slagtekalve dels af blandet race og dels af SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 2 traktorer, plansilo og varm
lufts tørreri. Der bruges delvis maskinstation.
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BADSKÆR", BADSKÆR, 9352
DYBVAD, tlf. 98-864599.
KURT FREDERIKSEN, gårdejer,
født d. 16.-11.-1946, søn af Thy
ra og Wilhelm Frederiksen, gift
d. 10.-4.-1971 med Conny Bro
hus, kontorassistent, født d. 2.12.-1949, datter Johanne og Bern
hard Brohus. Parret har børnene:
Camilla, født d. 31.-3.-1979 og
Chatrine, født d. 20.-1.-1984.
K.F. driver smedeforretning og
sælger halmfyr. Han overtog gården d. 1.-12.-1979 fra Kaj Rasmussen.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 49 ha. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restatureret i 1980. Udbygningerne består af kvægstald,
lade og maskinhus alle fra 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 56 årskøer
og 85 ungdyr, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 3 traktorer, mejetærsker, Mini Bigballepresser, plansilo og halmfyr. Der
drives lidt maskinstation på ejendommen, der er 1 skoledreng til hjælp, og der bruges
delvis maskinstation.
ELBÆK VEJ 6, "NØRRE RÆVBAK", 9750 ØSTER VRÅ. tlf. 98-951451.
HARTMANN THOMSEN, gårdejer, født d. 26.-8.-1932, søn Maria og Thomas Thomsen,
gift d. 30.-4.-1960 med Jytte Kristiansen, medhjælpende hustru, født d. 26.-11.-1936,
datter af Risa og Ejler Kristiansen. Parret har børnene: Inge, født d. 23.-11.-1961,
Hanne, født d. 8.-5.-1965, Henrik, født d. 28.-1.-1974 og Lene, født d. 1.-11.-1976.
H.T overtog gården d. 19.-10.-1966 fra Helga og Christian Poulsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført i 1903 og løbende restaureret. Udbygningerne består af svinestalde
fra 1961 og 1977, lade fra 1930, maskinhus fra 1986 og gylletank. Gården drives med
en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca. 1.800 smågrise og 30 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er rug. Der er 2 traktorer, mejetærsker og
plansilo med varm lufts tørreri. Der bruges delvis maskinstation.

ESTRUPVEJ 41, "SKOVLY", HØRBY, 9300 SÆBY, tlf. 98-466159.
CARL MØRCH SØRENSEN, gårdejer, født d. 29.-9.-1929, søn af Lydia og Søren Al
fred Sørensen, gift d. 11.-12.-1960 med Johanne Margrethe Davidsen, medhjælpende
hustru, født d. 30.-8.-1936, datter af Ester og Anton Davidsen. Parret har børnene:
Susanne, født d. 4.-8.-1962 samt tvillingerne Helle og Søren, født d. 30.-7.-1965.
C.M.S. overtog gården d. 10.-12.-1960 fra Vagn S. Jensen.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 11,5 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvæg- og
svinestald fra 1915, lade fra 1932 og maskinhus fra 1980. Gården drives med en kvæg
produktion på 17 årskøer og 17 ungdyr, desuden er der 6 årssøer, og der produceres
ca. 80 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor.
FALDTVEJ 6, "FEJBORG", AL
BÆK, 9330 DRONNINGLUND,
tlf. 98-867134.
JENS ANKER GADENSGAARD,
gårdejer, født d. 13.-8.-1923, søn
af Sofie og Christian Gadensgaard,
gift d. 28.-11.-1952 med Inger
Sørensen, husmor, født d. 17.-12.1931, datter af Emma og Anton
Sørensen. Parret har børnene:
Ove, født d. 5.-2.-1955, Tage,
født d. 1.-5.-1958, Bodil, født d.
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J.A.G. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1953 fra
Georg Sørensen. Sønnen Anders overtog gården d. 1.-10.-1989.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er lejet 22,5 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og løbende restaureret. Udbygningerne nedbrændte i 1973
men blev genopført: kvægstald i 1973, svinestalde i 1976 og lade i 1975, desuden er
der maskinhus fra 1940 og gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 35 årskøer, 55 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Svinepro
duktionen er på 90 årssøer, og der produceres ca. 1.500 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, mejetærsker og plansilo
med varm lufts tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

FALDTVEJ 15, "ST. FALDT", AL
BÆK, 9330 DRONNINGLUND,
tlf. 98-867375.
OVE KRISTIAN GADENSGAARD,
gårdejer, født d. 3.-2.-1955, søn
af Inger og dens Anker Gadensgaard, gift d. 8.-9.-1984 med
Mona Hagbard, hjemmehjælper,
født d. 9.-9.-1963, datter af Ger
da og Niels Holger Hagbard. Par
ret har børnene: Dan, født d.
16.-11.-1985 og Ida, født d. 13.8.-1988.
O.K.G. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. l.-l.1983 fra Henning Emil Christensen.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 52 ha., heraf 2 ha. skov og 2 ha. mose. Der er lejet
10 ha.
Stuehuset er opført i 1903 og restaureret i 1984. Udbygningerne består af svinestalde
fra 1892 og 1903 restaureret i 1977, lader fra 1892 og 1903, og maskinhus fra 1979.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, ærter, raps, havre, rug og italiensk rajgræs. Der er traktor, og
gården drives uden fremmed arbejdskraft.

FJELDGÅRDSVEJ 9, "ØS
TER VRÆNGMOSE", 9750
ØSTER VRÅ, tlf. 98-951410.
NIELS KIRKEGAARD OLE
SEN, gårdejer, født d. 8.4.-1945, søn af Elisabeth
og Poul Olesen.
N.K.O. har været Asmildkloster Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 31.12.-1971 fra Svend Midtgaard.
Ejendomsskyld 1.420.000.
Areal 47,4 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 4 ha. skov, eng og plantage.
Stuehuset er opført i 1965. Udbygningerne består af svinestald fra 1920 moderniseret i
1974, lade fra 1976 og maskinhus fra 1920 moderniseret i 1976. Gården drives med en
svineproduktion på 60 årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise og 200 slagtesvin årligt,
desuden er der 4 ammekøer og 4 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 4 traktorer, mejetærsker og plansilo med varm lufts tørreri. Der er 1
skoledreng til hjælp.
FJEMBEVEJ 7, "ST. ESTRUP", ESTRUP, 9300 SÆBY, tlf. 98-466019.
EGON JENSEN, gårdejer, født d. 23.-5.-1932, søn af Olga og Ertman Jensen, gift d.
2.-6.-1957 med Anne Lise Jensen, husmor, født d. 18.-2.-1937, datter af Anna og
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Andreas Jensen. Parret har søn
nen Knud Andreas, født d. 29.10.-1957.
Egon Jensen har været på Vejlby
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 26.-7.-1960 fra sine sviger
forældre Anna og Andreas Jensen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal
82 ha., heraf 16,5 ha. marginal
jord. Der er lejet 15,5 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og lø
bende restaureret. Udbygningerne
består af svinestald fra 1912,
som brændte og blev genopbygget i 1960, og lade fra 1961. Gården drives med en chinchillafarm på 120 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, rajgræs og
korn. Der er 2 traktorer, mejetærsker, 5 kornsiloer, varm lufts tørreri og halmfyr.
Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

FJEMBEVEJ 13, "LILLE FJEM
BE", HØRBY, 9300 SÆBY, tlf.
98-466083.
POUL HENRIK og HARALD
JENSEN, gårdejere. H.J. er født
d. 2.-8.-1922, søn af Kathrine og
Alfred Jensen, gift d. 19.-12.-1955
med Marie Olsen, husmor, født
d. 25.-4.-1919, datter af Anna
og Peter Olsen. Parret har børne
ne: Inger-Lis, født d. 17.-10.1957, Lars Holger, født d. 5.11.-1958 og Poul Henrik, født d. 9.-3.-1960.
H.J. har været på Haslev og Lyngby Landbrugsskoler. Han overtog gården d. 20.-6.1956 fra Christian Madsen. Sønnen Poul Henrik overtog d. 1.-1.-1989 halvdelen af
gården, P.H.J. har været på Hammerum Landbrugsskole 2 gange.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 35,5 ha., heraf 1 ha. skov. Der er lejet 24 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1979, ungdyrstald fra 1990, svinestald fra 1977, lader fra 1931 og 1979, samt
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 100 årskøer og 90 ungdyr
af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der er 3 traktorer, og der
er 1 fast medhjælper, som er sønnen Lars Holger.

FJEMBEVEJ 17, "ST. FJEMBE",
FJEMBE, 9352 DYBVAD, tlf. 98864602.
PETER STARCKE, gårdejer, født
d. 16.-1.-1964, søn af Aase og
Sigurd Starcke, gift d. 7.-11.-1987
med Bente Pedersen, fabriksarbej
der, født d. 13.-3.-1965, datter
af Jane og Ingemann Pedersen.
Parret har børnene: Kasper, født
d. 14.-5.-1980 og Kristine, født
d. 30.-11.-1986.
P.S. har været på Try og Lund
bæk Landbrugsskoler. Han over
tog gården d. 5.-4.-1988 fra Ej
vind Dahl.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 40 ha. Der er lejet 13,9 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og løbende restaureret. Udbygningerne består af bindestald
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fra 1972 , løsdrif tstald og lade fra 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 75
årskøer, 85 ungdyr og 40 slagtekalve af blandet race. Der er 5 traktorer, markvan
dingsanlæg og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der bruges delvis
maskinstation.

FJEMBEVEJ 53, "BIRKET", HUGDRUP, 9352 DYBVAD, tlf. 98864155.
HELGE RISGAARD ERIKSEN,
gårdejer, født d. 10.-4.-1934, søn
af Astrid og Marius Eriksen, gift
d. 15.-11.-1958 med Henny Sø
rensen, medhjælpende hustru,
født d. 16.- 12.-1936, datter af
Lisbeth og Johan Sørensen. Par
ret har børnene: Kirsten, født d.
28.-8.-1959, Inger, født d. 24.-3.1964 og Carsten, født 24.-7.-1967.
H.R.E. har været på Malling Landbrugsskole, han er formand for Hjørring Kvægavls
forening, i bestyrelsen af Landsforeningen R.D.M., samt i bestyrelsen for Regionsud
valget for Kvæg i GI. Hjørring Amt. Han overtog gården d. 1.-2.-1961 fra sine for
ældre Astrid og Marius Eriksen, som købte gården i 1930, og genopbyggede den efter
en brand i 1934.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 32,6 ha. Der er lejet 32 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1934, kostald fra 1972, svinestald fra 1934 er ombygget i 1978, lade fra 1934,
maskinhus fra 1978-80, foderhus fra 1989 og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 32 årskøer, 38 ungdyr og 15 slagtekalve, desuden produceres der ca. 425
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer og
kornsilo med varm lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælper.
FJEMBHEDEVEJ 50, "ØSTER ROM", PRÆSTBRO, 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98867157.
HENNING NIELSEN, gårdejer, født d. 21.-12.-1946, søn af Kathrine og Holger Nielsen.
H.N. overtog gården d. 1.-9.-1983 fra Birthe Andersen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 30,5 ha, heraf tilkøbt 8,3 ha. Der er lejet 8,3 ha.
Stuehuset er opført i 1878 og løbende restaureret. Udbygningerne består af fedesvinestald fra 1981, sostald og løbeafdeling fra 1984, so- og smågrisestald samt goldsostald
og lader fra 1989, maskinhus fra 1986 og gylletank. Gården drives med en svineproduk
tion på 70 årssøer, der sælges ca. 400 smågrise og 1.000 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, mejetærsker, plansilo
og varm lufts tørreri. Gården drives sammen med "Lille Klementshave", Idskovvej 31.
FLAUENSKJOLDVEJ 22, "ØSTER LED", BRØNDEN, 9352 DYBVAD,
tlf. 98-869152.
ARNE BACH PEDERSEN, gård
ejer, født d. 14.-6.-1936, søn af
Marie og Albert Pedersen, gift
d. 2.-5.-1965 med Mana Hansen,
medhjælpende hustru, født d.
26.-2.-1944, datter af Paula og
Bent Hansen. Parret har børne
ne: Lars, født d. 19.-10.-1962 og
Janne, født d. 1.-12.-1966.
A.B.P. overtog gården d. 1.-5.1965 fra sine forældre Marie og Albert Pedersen, der byggede gården som statshus
mandsbrug i 1931, ejendommen blev udstykket fra "Aarkeledet".
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 6,6 ha. Der er lejet 10,4 ha.
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fra 1931 moderniseret i 1976, fravænningsstald fra 1973, goldsostald fra 1979, maskin
hus fra 1986 og 2 indendørs køresiloer. Gården drives med en svineproduktion på 85
årssøer, der sælges ca. 1.600 smågrise årligt. Desuden drives der chinchillafarm med
60 dyr. Der er traktor og plansilo med korntørreri. Der bruges delvis maskinstation.

FLAUENSKJOLDVEJ 23, "LANDLYST", BRØNDEN, 9352 DYBVAD, tlf. 98-869052.
JENS CHRISTIAN MADSEN, gårdejer, født d. 24.-1.-1941, søn af Marie og Ejner Mad
sen, bor sammen med Bodil Christiansen.
J.C.M. overtog gården d. 15.-8.-1966 fra Anker Larsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 27,2 ha., heraf 5 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1976-77. Udbygningerne består af svine
stald fra 1928 om- og tilbygget i 1970-71, lade fra 1928, maskinhus fra 1985, 2 gas
tætte og 2 indendørs siloer. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der
produceres ca. 1.200 smågrise og 20 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer og 1 meje
tærsker. Gården drives uden femmed arbejdskraft.
FLAUENSKJOLDVEJ 35, "ST.
SPAANHEDEN", STAGSTED, 9352
DYBVAD, tlf. 98.-861346.
EJLER CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 1.-10.-1943, søn af Olga
og Alfred Christensen, gift d.
7.-7.-1968 med Titten Jensen,
lærer, datter af Valborg og Berthel Jensen. Parret har børnene:
Kristine, født d. 14.-6.-1972 og
Janne, født d. 30.-3.-1974.
E.C. har været på Haslev Land
brugsskole. Han overtog gården

d. 26.-8.-1970 ved tvangsauktion.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er lejet 7 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og restaureret fra 1974-86. Udbygningerne består af svinestalde bygget fra 1974-86, farestald, klimastald, forfedestald, slagtesvinestald,
drægtighedsstald, lade fra 1915, maskinhus fra 1986, gastæt silo og gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 280 årssøer, der produceres ca. 6.000 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer og 2
faste medhjælpere.
FREDBORGVEJ 31, "SKOVLY",
VOLSTRUP, 9300 SÆBY, tlf. 98466140.
HANS GERT LARSEN, gårdejer,
født d. 19.-4.-1928, søn af Jenny
og Jens Larsen, gift d. 6.-11.-1965
med Nanny Jensen, medhjælpen
de hustru, datter af Jens Jensen.
Parret har børnene: Henrik og
Jørn.H.G.L. driver også minkfarm,
han har været på Lyrigby Land
brugsskole. Han overtog gården i
1965 fra Møller Nielsen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 11,6 ha.
Stuehuset er opført i 1944 og løbende restaureret og tilbygget. Udbygningerne består
af svinestalde fra 1974-78, ældre stald, maskinhus fra 1978 og gastæt silo. Gården
drives som minkfarm med en bestand på 420 dyr. Der er 2 traktorer og halvpart i me
jetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
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VIGGO JENSEN og NIELS ØRVAD JENSEN, gårdejere. V.J. er født d. 31.-7.-1917, søn
af Amalia og Niels Jensen, gift d. 13.-12.-1952 med Stella Kristensen, husmor, født d.
6.-8.-1928, datter af Kristine og Niels Kristensen. Parret har børnene: Anne Lis, født
d. 19.-5.-1952, Niels, født d. 1.-2.-1954 og Poul, født d. 6.-8.-1957.
V.J. overtog gården d. 5.-8.-1950 fra Krista Risgaard.
Sønnen Niels Ørvad Jensen købte halvpart i gården d. 31.-12.-1978, han har været på
Bygholm Landbrugsskole og er i Kredsrepræsentantskabet for M.D. Gården drives som
I/S.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 63 ha., heraf 10 ha. marginaljord. Der er lejet 100 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbenden restureret. Udbygningerne består af kvægstalde
fra 1890 renoveret i 1969 og 1982, svinestald og maskinhus fra 1978, lade fra 1986,
gastæt silo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 53 årskøer og 65
ungdyr af racen SDM, desuden produceres der ca. 2.000 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, ærter og frøgræs. Der er 3 traktorer, mejetærsker,
plansilo og varm lufts tørreri. Der bruges delvis maskinstation. Sønnen Poul driver
"Ørvad Maskinstation" fra gården.

FREDBORGVEJ 50, "SØNDERSKO
VEN", HØRBY, 9300 SÆBY, tlf.
98-466133.
ERIK JENSEN, gårdejer, født d.
20.-7.-1934, søn af Elna og Al
fred Jensen, gift d. 4.-8.-1956
med Gerda Nielsen, medhjælpen
de hustru, født d. 18.-3.-1934,
datter af Magda og Morten Niel
sen. Parret har datteren Hanne,
født d. 28.-1.-1961.
E.J. overtog gården i juli 1956
fra sine svigerforældre Magda og Morten Nielsen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.120.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., der er 2 ha. mar
ginaljord.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1965. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1977, ældre bygning fra 1924 restaureret i 1977, kalvestald og maskinhus fra 1960,
lade og gylletank fra 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 50
ungdyr og 35 slagtekalve. Der er 3 traktorer, mejetærsker, plansilo og korntørreri.
Der bruges delvis maskinstation, og der er 1 fast medhjælper.
FUGLSANGVEJ 10, "ST. FUGL
SANG", HUGDRUP, 9352 DYB
VAD, tlf. 98-864075.
JENS THOMSEN, gårdejer, født
d. 14.-5.-1944, søn af Clara og
Emil Thomsen. J.T. har børnene:
Jesper, født d. 16.-8.-1970 og
Charlotte, født d. 19.-7.-1973.
J.T. har været på Haslev Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 7.-4.-1976 fra sine forældre
Clara og Emil Thomsen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal
52 ha., heraf 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1800 tallet samt restaureret og tilbygget senest i 1980. Udbygningerne består af kvægstald fra 1966 renoveret til svinestald i 1990, slagtesvinestalde
fra 1976 og 1990, lade fra 1985, maskinhus fra 1975 og 2 gylletanke. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps og ærter. Der er 3 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. Der bruges delvis
maskinstation.
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FYNBOVEJ 11, "NYHOLM", AGERSTED, 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98-854118.
TOM HENRIK NÆSGAARD JENSEN, gårdejer, født d. 24.-2.-1960, søn af Bodil Marie
og Mogens Jensen, gift d. 24.-6.-1989 med Jette Weinriech, teknisk assistent, født d.
26.-12.-1964, datter af Sonja Elisabeth og Svend Thorvald Poulsen. Parret har datteren
Emielie, født d. 11.-11.-1989.
T.H.N.J. har været på Bygholm Landbrugsskole, og han er i Bestyrelsen for Øst Vend
syssel. Han overtog gården d. 5.-9.-1986 fra Ø.A.G.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 36,1 ha., tilkøbt 15,5 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1940 og restaureret flere gange senest fra 1986-90. Udbygnin
gerne består af klimastald fra 1986, slagtesvinestald er restaureret i 1988, drægtig
hedsstald restaureret i 1989, farestald restaureret i 1990, lade fra 1940, maskinhus fra
1982, gastæt silo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 190 årssøer,
der sælges ca. 1.500 smågrise og 2.800 slagtesvin årligf desuden er der 1 hest.
Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, ærter, raps og byg. Der er 2 traktorer og
1 halmfyr. Der bruges delvis maskinstation.
FÆBROVEJ 26, "LILLE FÆBRO
EN", FÆBROEN, 9330 DRON
NINGLUND, tlf. 98-854007.
NIELS JUHL og HUGO ANDREA
SEN, gårdejere. N.J. er født d.
17.-2.-1954 og H.A. er født d.
23.-11.-1944, sønner af Dagmar
og Laurits Andreasen.
N.J er i Stient Pol, han er fuld
mægtig i Mejeriernes Fællesorga
nisation. H.A. har været på Ham
merum Landbrugsskole, og han
driver gården som brødrene over
tog d. 31.-12.-1977 fra deres forældre Dagmar og Laurits Andreasen.
Ejendomsskyld 2.470.000. Areal 61 ha., heraf 12 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1933 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1951 ombygget til svinestald i 1989, svinestald fra 1933 ændret i 1978, stald fra
1963 ombygget i 1978, lade fra 1933 og maskinhus fra 1980. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på ca. 800 stk. årligt, desuden er der 6 får med lam. Plante
produktionens salgsafgrøder er italiensk rajgræs og raps. Der er 2 traktorer, mejetær
sker, plansilo og varm lufts tørreri. Der bruges delvis maskinstation.
GADHOLTVEJ 24, "ØSTERGAARD", GADHOLT, 9300 SÆBY, tlf. 98-465089.
ARNE JOHANNES ANDERSEN, gårdejer, født d. 20.-5.-1941, søn af Karen og Emil
Andersen, gift d. 5.-4.-1969 med Else Rønholt Hansen, sygeplejerske, født d. 5.-6.1939, datter af Martine og Peter Hansen.
A.J.A. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-5.-1969 fra
Ole Jensen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 9,6 ha. Der er lejet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1958. Udbygningerne består af kvægstald fra 1958 til- og ombyg
get til svineproduktion i 1973, lade og maskinhus fra 1973 samt gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 75 årssøer, der sælges ca. 1.600 smågrise årligt,
desuden er der en sølvrævefarm med 35 dyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og byg. Der er traktor, plansilo med varm lufts tørreri og halmfyr. Der bruges delvis
maskinstation, og der er 1 skoledreng til hjælp.
GADHOLTVEJ 36, "VESTER RUGTVED", UNDERSTED, 9300 SÆBY, tlf. 98-465005.
OLE GADENSGAARD, gårdejer, født d. 12.-5.-1940, søn af Krista og Morten Gadensgaard, gift d. 17.-6.-1967 med Ida Jensen, husmor, født d. 18.-4.-1943, datter af
Birgitte og Erhardt Jensen. Parret har børnene: Martin, født d. 30.-12.-1967, Jørgen,
født d. 30.-9.-1969 og Nils, født d. 11.-5.-1971.
O.G. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1967 fra sine
forældre Krista og Morten Gadensgaard.

-310-

Ejendomsskyld 2.350 .000. Areal 64 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 7 ha. eng. Der er
lejet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1950 , ungdyrstald fra 1974, svinestalde fra 1925 renoveret flere gange senest i
1989, slagtesvinestald fra 1971, farre- og goldsostald fra 1978, fravænningsstald fra
1979, lade fra 1973, maskinhus fra 1964, gastæt silo og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 54 årskøer, 50 ungdyr og 30 slagtekalve, desuden er der en
slagtesvineproduktion på 2.800 stk. årligt. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Der
er 1 fast fodermester og 1 deltidsmedhjælper.

GERNDRUPVEJ 5, "GERNDRUP", STENHØJ, 9900 FREDERIKSHAVN, tlf. 98-475105.
ANDERS OVERGAARD JENSEN, gårdejer, født d. 6.-4.-1956, søn af Grethe og Alfred
Overgaard Jensen, bor sammen med Susanne Søndermark, EDB-studerende, født d.
16.-1.-1966.
A.O.J. har været på Malling Landbrugskole 2 gange. Han overtog gården i juli 1989
fra sine forældre Grethe og Alfred Overgaard Jensen.
Ejendomsskyld 2.040.000. Areal 66 ha.
Bygningerne består af ældre svinestalde og 1 lade fra 1873. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 1.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og ærter. Der er 2 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. Der er ingen fremmed
arbejdskraft.
GERNDRUPVEJ 10, "MOSEN", STENHØJ, 9750 ØSTER VRÅ, tlf. 98-475260.
FINN JENSEN, gårdejer, født d. 30.-4.-1964, søn af Ruth og Viggo Jensen.
F.J. har været på Try og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-8.-1989
fra Alfred Olsen.
Ejendomsskyld 2.470.000. Areal 39,5 ha.
Stuehuset er opført i 1865 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1980, lade fra 1920 og maskinhus, som er bygget efter en brand i 1987,
derudover er der gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 140 årssøer, der
sælges ca. 2.500 smågrise og 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GJERSHOLTVEJ 5, "LINDENBORG", 9750 ØSTER VRÅ, tlf. 98-951892.
LARS DALSGAARD, gårdejer, født d. 22.-5.-1958, søn af Anna Tove og Søren
Dalsgaard.
L.D. har været på Lægård og Lundbæk Landbrugsskoler. Han overtog gården d. 9.-6.1986 fra Jens Nielsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 12 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og løbende restaureret. Udbygningerne består af ældre
kvægstalde, 1 nyere fra 1980, 1 ældre lade samt 1 fra 1980, og maskinhus fra 1980.
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 15 ungdyr og 30 slagtekalve, des
uden er der 3 ammekøer. Der er 3 traktorer og kornsilo. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

GJERSHOLTVEJ 9, "GJERSHOLT",
9750 ØSTER VRÅ, tlf. 98-951037.
KAREN SKOUSGAARD, SOLVE
IG og OVE HAUGAARD, lærere.
S.H. er født d. 29.-7.-1948,
datter af Karen og Edgar Skousgaard, gift d. 22.-6.-1974 med
Ove Haugaard, lærer, født d.
7.-11.-1944, søn af Emma og Ja
cob Haugaard. Parret har børne
ne: Rasmus, født d. 21.-8.-1975
og Thomas, født d. 25.-9.-1977.
O.H. er i Repræsentantskabet for
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i slægtens eje siden 1905, og blev hermed 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 105 ha., heraf 10 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført i 1964 og restaureret i 1985-90. Udbygningerne består af svinestalde fra 1905 renoveret i 1985 og 1989, lade fra 1905, maskinhuse fra 1956 og
1991, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
2.200 stk. årligt, desuden er der 5 ammekøer og 7 ungdyr af racen Hereford. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, ærter, græsfrø, hvede og byg. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker, plansilo, halmfyr og 3 vindmøller. Der er 1 driftleder på gården, som
drives sammen med "Vester Mølbak", Mølbakvej 5, Øster Vrå.
GJERSHOLTVEJ 19, "SØHOLTGAARD", SØHOLT, 9750 ØSTER VRÄ, tlf. 98-951501.
OLE JENSEN, gårdejer, født d. 21.-2.-1944, søn af Lise og Henry Christian Jensen,
gift d. 2.-9.-1967 med Birthe Mikkelsen, sygehjælper, født d. 6.-7.-1947, datter af Inga
og M. C. Mikkelsen. Parret har børnene: Charlotte Christina, født d. 8.-2.-1968, Mette
Merete, født d. 3.-12.-1974 og Lene Louise, født d. 2.-12.-1977.
O.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 8.-9.-1978 fra Finn
Flensted Nielsen.
Ejendomsskyld 2.650.000. Areal 50 ha., heraf 9 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1879 og restaureret senest i 1976. Udbygningerne består af
forfedestald fra 1966 renoveret i 1986, goldso- og farestald fra 1972 renoveret i 1986,
slagtesvinestald fra 1976 renoveret i 1987, lade og maskinhus fra 1976 samt gylletank.
Gården drives som avlscenter for grise, der er 125 årssøer, og der produceres ca.
1.500 slagtesvin årligt, resten sælges som avlsdyr. Desuden er der 6 heste. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter, raps og frøgræs. Der er 2 traktorer, mejetærsker,
plansilo og varm lufts tørreri. Der er 2 faste medhjælpere.

GRØNHEDEVEJ 35, GRØNHEDE, 9300 SÆBY, tlf. 98-468095.
CARL POULSEN, gårdejer omtales under Hybholtvej 15.
C.P. overtog gården d. 1.-3.-1989 fra Gunnar Pedersen.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 17 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret 1987-88. Udbygningerner består af kvægstald
fra 1942, hestestald og lade fra 1948 samt maskinhus fra 1980. Gården drives sammen
med "Nr. Stidsholt", Hybholtvej 15.

HAVENSVEJ 10, "KÆRET", HØRBY, 9300 SÆBY, tlf. 98-466244.
JØRN MARIEGAARD JENSEN, gårdejer, født d. 24.-4.-1949, søn af Dagny og Gunnar
Jensen, gift d. 8.-9.-1979 med Irene Marie Simonsen, medhjælpende hustru, født d.
8.-9.-1948, datter af Alice og Knud Simonsen. Parret har børnene: Karina, født d.
23.-6.-1966, Michael, født d. 28.-7.-1967 og Dennis, født d. 19.-9.-1976.
J.M.J. driver lidt maskinstation, han har været på Lyngby Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-1.-1977 fra Kirsten Thomsen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 16,1 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1900 ombygget og moderniseret til svin i 1977, svinestald fra 1900 moderniseret
1977, fare- og fravænningsstald fra 1978, der er tilbygget ungsvinestald i 1989, lade
fra 1914, maskinhus fra 1983 og udendørs køresilo. Gården drives med en svineproduk
tion på 180 årssøer, der sælges 3.700 smågrise og 100 slagtesvin årligt. Desuden er
der oprettet minkfarm i 1987. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede
og byg. Der er 4 traktorer, mejetærsker, plansilo med varm lufts tørreri. Der er 1
skoledreng til hjælp.
HESTVANGVEJ 10, "ØSTER KVESEL", UNDERSTED, 9900 FREDERIKSHAVN, tlf.
98-465004.
KNUD SØRENSEN, gårdejer, født d. 17.-3.-1938, søn af Ingrid og Johan Sørensen. K.S.
har børnene: Anette, født d. 19.-4.-1966, Marian, født d. 18.-3.-1970 og Mikael, født
d. 4.-8.-1972.
K.S. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1977 fra sin far
Johan Sørensen.
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Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 36,1 ha., heraf 3 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført i 1927 og restauteret i 1975. Udbygningerne består af svinestalde
fra 1970 og 1977, lade fra 1900, maskinhus fra 1980 og indendørs køresilo. Gården
drives med en svineproduktion på 45 årssøer, der sælges 800 smågrise og 100 slagte
svin årligt. Der er 3 traktorer, mejetærsker og kornsilo med varm lufts tørreri. Der
bruges delvis maskinstation.
HESTVANGVEJ 15, "NR. HEST
VANG", UNDERSTED, 9900 FRE
DERIKSHAVN, tlf. 98-465054.
POUL ANDERSEN, gårdejer,
født d. 15.-10.-1940, søn af Krista og Oskar Andersen, gift d.
21.-11.-1964 med Ellen Margre
the Jensen, medhjælpende hustru,
født d. 3.- 6.-1944, datter af
Karen og Anton Jensen. Parret
har datteren Britta, født d. 14.4.-1967.
P.A. overtog gården d. 1.-4.-1969 fra Kristian Peter Olesen.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal 75 ha. og der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af slagtesvinestalde fra 1974 og 1977, farestald fra 1980, lade fra 1890 og maskinhus fra 1976,
derudover er der gastæt silo og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion
på 80 årssøer, der sælges 500 smågrise og 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.
HJORTHOLMVEJ 6, "HJORT
HOLM", TORSLEV, 9750 ØSTER
VRÅ, tlf. 98-951392.
HARRY CHRISTIAN OLESEN,
gårdejer, født. d. 30.-7.-1929,
søn af Emilie Marie og Oluf
Peder Christian Olesen, gift d.
18.-12.-1954 med Grethe Jensen,
husmor, født d. 10.-2.-1935, dat
ter af Erna og Ernst Jensen. Par
ret har børnene: Emilie, født d.
23.-2.-1955, Oluf, født d. 28.-4.1957, Karl, født d. 24.-8.-1960,
Lars, født d. 29.-4.-1964, Charles, født d. 18.-8.-1965, Mette, født d. 30.-4.-1970 og
Harry, født d. 26.-11.-1971.
H.C.O. overtog gården i februar 1957 fra sine forældre Emilie og Oluf Olesen. Gården
har været i slægtens eje siden 1912.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 31,2 ha., heraf tilkøbt 7,8 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og løbenden restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1913 moderniseret i 1960, svinestalde fra 1957 og 1978, lade fra 1913 og maskin
hus fra 1978. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der sælges 425
smågrise og 150 slagtesvin årligt, desuden sælges ca. 425 avlsgrise, der er 2 ammekøer, 1 ungdyr og 1 slagtekalv af racen Simmentaler, 1 hoppe med føl og minkfarm
med 160 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, mejetær
sker, kornsilo og korntørreri. Sønnerne Carl og Harry er medhjælpere på gården.

HJØRRINGVEJ 12, "VESTER SKOVSGAARD", SYVSTEN, 9300 SÆBY, tlf. 98-468021.
JØRGEN SKOVSGAARD, gårdejer, født d. 30.-3.-1931, søn af Ingeborg og Vilhelm
Skovsgaard, gift d. 16.-6.-1961 med Kirsten Nielsen, sygeplejerske, født d. 20.-1.-1935,
datter af Marie og N.P. Fønss Nielsen. Parret har børnene: Birgit, født d. 31.-3.-1962,
Lone, født d. 11.-4.-1964 og Anders, født d. 5.-10.-1971.
J.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1961 fra sine
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forældre Ingeborg og Vilhelm Skovsgaard.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 15 ha.
Stuehuset er opført i 1896 og løbende rcstauteret. Udbygningerne består af svinestalde
fra 1972 og 1976 og lade fra 1840. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 600
stk. årligt, desuden er der 10 ammekøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 2 traktorer, varm lufts tørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed
arbejdskraft.

HJØRRINGVEJ 20, "BUNKHULEGAARD", HØRBY,
9300 SÆBY, tlf. 98-466170.
TAGE JAKOBSEN, gårdejer,
født d. 24.-3.-1936, søn af
Astrid og Holger Jakobsen,
gift d. 20.-11.-1960 med
Birte Kristine Gunder, hus
mor, født d. 9.-4.-1938,
datter af Erna og Peder
Gunder. Parret har børne
ne: Jørgen, født d. 22.-10.1964, Helle, født d. 29.-

9.-1968 og Peter, født d. 30.-3.-1972.
T.J. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-11.-1965 fra sin
far Holger Jakobsen.
Ejendomsskyld 5.800.000. Areal 143 ha., heraf tilkøbt 72 ha., der er 6,3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1949 og løbende restaureret. Udbygningerne består af drægtig
hedsstald fra 1976, fare- og klimastald fra 1978, forfedestald fra 1980, slagtesvinestalde fra 1977 og 1978 renoveret i 1986, lade fra 1949 renoveret i 1962, maskinhus
fra 1982, halmlade fra 1986 og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på
200 årssøer, der sælges 2.000 smågrise og 2.000 slagtesvin årligt. Desuden er der
kyllingefarm fra 1970 til 30.000 stk., der er 5.000 kyllinger på staldloftet. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, ærter og industrikartofler. Der er 5 traktorer,
mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri samt stokerfyr til halm, som leverer varme
til hele gården. Der er 1 fast medhjælper.

HJØRRINGVEJ 34, "FAURHOLT", HØRBY, 9300 SÆBY, tlf. 98-466167.
TAGE ANDERSEN, gårdejer, født d. 29.-7.-1925, søn af Anne Kirstine og Anders An
dersen, gift d. 20.-12.-1962 med Kirsten Madsen, husmor, født d. 20.-2.-1941, datter
af Hanne Sofie og Laurids Madsen. Parret har børnene: Merethe, født d. 11.-7.-1965,
Hanne Birgitte, født d. 2.-8.-1967, tvillingerne Alice og Britta, født 30.-8.-1975.
T.A. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 10.-2.-1965 fra tvangs
auktion.
Ejendomsskyld 3.420.000. Areal 61 ha., heraf 11 ha. eng. Der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Udbygningerne består af svinestalde
fra 1931 og 1979, samt kyllingehuse fra 1968 og 1972. Gården drives med en slagte
svineproduktion på 1.800 stk. årligt, desuden er der ca. 50.000 kyllinger. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, mejetærsker, plansilo og varm
lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælper på gården, som drives sammen med "Hæstrupgaard", Hæstrupvej 161.
HJØRRINGVEJ 171, "NY DANSBJERG", HØRBY, 9300 SÆBY, tlf. 98-466256.
HERLUF NIELSEN, gårdejer, født d. 13.-11.-1922, søn af Anna og Karl Nielsen, gift
d. 2.-11.-1957 med Johanne Bruun, medhjælpende hustru, født d. 16.-2.-1933, datter af
Karen og Valdemar Bruun. Parret har børnene: Karen Marie, født d. 29.-7.-1958 og
Annette, født d. 16.-2.-1960.
H.N. overtog gården d. 1.-10.-1964 fra sine svigerforældre Karen og Valdemar Bruun,
den blev bygget i 1912 på en udstykning fra H. Estrup.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 11,2 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
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fra 1912, svinestalde og lader fra 1912 og 1924 samt maskinhus fra 1980. Gården
drives med en kvægproduktion på 22 årskøer og 27 ungdyr, desuden er der 3 årsøer, og
der produceres ca. 26 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer og korntørreri. Der er 1
skoledreng til hjælp.

HJØRRINGVEJ 186, "TAMSTRUP
MØLLEGAARD", THORSHØJ,
9750 ØSTER VRÅ, tlf. 98-956153.
KJELD TAGE PALLE, gårdejer,
født d. 4.-3.-1938, søn af Laura
og Thorvald Palle, gift d. 4.-8.1962 med Birthe Rasmussen, provisor, født d. 10.-4.-1937, datter
af Elsa Maria og Svend Villy Ras
mussen. Parret har børnene:
Kim, født d. 11.-7.-1964, Janni,
født d. 12.-3.-1966 og Connie,
født d. 17.-4.-1968.
K.T.P. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 23.-11.-1963 fra
Hilbert Nedergaard.
Ejendomsskyld 2.130.000. Areal 63,5 ha., heraf tilkøbt 17 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret. Udbygningerne består af svinestalde
fra 1924, 1942 og 1950, lade fra 1950 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en
Chinchillafarm med 300 avlsdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er græsfrø, raps,
ærter, byg og hvede. Der er 2 traktorer, mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og
halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
HJØRRINGVEJ 285, "ØSTER
HORSHAVE", THORSHØJ, 9750
ØSTER VRÅ, tlf. 98-956013.
JENS CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 30.-6.-1943, søn af Dag
mar og Emanuel Christensen,
gift d. 27.-9.-1970 med Rita Lar
sen, medhjælpende hustru, født
d. 4.-3.-1949, datter af Ingrid og
Hans Larsen. Parret har børne
ne: Anders, født d. 4.-4.-1972,
Birthe, født d. 16.-9.1973 og
Martin, født d. 18.-5.-1979 og
død d. 16.-3.-1989.
J.C. overtog gården i 1968 fra
sine forældre Dagmar og Emanuel Christensen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 7,8 ha., der er 2 ha. marginal
jord. Der er lejet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1918 og løbende restaureret. Udbygningerne består af fare- og
drægtighedsstald fra 1978, fravænningsstald fra 1985, lade fra 1916, maskinhus fra
1984, gastæt silo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer,
der sælges 3.000 smågrise og 50 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
raps. Der er 3 traktorer og halmfyr.På gården er der 1 fast medhjælper, og der bruges
delvis maskinstation.

HJØRRINGVEJ 320, "LUNDERGAARD", 9750 ØSTER VRÅ, tlf. 98-956084.
GUNNAR KRISTIAN ANDERSEN, gårdejer, født d. 6.-7.-1927, søn af Anna og Anders
Andersen, gift d. 17.-10.-1950 med Birthe Kirstine Kristensen, husmor, født d.
12.-5.-1927, datter af Ingeborg og Janus Kristensen. Parret har børnene: Anders, født
d. 26.-10.-1951, Mette, født d. 3.-11.-1955 og død i 1986, og Charlotte, født d.
20.-10.-1963.
G.K.A. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1958 fra

Knud Andersen. Areal 52 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1950, svinestalde fra 1950 og 1975, maskinhus fra 1970 samt 2 kyllinge
huse. Gården drives med en kyllingeproduktion på 28.000. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, mejetærsker, plansilo og varm lufts
tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft, den drives sammen med "Hæstrupgaard", som ejes af G.K.A. og hans brødre Jens og Tage.

HJØRRINGVEJ 496, "KRINGELSIGHOLT", 9750 ØSTER VRÅ, tlf. 98-951698.
POUL ERIK MATTHIASSEN, gårdejer, født d. 5.-1.-1952, søn af Kristine og Poul
Matthiassen, gift d. 12.-5.-1973 med Birthe Kirstine Nielsen, sygehjælper, født d.
10.-12.-1953, datter af Bodil og Svend Nielsen. Parret har børnene: Lone, født d.
18.-10.-1973, Dorte, født d. 28.-10.-1975 og Christian, født d. 24.-10.-1979.
P.E.M. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Torslev Hus
mandsforening. Han overtog gården i september 1978 fra Niels Christian og Legardt
Carlsen.
Areal 27,6 ha. Der er lejet 15,5 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1974, ungdyrstald fra 1960, lade fra 1915, maskinhus fra 1965 og køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racerne
SDM og Jersey. Der er 2 traktorer og kornsilo med varm lufts tørreri. Der er 1 fast
medhjælper, og der bruges delvis maskinstation.
HJØRRINGVEJ 512, "ENGGAARD",
9750 ØSTER VRÅ, tlf. 98-951167.
OSKAR NIELSEN, gårdejer, født
d. 8.-2.-1924, søn af Anna Johan
ne og Anders Nielsen, gift d.
22.-2.-1948 med Marie Camillla
Taugaard, husmor, født d. 10.-8.1927, datter af Magda Johanne
og Otto Marius Taugaard. Parret
har børnene: Margit, født d. 8.8.-1948, Torkild, født d. 15.-3.1953 og Marian, født d. 24.-3.1961.
O.N. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 7.-10.-1948 fra Carl
Sørensen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 22,5 ha., heraf 0,6 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1965-66. Udbygningerne består af kvægstald fra 1961, svinestald
fra 1972, lader fra 1960 og 1981 samt maskinhus fra 1977. Gården drives med en svi
neproduktion på 30 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 4 traktorer, mejetærsker, plansilo og
korntørreri.
HJØRRINGVEJ 513, "GRANLY",
9750 ØSTER VRÅ, tlf. 98-951052.
GUNNAR MIKKELSEN, gårdejer,
født d. 11.-11.-1932, søn af Kat
rine og Søren Mikkelsen, gift d.
7.-11.-1959 med Aase Jensen,
husassistent, født d. 1.-1.-1941,
datter af Ester og Poul Jensen.
Parret har børnene: Jytte, født
d. 6.-3.-1962, Bjarne, født d. 4.6.-1966 og Jørgen, født d. 1.-8.1973.
G.M. overtog gården d. l.-ll.-

-3161959 fra sine forældre Katrine og Søren Mikkelsen, nuværende ejer er 4. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden 1886.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 6,7 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1965, lader fra 1940 og 1979 samt køresilo. Gården drives med en kvægproduktion
på 37 årskøer, 39 ungdyr og 4 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer og mark
vandingsanlæg. Der bruges delvis maskinstation.

HJØRRING VEJ 516, "AGERDAL",
9750 ØSTER VRÅ, tlf. 98-951426.
PALLE AGERDAL, gårdejer,
født d. 18.-11.-1959, søn af Kri
stine og Knud Agerdal, gift d.
14.-7.-1984 med Birgitte Gundersen, kontorassistent, født d. 26.11.-1961, datter af Karen og Pe
ter Gundersen. Parret har bør
nene: Morten, født d. 23.-8.-1986
og Andreas, født d. 4.-1.-1989.
P.A. har været på Borris og Lund
bæk Landbrugsskoler. Han over
tog gården d. 1.-7.-1984 fra sine forældre Kristine og Knud Agerdal, nuværende ejer
er 3 generation.
Ejendomsskyld 1.121.900. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 6 ha. eng. Der lejet
6 ha.
Stuehuset er opført i 1984. Udbygningerner består af kvægstald fra 1924 renoveret i
1977, lade fra 1924, maskinhus fra 1974 , køresilo og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 34 årskøer, 35 ungdyr og 20 slagtekalve af racen Jersey. Plante
produktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, kornsilo og korntørreri. Der
bruges delvis maskinstation.
HJØRRINGVEJ 529, "ST. HEDELUND", 9750 ØSTER VRÅ, tlf 98-958186.
PETER BORGEN, gårdejer, født d. 17.-12.-1952, søn af Inge og Kaj Borgen, gift d.
21.-6.-1984 med Else Vester, gårdejer, født d. 20.-1.-1953, datter af Anna og Knud
Erling Vester. Parret har sønnen Hans Christian, født d. 25.-7.-1988.
P.B. overtog gården d. 1.-11.-1975 fra Jens Anker Jensen.
Areal 17,4 ha., heraf tilkøbt 10,4 ha.
Stuehuset er opført i 1922 og restaureret i 1990. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1978 samt lade og maskinhus fra 1983. Gården drives som biodynamisk landbrug
med en kvægproduktion på 25 årskøer og 13 ungdyr af racen Jersey. Der er 2 trak
torer, og der bruges delvis maskinstation.
HOLTETVEJ 16, "HOLTET", ØRTOFT, 9300 SÆBY, tlf. 98-468104.
GODTFRED CHRISTIAN ANDERSEN, gårdejer, født d. 27-4.-1930, søn af Laura Marie
og Anders Christian Andersen, gift d. 6.-12.-1958 med Gerda Rasmussen, husmor, født
d. 17.-3.-1937, datter af Amalie og Ingemann Rasmussen. Parret har børnene: Martin,
født d. 29.-5.-1962, Grethe, født d. 4.-10.-1959 og Bente, født d. 20.-6.-1973.
G.C.A. overtog gården d. 1.-8.-1970 fra Peter Johansen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 46,2 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1895 og restaureret i 1988. Udbygningerne består af svinestald
fra 1940, lade fra 1920 restaureret i 1980 og maskinhus fra 1950. Gården drives med
en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin årligt, desuden er
der 14 ammekøer, 6 ungdyr og 6 slagtekalve, det er krydsninger mellem Broget og
Blåhvidt Kvæg. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, mejetær
sker, plansilo, tårnsilo og varm lufts tørreri. Der er ingen fremmed arbejdskraft.
HORSHAVEVEJ 6, "VESTER HORSHAVE", THORSHØJ, 9750 ØSTER VRÅ, tlf. 98956068.
KNUD ERIK HORSHAUGE, gårdejer, født d. 27.-2.-1940, søn af Ester Juliane Dorthea
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og Alfred Henry Horshauge, gift
d. 10.-3.-1962 med Mary Poulsen,
medhjælpende hustru, født d.
17.-10.-1939, datter af Laura Ka
thrine og Hagbarth Ejvind Poul
sen. Parret har børnene: Marian
ne, født d. 1.-2.-1963, Finn, født
d. 15.-1.-1965, Steen, født d.
27.- 9.-1967 og Bente, født d.
12.-3.- 1969.
Knud E. Horshauge har været på
Hammerum Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 31.-3.-1969
fra sine forældre Ester og Henry Horshauge. Gården blev udstykket fra "Øster
Horshave" i 1831, K.E.H. er 6. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 40., heraf 7 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1907 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
og svinestald fra 1906, lade fra 1958 samt maskinhuse fra 1976 og 1984. Der er 3
traktorer, mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Der bruges delvis
maskinstation.
HUGDRUPVEJ 26, "MELLERGAARD", HUGDRUP, 9352 DYB
VAD, tlf. 98-864131.
JØRGEN NIELSEN, gårdejer,
født d. 23.-4.-1945, søn af Kri
stiane og J. Nielsen, gift i 1972
med Inge Lise Hornum, advokat
sekretær, født d. 25.-6.-1950,
datter af Gudrun og Aage Hor
num. Parret har børnene: John,
født d. 10.-7.-1972, Gerd, født
d. 8.-10.-1974 og Ann, født d.
3.-7.-1977.
J.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i marts 1968 fra sine
forældre Kristiane og J. Nielsen, nuværende ejer er 3 generation på gården, som kom
i slægten ejers i 1923.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 30 ha. Der er lejet 50 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og løbende restaureret. Udbygningerne er genopført efter
en brand i 1964 og tilbygget i 1974 og 1980, laderne er fra 1964, 1974 og 1980 samt
maskinhus fra 1980, og der er køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 75
årskøer, 85 ungdyr og 40 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter
og jordbær. Der er 3 traktorer, mejetærsker, markvandingsanlæg, plansilo, varm lufts
tørreri og halmfyr. Der er 1 fast medhjælper, og der bruges delvis maskinstation.

HYBHOLTVEJ 15, "NØRRE STIDSHOLT", STIDSHOLT, 9300 SÆBY,
tlf. 98-468095.
CARL POULSEN, gårdejer, født
d. 27.-1.-1929, søn af Magda og
Peter Poulsen, gift d. 9.-10.-1949
med Signe Larsen, husmor, født
d. 21.-12.-1923, datter af Maren
og Christian Larsen. Parret har
børnene: Birthe, født d. 18.-2.1954 og Mogens, født d. 12.-1.1958.
C.P. har været på Malling Land
brugsskole. Han overtog gården i 1949 fra sine svigerforældre Maren og Christian
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Larsen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Udbygningerne består af kvægstalde fra 1923 og 1978,
svinestald fra 1983, lade 1956, maskinhuse fra 1963 og 1985 samt gastæt silo. Gården
drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 30 ungdyr og 20 slagtekalve af racen
SDM, desuden er der en svineproduktion på 15 årssøer, og der produceres 340 slag
tesvin årligt. Desuden er der hesteopdræt med 10 Varmblodsheste. Der er 2 traktorer,
mejetærsker og varm lufts tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft sammen
med ejendommen Grønhedevej 35.
HYBHOLTVEJ 20, "HYBHOLT",
STIDSHOLT, 9352 DYBVAD, tlf.
98-468028.
THORKILD HANSEN, gårdejer,
født d. 14.-3.-1954, søn af Esther
og Holger Hansen, gift d. 25.-7.1981 med Kirsten Bloch Nielsen,
sygeplejerske, født d. 19.-9.-1957,
datter af Asta og Poul Bloch Ni
elsen. Parret har børnene: Trine,
født d. 30.-7.-1985, tvillingerne
Jesper og Pia, født d. 1.-2.-1990.
T.H. har været på Borris og
Lundbæk Landbrugsskoler. Han overtog 1. halvdel af gården d. 1.-11.-1977 og 2. halv
del d. 1.-5.-1981 fra sine forældre Esther og Holger Hansen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 44,4 ha. Der er lejet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1903 og restaureret flere gange senest i 1989. Udbygningerne
består af kvægstald fra 1956, slagtesvinestald fra 1979, lade fra 1974, ældre maskin
hus samt et nyere fra 1972, foderhus fra 1971, køresilo og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 38 årskøer, 35 ungdyr og 17 slagtekalve af racerne SDM og
Jersey, desuden er der 2.000 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der
er 2 traktorer, mejetærsker, tårnsilo med varm lufts tørreri, markvandingsanlæg og
halmfyr. Der 1 fast medhjælper.
HYBHOLTVEJ 24, "LILLE HYB
HOLT", STIDSHOLT, 9352 DYB
VAD, tlf. 98-468084.
TAGE CHRISTIAN NIELSEN,
gårdejer, født d. 24.-7.-1937, søn
af Jensy Marie og Anton Niel
sen, gift d. 28.-9.-1968 med In
grid Johansen, husmor, født d.
26.-9.- 1932, datter af Laura og
Niels Johansen. Parret har dat
teren Anitta, født d. 28.-11.-1975.
T.C.N. har været på Vejlby Land
brugsskole, han er vuderingsinspektør for D.L.R. Han overtog gården d. 15.-8.-1968 fra sine forældre Jensy og
Anton Nielsen, nuværende ejer er 7. generation på gården, som har været fæstegård
under "Søbygaard", indtil den i 1883 blev frikøbt.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 14,4 ha., der er 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1949 og restaureret i 1987. Udbygningerne består af kvægstalde
fra 1970 og 1975, svinestalde fra 1960 og 1974, lade fra 1970, maskinhus fra 1976 og
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer, 50 ungdyr og
20 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der 550 slagtesvin årligt. Der er 3
traktorer og varm lufts tørreri. Der er 1 fast fodermester og daglejer.
HYBHOLTVEJ 35, "SLYNGBORG", BADSKOV, 9352 DYBVAD, tlf. 98-864274.
PER ELSN AB OLESEN, gårdejer, født d. 17.-4.-1943, søn af Ida og Johannes Elsnab
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Olesen, gift d. 29.-3.-1969 med Lis Christensen, kontorassistent, født d. 19.-11.-1945,
datter af Herdis og Holger Christensen. Parret har sønnen Allan, født d. 10.-12.-1970.
P.E.O. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1968 fra sine
forældre Ida og Johannes Olesen, nuværende ejer er 3 generation.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 48,8 ha., heraf 4 ha. skov. Der er lejet 9,5 ha.
Stuehuset er opført i 1897 og restaureret i 1974. Udbygningerne består af svinestalde
fra 1924, 1970 og 1978, lade fra 1924 og maskinhus fra 1983. Gården drives med en
svineproduktion på 70 årssøer, der produceres ca. 1.000 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, mejetærsker, plansilo, varm lufts
tørreri og halmfyr. Der er ingen fremmed arbejdskraft.
HYTTENVEJ 17, "NØRRE HYT
TEN", HYTTEN, 9352 DYBVAD,
tlf. 98-867138.
INGEMANN og OSKAR NIELSEN,
gårdejere. I.N. er født d. 29.11.-1925, søn af Jensine og Jens
Henrik Nielsen, gift d. 23.-7.-1952
med Inga Jensen, husmor, født d.
3.-3.-1932, datter af Henriette
og Lund Jensen. Parret har børne
ne: Ritta, født d. 13.-5.-1951,
Linda, født. d. 30.-5.-1956 og
Tina, født d. 18.-3.-1966. O.N.
er født d. 29.-12.-1928, søn af Jensine og Jens Henrik Nielsen.
Brødrene overtog gården i 1963 fra deres far Jens Henrik Nielsen, nuværende ejere er
4. generation.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 36,4 ha., heraf 3 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1800 tallet og løbende restaureret. Udbygningerne består af
kvægstalde fra 1936 og 1963 ændret til svinestald, sostald fra 1800 tallet, lade fra
1936 og maskinhus fra 1950. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der
produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er
2 traktorer, mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Der er ingen frem
med arbejdskraft.

HØJGÅRDVEJ 4, "KORSAGERHOLT", HØRBYLUND, 9300 SÆ
BY, tlf. 98-466161.
EDELST JØRGEN PAPE BACH,
gårdejer, født d. 17.-7.-1942, søn
af Pouline og Mejer Kristensen
Bach, gift d. 9.-8.-1964 med Bir
the Louise Pedersen, husmor,
født d. 2.-9.-1943, datter af Agathe og Valdemar Marinus Pe
dersen. Parret har børnene: Jet
te, født d. 19.-1.-1965, Jytte,
født d. 23.-2.-1967 og Preben,
født d. 31.-7.-1971.
E.J.P.B. er medlem af Hørby Skolenævn og Hørby Menighedsråd. Han overtog gården
d. 22.-7.-1964 fra Inger Pedersen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 24,8 ha., heraf tilkøbt 6,7 ha., der er 0,7 ha. skov.
Der er lejet 33,4 ha.
Stuehuset er opført i 1888 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1972, svinestald og maskinhus fra 1977, lade fra 1917 og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 32 årskøer, 34 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM,
desuden er der en produktion på 1.200 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer og varm
lufts tørreri. Der bruges delvis maskinstation.
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TORSLEV, 9750 ØSTER VRÅ,
tlf. 98-956116.
JØRGEN LARSEN, gårdejer, født
d. 31.-5.-1942, søn af Jutta og
Niels Christian Larsen.
J.L. har været på Haslev Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-1-1975 fra sine forældre
Jutta og Niels Christian Larsen,
nuværende ejer er 5. generation
på gården, som kom i slægtens
eje i 1838.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 48,3 ha., heraf tilkøbt 31 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstalde
fra 1955, 1969 og 1977, lader fra 1951, 1976 og 1979, maskinhuse fra 1977, 1981 og
1990 samt 3 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 27 årskøer, 25 ung
dyr og 15 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer,
mejetærsker og plansilo med korntørreri. Der bruges delvis maskinstation, og der er
halvtids medhjælp.
HØRBYLUNDVEJ 68, "SØNDER SVEJE", HØRBY, 9300 SÆBY, tlf. 98-466270.
SØREN KRESTEN LARSEN, gårdejer, født d. 1.-8.-1931, søn af Ida og Lars Larsen,
gift d. 17.-11.-1962 med Kirsten Christensen, hjemmehjælper, født d. 17.-4.-1939,
datter af Niels Sine og Cresten Christensen. Parret har børnene: Ulla, født d. 22.-4.1963, Kristian, født d. 10.-4.-1968 og Peter, født d. 30.-6.-1972.
S.K.L. har været på Fyns Stifts Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1962 fra
Alma Larsen.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 12,7 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstalde
fra 1938 og 1976, svinestald fra 1976, lade fra 1916 og maskinhus fra 1970. Gården
drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 16 årskøer, 18 ungdyr og 8
slagtekalve af racen RDM. Svineproduktionen er på 15 årssøer, der sælges 180 smågrise og 100 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer og kornsilo. Der bruges delvis
maskinstation.
HØRBYLUNDVEJ 71, "VESTER
MARKEN", HØRBY, 9300 SÆBY.
POUL JENSEN, gårdejer, født d.
25.-6.-1941, søn af Martine og
Anker Jensen.
P.J. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården i
1987 fra Svend Aage Møller.
Ejendomsskyld 470.000. Areal
10,5 ha., heraf 3 ha. skov.
Alle bygningerne er af ældre da
to, de består af stuehus, kvæg
stald, svinestald og lade. Går
den drives sammen med "Mellem Sveje", Svejevej 8, gården ejes af P.J. og hans bror
Børge Jensen.

HØRBYLUNDVEJ 91, "NØRREMARKEN", HØRBY, 9300 SÆBY, tlf. 98-466296.
ULLA SØRENSEN, gårdejer, født d. 8.-1.-1958, datter af Edith og Gunnar Sørensen,
gift d. 17.-11.-1980 med Tommy Nielsen, smed, født d. 6.-5.-1961, søn af Tove og
Erhart Nielsen. Parret har børnene: Sune, født d. 4.-1.-1982 og Balder, født d. 19.6.-1984.
U.S. har været på Nørre-Nissum og Lundbæk Landbrugsskoler, og er medlem af Skole
bestyrelsen i Hørby. Hun overtog gården d. 15.-9.-1980 fra Poul Nedergaard.
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Ejendomsskyld 1.260.000. Areal 13,9 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret i 1989-90. Udbygningerne består af svinestalde bygget fra 1985-86, sostald, drægtighedsstald, forfedestald, smågrisestald, lade
og maskinhus fra 1985, maskinhus fra 1990 og gylletank. Gården drives med en svine
produktion på 97 årssøer, der sælges ca. 2.300 smågrise og 20 slagtesvin. Desuden er
der minkfarm med 200 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er trak
tor og halmfyr. Der bruges delvis maskinstation.
HØRBYLUNDVEJ 95, "HØRBYLUND HOVEDGAARD", HØRBYLUND, 9700 SÆBY.
PETER LUNDEN, gårdejer, omta
les under Sørupvej 141, i Hjør
ring Kommune.
P.L. overtog gården d. 1.-4.-1987
fra Hans Erik Flendsted.
Ejendomsskyld 4.800.000. Areal
105 ha., heraf 5 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført i 1886. Avls
bygningerne består af kvægstald,
som er renoveret til svinestald i
1979, fravænningsstald fra 1989, løbeafdeling fra 1990, lade fra 1864 og maskinhus fra
1979, desuden er der gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 210 årssøer,
der sælges ca. 2.500 smågrise og ca. 1.800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter og rajgræs. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og varm
lufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper og 1 driftsleder, som forestår svi
neholdet.
P.L. ejer og driver desuden "Lindholt", Sørupvej 141, Sæsing, i Hjørring Kommune.

HØRBYLUNDVEJ 120, "TRANEKÆR", STENHØJ, 9900 FREDERIKSHAVN, tlf. 98475005.
FREDERIK JENSEN, gårdejer, født d. 20.-12.-1931, søn af Mathilde og Teodor Jensen,
gift d. 3.-11.-1963 med Gerda Christiansen, husmor, født d. 1.-1.-1936, datter af Ellen
og Knudsen Christiansen. Parret har børnene: Gitte, født d. 3.-4.-1963 og Tina, født d.
1.-4.-1968.
F.J. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1959 fra sine
forældre Mathilde og Teodor Jensen.
Ejendomsskyld 2.330.000. Areal 55,4 ha., heraf tilkøbt 13,4 ha.
Stuehuset er opført i 1800 tallet og restaureret i 1969. Udbygningerne består af kvæg
stald ombygget til svinestald i 1978, ny svinestald fra 1978, lade fra 1914 og maskin
hus fra 1979. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der produceres ca.
725 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3
traktorer, mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Der er ingen fremmed
arbejdskraft.
IDSKOVVEJ 31, "LILLE KLEMENTSHAVE", PRÆSTBRO, 9330 DRONNINGLUND, tlf.
98-867157.
HENNING NIELSEN, gårdejer omtales under Fjembhedevej 50.
H.N. overtog gården d. 18.-10.-1988 fra D.L.R.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 7,7 ha.
Stuehusene er opført i 1790 samt 1975 og løbende restaureret. Udbygningerne består
af kvægstald, svinestald og lade alle fra 1790.
Gården drives sammen med Fjembhedevej 50.

KARMISHOLTVEJ 20, "KARMISHOLT", BRØNDEN, 9352 DYBVAD, tlf. 98-869005.
JØRGEN BRUUN NIELSEN, gårdejer, født d. 25.-3.-1935, søn af Dorthea og Ole
Bruun Nielsen, gift d. 25.-11.-1960 med Ellen Margrethe Jensen, hjemmehjælper, født
d. 23.-6.-1940, datter af Anna og Niels Jensen. Parret har børnene: Lene, født d.
25.-8.- 1964, Henrik, født d. 14.-4.-1967 og Anne Kristine, født d. 22.-1.-1977.
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Jørgen B. Nielsen har været på
Vejlby Landbrugsskole, og er med
lem af Menighedsrådet. Han over
tog gården i september 1960 fra
Anders Peter Jensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
37 ha., heraf tilkøbt 12,2 ha. Der
er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og
løbende restaureret. Udbygninger
ne består af svinestalde fra
1920, 1930 og 1970, lade fra
1930 og maskinhus fra 1970.
Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der produceres ca. 1.200 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 3
traktorer, mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri.
KARUPVEJ 10, "BOVET", ØKSENHEDE, 9300 SÆBY.
LOUIS EJSTRUP, gårdejer.
L.E. overtog gården i 1963 fra Martin Bouet. Der er gravetilladelse til grusgravning.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 27 ha., heraf 3,5 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført i 1859 og løbende restaureret. Udbygningerne består af svinestald
og lade fra 1800-tallet.
KARUPVEJ 25, "HAVEN", ØK
SENHEDE, 9300 SÆBY, tlf. 98465153.
EJLER CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 13.-12.-1920, søn af Ma
rianne og Thomas Christensen.
E.C. har været på Kærhave Land
brugsskole. Han overtog gården i
1963 fra sin mor Marianne Chri
stensen, nuværende ejer er 3. ge
neration på gården, som kom i
familiens eje i 1900.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 52,6 ha.
Stuehuset er opført i 1902 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra 1935 samt maskinhus fra 1957. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 450 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn.
Der er 2 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. Der bruges delvis maskinstation.

KARUPVEJ 84, "HØJEN", KA
RUP, 9300 SÆBY, tlf. 98-465104.
KAJ CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 29.-6.-1943, søn af Dag
mar Johanne og Jens Peter Chri
stensen, gift d. 6.-3.-1965 med
Inge-Lise Nielsen, medhjælpende
hustru, født d. 24.-12.-1947, dat
ter af Emma Caroline og Harald
Nielsen. Parret har børnene: Git
te, født d. 1.-8.-1965, Mette,
født d. 14.-4.-1970 og Heidi, født
d. 8.-9.-1976.
K.C. overtog gården d. 21.-6.-1969 fra Kjeld Pedersen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 36,7 ha., heraf tilkøbt 16,7 ha., der er 6,7 ha. eng.
Der er lejet 19,5 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
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fra 1900 restaureret i 1956 og tilbygget i 1972, svinestald fra 1978, lade fra 1975
samt maskinhuse fra 1973 og 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 40 års
køer og 60 ungdyr, samt en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Derudover drives
gården som minkfarm med plads til 250 tæver, farmen blev bygget i 1987-88. Der er
3 traktorer, der bruges delvis maskinstation, og der er 1 fast medhjælper.

KARUPVEJ 90, "KARUPGAARD",
KARUP, 9300 SÆBY, tlf. 98465065.
BØRGE SØRENSEN, gårdejer,
født d. 11.-12.-1924, søn af Jo
hanne Frederikke og Søren Chri
stian Sørensen, gift d. 2.-2.-1963
med Edel Bente Borrisholt, hus
mor, født d. 20.-2.-1933, datter
af Marie og Chresten Borrisholt.
Parret har børnene: Søren, født
d. 22.-12.-1964, Lisbeth, født d.
24.- 12.-1966, Anders, født d.
8.-3.-1968, Kirsten, født d. 14.-12.- 1972 og Steffen, født d. 24.-2.-1977.
B.S. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 4.-4.-1961 fra Else
Christensen.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 74,5 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er lejet 33,5 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og løbende restaureret. Udbygningerne består af svinestalde
fra 1904, 1966, 1967, 1975, 1976, 1979 og 1986, fare-, fravænnings-, klima- og goldsostald, lade fra 1976, maskinhus fra 1958, 8 indendørs siloer og gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 195 årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise og 2.000
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, rejgræs, ærter, jordbær og
solbær. Der er 4 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. Sønnen Anders samt 2 med
hjælpere arbejder på gården.
KIRKEVEJ 23, "GAMMELHOLM", 9300 SÆBY.
HANS MADSEN, gårdejer omtales under "Tangen", Understedvej 157.
H.M. overtog gården d. 26.-8.-1989 fra K.D.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 80,5 ha., heraf 17 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført i 1863 og restaureret i 1978. Udbygningerne består af 2 løsdrifts
stalde fra 1964 til kreaturer, svinestald fra 1933 ombygget i 1976, lade og maskinhus
fra 1976. Gården drives med en ammekobesætning på 10 ammekøer og 15 ungdyr af
racen Hereford. Der er plansilo og varm lufts tørreri. Gården drives sammen med
"Tangen", Understedvej 157.
KIRKEVEJ 27, "KUHR", HØRBY,
9300 SÆBY, tlf. 98-956115.
HANS PETER SKJØLSTRUP,
gårdejer, født d. 5.-9.-1943, søn
af Christine og Alfred Skjølstrup.
H.P.S. har været på Vejlby Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 31.-3.-1971 fra sin far Alfred
Skjølstrup.
Ejendomsskyld 990.000. Areal
30,5 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og
løbende restaureret. Udbygnin
gerne består af svinestalde fra 1898, 1906 og 1942, lade fra 1953 og maskinhus fra
1977. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 700 stk. årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter, frøgræs og korn. Der er traktor, kornsilo og varm lufts
tørreri. Der bruges delvis maskinstation.
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KNUD ERIK THOMSEN, gårdejer, født d. 17.-7.-1930, søn af Anna og Martin Thom
sen, gift d. 26.-1.-1955 med Nelly Jørgensen, medhjælpense hustru, født d. 18.-12.1935, datter af Inga og Otto Jørgensen. Parret har børnene: Inglis, født d. 7.-1.-1955
og Jonna, født d. 11.-5.-1959.
K.E.T. overtog gården d. 12.-2.-1964 fra Anna og Alfred Larsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 19,2 ha., heraf 1 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1940, svinestald fra 1970, lader fra 1900 og 1977 og maskinhus fra 1977. Gården
drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 22 ungdyr og 10 slagtekalve af blandet
race, desuden er der en slagtesvineproduktion på 800 stk. årligt. Der er 4 ammekøer
og 5 ungdyr. Der er 2 traktorer, og der bruges delvis maskinstation. Ejendommen
drives sammen med "Christiansminde", Kirkevej 39.

KIRKEVEJ 32, "KIRKELUND",
THORSHØJ, 9750 ØSTER VRÅ,
tlf. 98- 956182.
FRODE LARSEN, gårdejer, født
d. 6.-3.-1932, søn af Anna og
Peter Larsen, gift d. 3.-12.-1960
med Elin Sørensen, medhjælpende
hustru, født d. 2.-4.-1936, datter
af Euginia og Adolf Sørensen.
Parret har børnene: Peter, født
d. 12.-5.-1961, Erik, født d. 23.12.-1962, Vibeke, født d. 1.-12.1964 og Flemming, født d. 5.11.-1969.
F.L. har været på St-Restrup Landbrugsskole, og er skatterådsmedlem i Hjørring
Skatteråd. Han overtog gården d.28.-10.-1965 fra Tage Jacobsen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 15,6 ha. Der er lejet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1889 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1948, svinestald fra 1930 og lade fra 1889. Gården drives som alsidigt landbrug
med en kvægproduktion på 19 årskøer og 19 ungdyr af racen Jersey. Svineproduktionen
er på 10 årssøer, der sælges ca. 100 smågrise og 125 slagtesvin årligt. Der er traktor
og kornsilo. Der bruges delvis maskinstation.
KIRKEVEJ 39, "CHRISTIANSMINDE", THORSHØJ, 9750 ØSTER VRÅ.
KNUD ERIK THOMSEN, gårdejer omtales under Kirkevej 31.
K.E.T. overtog gården i 1982 fra D.L.R.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 4 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1990. Udbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra 1900. Gården drives sammen med "Ollerup", Kirkevej 31.

KIRKHOLTVEJ 5, "ØSTER STRANDEN", TORSLEV, 9750 ØSTER VRÅ, tlf. 98-956214.
FLEMMING MELLERGAARD JENSEN, gårdejer, født d. 17.-7.-1951, søn af Ingeborg
og Anders Mellergaard Sørensen, gift d. 19.-5.-1979 med Betty Olsen, teknisk assi
stent, født d. 5.-10.-1950, datter af Carla og Niels Olsen. Parret har børnene: Louise,
født d. 23.-4.-1978, Katrine, født d. 26.-5.-1980, Steffen, født d. 3.-4.-1983 og Anders,
født d. 29.-1.-1987.
F.M.J. er i bestyrelsen for Torslev Husmandsforening.
Ejendomsskyld 1.440.000. Areal 38 ha. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1936 samt restaureret og tilbygget i 1989. Udbygningerne består
af svinestalde fra 1978, 1980 og 1985, lade fra 1990 samt maskinhuse fra 1981 og
1983. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der produceres ca. 600
slagtesvin årligt, desuden er der 3 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og hvede. Der drives lidt maskinstation fra ejendommen, som har 2 traktorer,
mejetærsker, plansilo og korntørreri. Der er ingen fremmed arbejdskraft.
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KEN", KOLDBRO, 9750 ØSTER
VRÄ, tlf. 98-958086.
ARNE MØLLER CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 15.-1 1.-1927,
søn af Marie og Hans Christen
sen, gift d. 30.-3.-1955 med Kir
stine Margrethe Andreasen, med
hjælpende hustru, født d. 5.-4.1925, datter af Mathilde og Al
fred Andreasen. Parret har bør
nene: Grethe, født d. 26.-3.-1956,
Margit, født d. 6.-10.-1959 og
Bo, født d. 20.-3.-1962.
A.M.C. overtog gården d. 20.-9.-1958 fra sine svigerforældre Mathilde og Alfred An
dreasen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 22,4 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og restaureret i 1978. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1937, ungdyrstald fra 1964, lade fra før 1900 og maskinhus fra 1980. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 38 årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og plansilo med varm
lufts tørreri. Der bruges delvis maskinstation.
KOLDBROMØLLEVEJ 34, "KNAGHOLT", KOLDBRO, 9750 ØSTER
VRÅ, tlf. 98-958180.
GUNNAR JENSEN, gårdejer,
født d. 15.-10.-1932, søn af Mar
tine og Arne Jensen, gift d. 15.10.-1956 med Gerda Pedersen,
medhjælpende hustru, født d.
25.-7.-1932, datter af Elise og
Carl Pedersen. Parret har børne
ne: Inger, født d. 4.-3.-1957,
Sonja, født d. 11.-9.-1958, Carl
Arne, født d. 9.-3.-1960, Karin,
født d. 27.-7.-1965 og Hans Jørgen, født d. 18.-8.-1968.
G.J. har været formand for Torslev Husmandsforening, han er i bestyrelsen for Heste
avlsforeningen og Kontrolforeningen. Han overtog gården d. 17.-4.-1968 fra Birte og
Viggo Nielsen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 22 ha., heraf 4,5 ha. skov, eng og plantage.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret senest i 1980. Udbygningerne består
af ældre kvægstald restaureret i 1975, kvægstald fra 1968, lade fra 1890, maskin- og
foderhus fra 1979 , køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40
årskøer og 35 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der
er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der bruges delvis maskinstation.

KROGSDAMVEJ 21, "NØRRE
KROGSDAM", THORSHØJ, 9750
ØSTER VRÅ, tlf. 98-956100.
UFFE KROGSDAM CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 29.-7.-1938, søn
af Magrethe og Christian Chri
stensen. U.K.C. har børnene: An
ne Magrethe, født d. 23.-2.-1967,
Birgitte, født d. 22.-10.-1968 og
Christian Bjørn, født d. 30.-8.1973.
U.K.C. har været på Lyngby
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Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1976 fra sine forældre Magrethe og
Christian Christensen.
Ejendomsskyld 3.230.000. Areal 52 ha., heraf 3 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Udbygningerne består af slagtesvinestalde fra 1949 og 1960, løbestald fra 1950, drægtigheds-, fare-, og fravænningstald
fra 1978, lader fra 1950 og 1986, maskinhus fra 1985, 7 fodersiloer og 2 gylletanke.
Gården drives med en svineproduktion på 300 årssøer, der sælges ca. 6.500 smågrise
og 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og græsfrø. Der er
3 traktorer, mejetærsker, 3 plansiloer, varm lufts tørreri og halmfyr. Der er 1 foder
mester og 2 medhjælpere.
KROGSDAMVEJ 45, "SØNDER
KROGSDAM", HUGDRUP, 9352
DYBVAD, tlf. 98-864169.
POUL JOHANNES NIELSEN,
gårdejer, født d. 1 1.-10.-1932,
søn af Anne-Sofie og Holger Ni
elsen, gift d. 28.-7.-1962 med
Kirstine Gadensgaard, husmor,
født d. 16.-9.-1941, datter af
Helga og Viggo Gadensgaard.
Parret har børnene: Ann Sofie,
født d. 18.-5.-1963 og Henrik,
født d. 8.-5.-1965.
P.J.N. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1962 fra sin
far Holger Nielsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev købt af far
faderen i 1880, der var dengang ca. 22 ha.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 44,2 ha. Der er lejet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1889 og restaureret fra 1978-84. Udbygningerne består af løsdriftstald fra 1976 til fedekreatur^rslagtesvinestald fra 1969, sostalde fra 1976 og
1979, lade fra 1898, maskinhus fra 1964 og gylletank. Gården drives med en svi
neproduktion på 55 årssøer, der produceres ca. 1.100 slagtesvin årligt, desuden er der
12 ammekøer og 6 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og rug. Der er 2 traktorer, mejetærsker, 5 plansiloer, varm lufts tørreri og der
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der bruges lidt løs hjælp samt 1
skoledreng.

KROGSDAMVEJ 73, HUGDRUP,
9352 DYBVAD.
POUL LARSEN, gårdejer.
P.L. overtog gården i 1980 fra
sin far Anders Larsen.
Ejendomsskyld 300.000. Areal
4,4 ha.
Stuehuset er opført i 1990 efter
en brand. Udbygningerne består
efter branden kun af 1 lade.

KROGSDAMVEJ 85, "ØSTER MELLERGAARD", 9352 DYBVAD, tlf. 98-864149.
HOLGER BOLVIG NIELSEN, gårdejer, født d. 9.-8.-1939, søn af Krista og Hans Bolvig
Nielsen, gift d. 25.-10.-1969 med Ulla Henriksen, børnehavepædagog, født d. 18.-1.1942, datter af Gudrun og Hans Suhr Henriksen. Parret har børnene: Søren, født d.
8.-2.- 1970, Peter, født d. 1.-10.-1972 og Hans, født d. 15.-8.-1975.
H.B.N. har været på Gråsten Landbrugsskole, og er i bestyrelsen for Landboforeningen
Øst Vendsyssel. Han overtog gården d. 21.-2.-1971 fra Christian Christensen.
Ejendomsskyld 2.280.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 10 ha. eng.
Derudover er der lejet 33 ha.
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opført i 1896 og løbende restau
reret. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1965, svinestald
fra 1896, fare-, drægtighed- og
klimastalde fra 1976, 1977 og
1988, lade fra 1896, maskinhus
fra 1979, foderhus fra 1976 og
gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 250 årssøer,
der produceres ca. 4.500 smågrise og 500 slagtesvin årligt. Des
uden er der 15 ammekøer, 9 ung
dyr og 7 slagtekalve af racen Belgisk Blåhvidt Kvæg, desuden er der 2 rideheste. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, fabrikskartofler og græsfrø. Der er 3
traktorer, kartoffeloptager, katoffellægger, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr.
Der er 2 faste medhjælpere, og der bruges delvis maskinstation.

KROGSDAMVEJ 105, "BJERGSIG",
HUGDRUP, 9352 DYBVAD, tlf.
98-864352.
KNUD ERIK JENSEN, gårdejer,
født d. 18.-3.-1944, søn af Jensine og Karl Christian Jensen,
gift d. 12.-1.-1974 med Ellen
Jensen, ekspeditrice, født d. 29.11.-1952, datter af Agnes og
Magnus Jensen. Parret har bør
nene: Erling, født d. 30.-5.-1974,
Anne Marie, født d. 7.-7.-1975
og Karina, født d. 25.-4.-1981.
K.E.J. er slagteriarbejder på Wenbo i Sæby. Han overtog gården d. 1.-1.-1972 fra sine
forældre Jensine og Karl Jensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 15,5 ha. Der er lejet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1973. Udbygningerne består af kvæg- og svinestald fra 1975, la
de fra 1980, maskinhus fra 1988 og køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på
18 årskøer, 11 ungdyr og 14 slagtekalve, desuden er der 5 årssøer, der produceres ca.
80 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer og 1 plansilo. Der bruges delvis maskinstation.

KROGSDAM VEJ 109, "RØNHOLT",
HUGDRUP FÆLLED, 9352 DYB
VAD, tlf. 98-864094.
JØRGEN PEDERSEN, gårdejer,
født d. 6.-4.-1937, søn af Johan
ne og Gunner Pedersen.
J.P. driver Rønholt Maskinstati
on. Han overtog gården d. l.-l.1977 fra sine forældre Johanne
og Gunner Pedersen, nuværende
ejer er 3 generation på gården,
som kom i slægtens eje i 1918.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
21 ha., heraf 3 ha. eng. Der er lejet 46,5 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og løbende restaureret. Udbygningerne består af svinestald
fra 1937, lade fra 1967 og maskinhus fra 1986. Besætningen er på ca. 30 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, grøsfrø, rug, hvede og byg. Der er 5
traktorer, 3 mejetærskere, rendegraver, gummiged, slamsuger, plansilo og varm lufts
tørreri. Der er 2 faste medhjælpere.
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HELGE MARIEGAARD JENSEN, gårdejer, født d. 12.-8.-1955, søn af Dagny og Gun
ner Jensen, gift d. 3.-7.-1982 med Kirsten Risgaard Eriksen, bankassistent, født d.
28.-8.-1959, datter af Henny og Helge Risgaard Eriksen. Parret har børnene: Kasper,
født d. 29.-4.-1984 og Lise, født d. 11.-7.-1987.
H.N.J. er flyveleder og oversergent. Han overtog gården d. 15.-6.-1985 fra sin far
Gunner Jensen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 38 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret i 1989. Udbygningerne består af svinestalde
fra 1931 og 1960, lade fra 1931 og maskinhus fra 1968. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 700 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter.
Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker og plansilo med korntørreri. Der er ingen
fremmed arbejdskraft.

KÆRSGÅRDVEJ 20, "SØNDER KÆRSGAARD", KÆRSGAARD, 9352 DYBVAD, tlf. 98864549.
BØRGE STEN, gårdejer, født d. 3.-3.-1954, søn af Lilian og Harald Sten, gift d.
12.-8.-1978 med Marie From, syerske, født d. 20.-12.-1958, datter af Elly og Hans
From. Parret har børnene: Henrik, født d. 18.-1.-1979 og Richardt, født 26.-7.-1981.
B.S. overtog gården d. 1.-10.-1979 fra Tommy Lindgren.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 27,3 ha. Der er lejet 8,3 ha.
Stuehuset er opført i 1972. Udbygningerne består af kvægstald fra 1972, lade fra 1920
og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer, 50 ungdyr og 25
slagtekalve. Der er 3 traktorer, og ingen fremmed arbejdskraft.

LANGODDEVEJ 21, "SKELLET", LANGODDE, 9750 ØSTER VRÅ, tlf. 98-951489.
THORKILD PEDERSEN, gårdejer, født d. 29.-12.-1948, søn af Sigrid og Anton Peder
sen, gift d. 23.-11.-1973 med Anni Thomsen, husmor, født d. 18.-2.-1953, datter af
Olga og Albert Thomsen. Parret har børnene: Thomas, født d. 2.-3.-1976, Line, født d.
24.-12.-1978, Rikke, født d. 8.-2.-1981, Jeppe, født d. 28.-10.-1986 og Anne, født d.
3.-4.-1990.
T.P. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 24.-5.-1973 fra
Harald Sørensen. Ejendomsskyld 820.000. Areal 17,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvæg
stald og lade fra 1950 samt maskinhus fra 1980. Gården drives med en kvægproduktion
på 18 årskøer og 27 ungdyr, desuden er der 3 årssøer, og der produceres ca. 55 slagte
svin årligt. Der er 2 traktorer, mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og der anven
des staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er ingen fremmed arbejdskraft.
LANGODDEVEJ 22, "VANDSTED", LANGODDE, 9750 ØSTER VRÅ, tlf. 98-951349.
OLAV NIELSEN, gårdejer, født d. 16.-11.-1933, søn af Emma og Christian Nielsen,
gift d. 9.-11.-1957 med Martine Andersen, medhjælpende hustru, født d. 16.-5.-1934,
datter af Kristense og Møller Andersen. Parret har børnene: Margit, født d.11.-4.1960 og Irene, født d. 29.-2.-1964.
O.N. overtog gården d. 13.-12.-1969 fra Jens Isaksen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 33,3 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført i 1943 og løbende restaureret. Udbygningerne består af svinestalde
fra 1969 og 1986, lade fra 1943, maskinhuse fra 1987 og 1989, gastæt silo og gylle
tank. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der produceres ca. 1.900
slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Der bruges lidt maskinstation.
LANGODDEVEJ 38, "KOBBERHOLM", SØHOLT, 9750 ØSTER VRÅ, tlf. 98-473356.
ORLA IVERSEN, gårdejer, født d. 8.-10.-1934, søn af Emma og Alfred Iversen, gift d.
28.-1.-1961 med Inger Frurskær, husmor, født d. 17.-7.-1935, datter af Dagmar og
Christian Frurskær. Parret har børnene: Søren, født d. 25.-7.-1961, Mogens, født d.
18.-4.-1964, Else, født d. 12.-3.-1969 og Lene, født d. 28.-10.-1970.
O.I. er i repræsentantskabet for D.L.F. Frø, han er i bestyrelsen for Lendum Andels
mejeri og Vendsyssel Frie Kontrolforening. Han overtog gården d. 19.-3.-1966 fra
Ingemann Jensen.
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90 ha., heraf tilkøbt 73 ha., der
er 1 ha. mose.
"Kobberholm"s stuehus er opført
i 1964. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1920 tilbygget i
1971 og 1972, lade fra 1900, fo
derhus fra 1968 og maskinhus fra
1978. Gården drives med en
kvægproduktion på 70 årskøer, 80
ungdyr og 40 slagtekalve af ra
cen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er frøgræs, raps og
korn. Der er 4 traktorer, mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Der er 1 fast
medhjælper og 1 fodermester.
LANGTVEDVEJ 55, "KRATTET",
UNDERSTED, 9300 SÆBY, tlf.
98-465032.
KRISTIAN STAU JENSEN, gård
ejer, født d. 22.-2.-1918, søn af
Ingrid og Johannes Jensen, gift
d. 16.-7.-1949 med Gerda Lar
sen, medhjælpende hustru, født
d. 26.-10.-1927, datter af Alma
og Valdemar Larsen. Parret har
datteren Birthe, født d. 20.-11.1949.
K.S.J. overtog gården d. 11.-11.-1950 fra Peter Jensen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 17.
Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1961, lader fra 1967 og 1973, maskinhus fra 1974 og gylletank.
Besætningen er på 4 årskøer og 4 slagtekalve, desuden er der 5 årssøer, der sælges 50
smågrise og 50 slagtesvin årligt, samt 5 Oldenborgerhopper. Der er traktor, og der
bruges delvis maskinstation.

LANGTVEDVEJ 61, "HOLTET", UNDERSTED, 9300 SÆBY, tlf. 98-465017.
SVEND AAGE FRANDSEN, gårdejer, født d. 24.-7.-1933, søn af Marie og Alfred
Frandsen, gift d. 15.-6.-1971 med Johanne Marie Nielsen, medhjælpende hustru, født
d. 22.-4.-1927, datter af Johanne Marie og Jens Nielsen. Parret har datteren Johanne
Marie, født d. 30.-7.-1971.
S.AA.F. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården i april 1973 fra
sin svigermor Johanne Marie Nielsen. Ejendommen var fæstegård under "Sæbygaard",
familien har været fæstere siden 1690, og de har ejet gården siden frikøbet.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 55 ha. Der er lejet 22,2 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1977. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1941, svinestald fra 1961, hestestald fra 1940, lade fra 1938, maskinhus fra 1986
og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 35 ungdyr og 15
slagtekalve, desuden er der 4 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt, samt
heste og får. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og frøgræs. Der er 3
traktorer, mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælper på
gården, som drives sammen med "Sigholm", Langtvedvej 65.
LANGTVEDVEJ 65, "SIGHOLM", UNDERSTED, 9300 SÆBY, tlf. 98-465017.
SVEND AAGE FRANDSEN, gårdejer omtales under Langtvedvej 61.
S.AA.F. overtog gården i 1970 fra Gunner Søndergaard.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 18 ha.
Stuehuset er opført i 1940 og restaureret i 1978. Udbygningerne er genopført i 1950
efter brand , de består af kvægstald, svinestald, lade og maskinhus. Gården drives
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udelukkende med planteproduktion bestående af raps, korn, roer og frø. Gården drives
sammen med "Holtet", Langtvedvej 61.
LENDUMVEJ 68, "DAL", THORS
HØJ, 9750 ØSTER VRÅ, tlf. 98956007.
LAURITS HVIDEGAARD ANDER
SEN, gårdejer, født d. 20.-8.1938, søn af Edith og Cresten
Andersen, gift d. 16.-3.-1968
med Tove Westergaard, lærer,
født d. 1.-3.-1947, datter af Else
og Hans Westergaard. Parret har
børnene: Kirsten, født d. 24.-9.—
1968, Mette, født d. 3.-8.-1971
og Susanne, født d. 2.-4.-1974.
L.H.A. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for slagteriet
Wenbo og Trifolium Frø. Han overtog gården d. 1.-10.-1974 fra sine forældre Edith og
Cresten Andersen, som købte gården i 1935.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 91 ha. Der er lejet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og løbende restaureret. Udbygningerne består af svinestald
fra 1926 renoveret i 1979, lade fra 1926, maskinhus fra 1983 og gylletank. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 1.500 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter og græsfrø. Der er 2 traktorer, mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri
og halmfyr. Der er 1 fast medhjælper.
LENDUMVEJ 95, "VANG ØSTERGAARD", VANG, 9750 ØSTER VRÅ, tlf. 98-956027.
KNUD JENSEN, gårdejer, født d. 4.-6.-1931, søn af Rosa og Carl Jensen, gift d.
7.-8.-1957 med Inge Grøntved, husmor, født d. 14.-12.-1934, datter af Erna og Holger
Grøntved. Parret har børnene: Edith, født d. 17.-9.-1959, Berit, født d. 2.-9.-1961 og
Lissi, født d. 5.-8.-1965.
K.J. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1957 fra Signe
og Knud Skaarup.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er opført i 1972. Udbygningerne består af svinestalde bygget fra 1964-79,
lader fra 1976 og 1979, maskinhus fra 1966, gastæt silo og gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 85 årssøer, der produceres ca. 1.600 slagtesvin årligt,
desuden er der en produktion på 12.000 kyllinger. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og ærter. Der er 4 traktorer, mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halm
fyr. Der bruges delvis maskinstation.

LILLE GRØNHEDEVEJ 6, "GRØNDAL", GRØNHEDE, 9300 SÆBY, tlf. 98-468312.
NIELS LARSEN, gårdejer, født d. 15.-10.-1938, søn af Clara og Poul Larsen, gift d.
2.-6.-1962 med Ruth Jensen, fabriksarbejder, født d. 7.-3.-1944, datter af Emma og
Weinrich Jensen. Parret har børnene: Henrik, født d. 22.-1.-1962, Carsten, født d.
13.-4.-1963, Lisbeth, født d. 26.-10.-1964 og Torben, født d. 26.-11.-1965.
N.L. driver en minkfarm på 220 tæver sammen med sønnen Torben, datteren og svi
gersønnen Lisbeth og Frede Thomsen. N.L. overtog gården d. 20.-10.-1978 fra Poul
Pedersen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 9,6 ha.
Stuehuset er opført sidst i 1800 tallet og restaureret i 1976. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1956 tilbygget i 1980, lade fra 1956 og maskinhus fra 1976-77. Besæt
ningen er på 8 ammekøer, 4 ungdyr og 5 slagtekalve af racen Blonde d'Aquitaine. Der
er 2 traktorer, mejetærsker og kornsilo. Der er ingen fremmed arbejdskraft.
LØGTVEDVEJ 9, "VESTER LØGTVED", 9352 DYBVAD, tlf. 98-468208.
JØRN PEDERSEN, gårdejer, født d. 14.-7.-1941, søn af Lilly og Christian Pedersen,
gift d. 14.-3.-1964 med Lisbeth Hanne Thomsen, sygehjælper, født d. 13.-3.-1946,
datter af Helga og Niemann Thomsen. Parret har børnene: Torben, født d. 24.-4.-1964,
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Ulla, født d. 16.-4.-1965 og Ann, født d. 1.-5.-1972.
3.P. overtog gården d. 1.-1.-1984 fra Per Wilhelmsen.
Ejendomsskyld 1.380.000. Areal 40 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1886 og restaureret i 1985. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1964 og lade fra 1952. Besætningen er på 3 ammekøer og 4 ungdyr. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, mejetærsker, plansilo og
varm lufts tørreri. Der er ingen fremmed arbejdskraft.

LØGTVEDVE3 13, "LØGTVED",
SYVSTEN, 9352 DYBVAD.
KRISIAN KRAGELUND 3ENSEN,
gårdejer, omtales under "St. Rys
holt", Ålborgvej 267. K.K.3. over
tog gården d. 1.-8.-1989 fra An
ne Marie 3ensen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal
64,9 ha., heraf 9 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1920 og lø
bende restaureret. Udbygningerne
består af svinestalde restaureret
i 1970 samt gammel lade og maskinhus. Der er plansilo med varm lufts tørreri. Gården drives sammen med "St.
Rysholt", Ålborgvej 267 og "Porsmose", Røllenvej 3.
Bygningerne + skov er pr. 1.-9.-1990 solgt og jorden er lagt til "St. Rysholt".
MARIENDALSVE3 6, "NØRRE FAURHOLT", FAURHOLT, 9300 SÆBY, tlf. 98-460159.
3ENS FAURHOLT, gårdejer, født d. 28.-10.-1938, søn af 3enny og 3ens 3ensen.
3.F. overtog gården d. 5.-3.-1985 fra sin onkel Ejner 3ensen, nuværende ejer er 4.
generation på gården, som har været i familiens eje siden 1800-tallet.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 8 ha. eng og 4 ha.
skov og eng.
Stuehuset er opført i 1915 og løbende restaureret. Udbygningerne er genopført i 1965
efter brand med kvægstald og lade samt maskinhus fra 1989. Gården drives med en
kvægproduktion på 40 årskøer, 55 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der 1 ammeko. Der er 4 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. Der bruges delvis
maskinstation, og der er 2 skoledrenge til hjælp.
MOSELUNDSVE3 5, "LINDEVANG",
RUGTVED FÆLLED, 9330 DRON
NINGLUND, tlf. 98-854307.
3ENS MARINUS OLESEN, gård
ejer, født d. 6.-3.-1934, søn af
Caroline Marie og Hans Olesen,
gift d. 9.-1.-1965 med Conny
Larsen, medhjælpende hustru,
født d. 20.-7.-1945, datter af
Inga og Alfred Larsen. Parret
har børnene: Hanne, født d.
18.-6.-1965, Annette, født d.
4.-4.-1968 og Søren, født d.
20.-4.-1970.
3.M.O. er fabriksarbejder på Ørsø Dørfabrik. Han overtog gården d. 12.-11.-1964 fra
Ingemann Nielsen, gården blev udstykket som statshusmandsbrug i 1926 fra "St.
Rugtved".
Ejendomsskyld 800.000.
Stuehuset er opført i 1926 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
indretttet til svinestald, svinestald og lade alle fra 1926 samt maskinhus fra 1950.
Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der sælges ca. 500 smågrise
årligt. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til markarbejdet.
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LUND", AGERSTED, 9330 DRON
NINGLUND, tlf. 98-854230.
BØRGE MADSEN, gårdejer, født
d. 4.-9.-1934, søn af Esther og
Niels Madsen, gift d. 20.-12.-1958
med Lisse Nørgaard, sygehjælper,
født d. 4.-10.-1938, datter af
Sinne og Thomas Nørgaard. Par
ret har børnene: Ole og Jens.
B.M. byggede ejendommen i
1959. Ejendomsskyld 890.000.
Areal 10,5 ha.
Stuehuset er opført i 1959 og løbende restaureret samt tilbygget i 1970. Udbygninger
ne består af svinestalde fra 1959 og 1976, lade fra 1959 og maskinhus fra 1965. Går
den drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der sælges ca. 70 smågrise og 550
slagtesvin årligt. Der er traktor, mejetærsker og plansilo med korntørreri.

MØLBAKVEJ 5, "VESTER MØLBAK", 9750 ØSTER VRÄ.
SOLVEIG HAUGAARD, gårdejer omtales under "Gjersholt", Gjersholtvej 9.
S.H. overtog gården d. 1.-7.-1989 fra Kreditforeningen Danmark.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 36 ha., heraf 1 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Udbygningerne består af svinestald
og lade fra 1936 samt maskinhus fra 1965. Gården drives sammen med "Gjersholt",
Gjersholtvej 9.
MØLBAKVEJ 12, "LINDHOLM",
9750 ØSTER VRÅ, tlf. 98-951629.
ASGER LINDHOLM CHRISTEN
SEN, gårdejer, født d. 7.-9.-1951,
søn af Lisbeth og Aksel Chri
stensen, gift d. 11.-1.-1975 med
Kirsten Nielsen, lægesekretær,
født d. 11.-11.-1954, datter af
Anna Katrine og Carl Nielsen.
Parret har børnene: Hanne, født
d. 8.-5.- 1974, Jens, født d.
30.-12.-1977 og Jesper, født d.
23.-2.-1984.
A.L.C. har været på Sydsjællands Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1980
fra sin far Aksel Christensen, som i sin tid tjente på gården og købte den i 1947.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 33,4 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1990. Udbygningerne består af kvægstalde
fra 1966 og 1986, svinestald og lade samt maskinhus fra 1930, gastæt silo og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en produktion på 500 slagtesvin årligt, og der er 1
hest. Der er 2 traktorer, mejetærsker og der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset. Der er ingen fremmed arbejdskraft.
MØLHOLTVEJ 58, "ALBÆKGAARD", ALBÆK, 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98-867372.
FRITZ WETCHE, gårdejer, født d. 8.-2.-1960, søn af Anna-Karin og Johan Wetche, bor
sammen med Hanne Christensen, kontorassistent, født d. 22.-3.-1961, datter af Aase
og Bent Christensen.
F.W. har været på Lundbæk og Bygholm Landbrugsskoler. Han overtog gården d. 22.8.-1989 fra Kreditforeningen Danmark.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 69 ha., heraf 3 ha. skov og plantage. Derudover er
gården "Lerbæk", Voersåvej 45, forpagtet.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Udbygningerne består af svinestald
fra 1956, lade fra 1971, ældre maskinhus og gylletank. Gården drives udelukkende med
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mejetærsker, gummiged, kornsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Der er ingen
fremmed arbejdskraft.

MØLHOLTVEJ 64, "ØSTER
ALBÆKGAARD", PRÆST
BRO, 9330 DRONNING
LUND, tlf. 98-867328.
KAJ THOMSEN, gårdejer,
født d. 11.-8.-1961, søn af
Anny og Emil Thomsen,
gift d. 23.-7.-1988 med To
ve Starcke, køkkenassistent,
født d. 31.-8.-1962, datter
af Grethe og Jens Peter
Starcke. Parret har sønnen
Jonas, født d. 4.-5.-1989.
K.T. har været på Kongensgaard og Asmildkloster Landbrugsskoler, han er i bestyrel
sen for Landbo Ungdom og Dronninglund Herreds Landboforening. Han overtog gården
d. 5.-11.-1982 fra Peter Klovborg.
Ejendomsskyld 3.420.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 4 ha. eng.
Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret. Udbygningerne består af
svinestalde fra 1900, 1978, 1982 samt 1 fra 1970 moderniseret i 1990, staklade fra
1985 og maskinhus fra 1989. Gården drives med en svineproduktion på 250 årssøer, der
sælges ca. 4.200 smågrise og 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps, ærter og korn. Der er 3 traktorer og halmfyr. Der er 1 fast medhjælper.
MØLLEGÅRDSVEJ 2, "MØLLEGAARDEN", 9750 ØSTER VRÅ,
tlf. 98-951425.
BENT CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 24.-7.-1939, søn af Ellen
og Christian Christensen, gift d.
21.-10.-1972 med Ruth Nielsen,
rengøringsassistent, født d. 8.6.-1937, datter af Ingrid og Pe
ter Nielsen. Parret har børnene:
Lone, født d. 28.-2.-1973 og Cla
us, født d. 5.-6.-1975.
B.C. har været på Malling Land
brugsskole, han er i bestyrelsen for Hørby-Østervraa Landboforening. Han overtog
gården d. 21.-3.-1972 fra Grethe og Lunbæk Hejsel.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 20,9 ha., heraf 6 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1960 og restaureret i 1990. Udbygningerne består af kvægstalde
fra 1956 og 1959, ældre svinestald, svinestald fra 1956 og 1959, ældre lade i kampe
sten og maskinhus fra 1985. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduk
tion på 22 årskøer og 22 ungdyr. Svineproduktionen er på 20 årssøer, og der produ
ceres ca. 350 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer og varm lufts tørreri. Der bruges
delvis maskinstation.
NEJSUMVEJ 4, "ST. NEJSUM", SKÆVE, 9750 ØSTER VRÅ, tlf. 98-869156.
LARS CHRISTIAN THOMSEN, gårdejer, født d. 8.-2.-1948, søn af Signe og Otto Thom
sen, gift d. 1.-8.-1970 med Britta Jensen, medhjælpende hustru, født d. 23.-1.-1952,
datter af Ruby og Poul Erik Jensen. Parret har børnene: Pia, født d. 21.-2.-1975 og
Anders, født d. 18.-8.-1977.
L.C.T. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog 1. del af gården d. 1.-2.1972, næste del d. 1.-4.-1976 og resten d. 1.-4.-1981 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 91 ha., heraf 40 ha. skov, eng og plantage. Derudover
er der lejet 24 ha.
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omkr. 1900 og restaureret i
1950. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1940 moderniseret
i 1968, svinestald fra 1908 mo
derniseret flere gange senest i
1974, ny svinestald fra 1977, la
de fra 1908, maskinhus fra 1972,
gastæt silo og gylletank. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 2.000 stk.årligt, desuden
er der 20 ammekøer, 18 ungdyr
og 7 slagtekalve af racen Limousine. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Der er ingen fremmed arbejdskraft.
NR. KIRKEVEJ 10, "HEDELUND",
SKARPHOLT, 9300 SÆBY, tlf.
98-469212.
KAI LARSEN, gårdejer, født d.
14.-1.-1949, søn af Mie og Gun
nar Larsen, gift d. 6.-3.-1976
med Annegrete Zahl Larsen, sy
erske, født d. 6.-5.-1953, datter
af Edith og Carlo Helge Zahl
Larsen. Parret har børnene: Ka
rina, født d. 2.-9.-1976, Birgitte,
født d. 1.-10.-1977 og Jannie,
født d. 9.-5.-1985.
K.L. overtog gården d. 1.-2.-1980 fra Jens Christiansen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 34,4 ha., heraf tilkøbt 18,3 ha., der er 3,8 ha. skov.
Der er forpagtet 41 ha.
Stuehuset er opført i 1964 og restaureret i 1990. Udbygningerne består af kvægstalde
fra 1900, 1954 og 1965, svinestalde ombygget til køer i 1987, lade fra 1974 og maskin
hus fra 1970. Gården drives med en kvægproduktion på 46 årskøer og 67 ungdyr. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og rug. Der er 2 traktorer, mejetærsker
og varm lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælper, og der bruges delvis maskinstation.

NR. KIRKEVEJ 41, "VADET",
LYNGSÅ, 9300 SÆBY.
ARNE NIELSEN, gårdejer omta
les under "Solsbæk", Solsbækvej
272.
A.N. overtog gården d. 1.-8.-1972
fra Sofus Sørensen.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 39
ha., heraf tilkøbt 3,9 ha., der er
3,8 ha. skov.
Stuehuset er fra før 1900 og re
staureret i 1973-74. Gården drives sammen med "Solsbæk", Solsbækvej 272.

NØRKÆRVEJ 18, "NØRKÆR", SØHOLT, 9750 ØSTER VRÅ, tlf. 98-951631.
SØREN NYGAARD PETERSEN, gårdejer, født d. 5.-11.-1934, søn af Marie og Søren
Petersen.
S.N.P. er i bestyrelsen for Frederikshavn Kontrolforening. Han overtog gården d.
24.-4.-1967 fra Henning Larsen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 32 ha., der er 21 ha. eng. Der er
forpagtet 16,6 ha.
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"Nørkær"s stuehus er opført i
1930 og løbende restaureret. Ud
bygningerne består af kvægstalde
bygget fra 1966-83, lade fra
1969, maskinhus fra 1968, foder
hus fra 1983 og 3 køresiloer. Går
den drives med en kvægprodukti
on på 80 årskøer og 110 ungdyr
af racen SDM. Der er 3 trakto
rer, og 1 fodermester til hjælp.

ORMHOLTVEJ 6, "NØRHOLT", 9750 ØSTER VRÅ.
POUL HANSEN, gårdejer omtales under "Østermarken", Ormholtvej 10.
P.H. overtog gården i december 1977 fra Aas Jensen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 10 ha.
Gården drives sammen med "Østermarken", Ormholtvej 10.
ORMHOLTVEJ 10, "ØSTERMAR
KEN", 9750 ØSTER VRÅ, tlf.
98-951443.
POUL HANSEN, gårdejer, født
d. 30.-9.-1944, søn af Karen Mar
grethe og Harry Hansen, gift d.
20.-6.-1970 med Kirsten Olesen,
slagteriarbejder, født d. 16.-12.1952, datter af Gudrun Elisabet
og Jens Petrus Olesen. Parret
har børnene: Henrik, født d. 6.5.-1971, Lene, født d. 17.-8.-1972,
Jane, født d. 13.-11.-1973 og Jør
gen, født d. 24.-8.-1979.
P.H. overtog gården d. 15.-5.-1976 fra Christian Larsen's enke.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 33,4 ha., heraf tilkøbt 24 ha. Derudover er der forpagtet 27,8 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret samt udvidet i 1985. Udbygningerne består
af kvægstald fra 1976, ungdyrstald og lade fra 1979, maskinhus fra 1986 og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 84 ungdyr og 16 slagtekalve.
Planteproduktionens salgsafgrøde er roer. Der er 4 traktorer, 2 buggiballevogne og 4
kornsiloer. Gården drives sammen med "Nørholt", Ormholtvej 6.

OUSENVEJ 7, "EJSTRUP", VOLSTRUP, 9300 SÆBY.
LOUIS EJSTRUP, gårdejer, født d. 16.-8.-1923, søn af Elisabeth og Thomas Nielsen,
gift d. 31.-1.-1953 med Emmy Andersen, sygehjælper, født d. 14.-11.-1933, datter af
Erna og Laurits Andersen. Parret har børnene: Mona, født d. 22.-5.-1954, Annie, født
d. 4.-12.-1956, Karin, født d. 11.-11.-1958 og Tommy, født d. 28.-12.-1963.
L.E. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1950 fra
sine forældre Elisabeth og Thomas Nielsen, som i 1936 byggede gården som statshus
mandsbrug på jord fra "Ottestrup" og "Sæbygaard".
Ejendomsskyld 756.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret samt ombygget i 1970. Udbygningerne består
af kvægstald, svinestald, lade alle fra 1936 samt endnu 1 lade fra 1966. Gården drives
med en svineproduktion på 13 årssøer, der produceres ca. 90 slagtesvin årligt, desuden
er der 300 æglæggende høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er frøgræs, ærter, raps
og kartofler. Der er 2 traktorer, mejetærsker, markvandingsanlæg og varm lufts tør
reri. Der bruges delvis maskinstation.
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tlf. 98-869036.
ERNA JENSEN, gårdejer, datter
af Olga og Marius Frandsen, gift
d. 11.-9.-1954 med Jens Evald
Jensen, gårdejer, født d. 22.-1.1924, søn af Marie og Christian
Jensen. Parret har børnene: Anne
Marie, født d. 13.-1.-1955, Linda,
født d. 22.-6.-1956, Kirsten, født
d. 21.-4.-1958, Bodil, født d.
26.- 12.-1959, Kristian, født d. 16.-10.-1963 og Jesper, født d. 29.-9.-1969.
Ægteparret overtog gården i 1962 fra Marie og Christian Jensen, nuværende ejer er 3.
generation. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 39 ha., heraf 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret. Udbygningerne består af svinestalde
fra 1880 renoveret i 1972, 1910 renoveret i 1978 og en fra 1974, lade fra 1910,
maskinhus fra 1979 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 66 årssøer,
der produceres ca. 1.250 slagtesvin årligt, desuden er der 10 ammekøer, 10 ungdyr og
5 slagtekalve af racen Hereford. Der er 2 traktorer, plansilo, korntørreri og halmfyr.
Sønnen Christian driver gården.

RISHØJVEJ 9, "RIIS", THORSHØJ, 9750 ØSTER VRÄ, tlf. 98-956164.
TAGE LARSEN, gårdejer, født d. 12.-6.-1945, søn af Erna og Helge Larsen, gift d.
15.-7.-1972 med Lis Brasholt, medhjælpende hustru, født d. 26.-11.-1951, datter af
Grethe og Hans Brasholt. Parret har børnene: Christian, født d. 13.-3.-1975, Jannie,
født d. 13.-6.-1977 og Joan, født d. 7.-5.-1979.
T.L. overtog gården d.10.-4.-1972 fra Oskar Andersen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 40,6 ha., heraf 8 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført i 1977. Udbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade alle
fra 1923, samt maskinhus fra 1979. Gården drives med en svineproduktion på 30 års
søer, der produceres ca. 550 slagtesvin årligt, desuden er der 30 ammekøer og mink
farm fra 1985 til 600 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og frø
græs. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker og plansilo med tørreri.
ROSENLUNDSVEJ 4, "FREDENSLUND", 9750 ØSTER VRÄ, tlf. 98-951921.
PER STEN HENRIKSEN, gårdejer, født d. 28.-1.-1962, søn af Gerda Viola og Svend
Aage Henriksen, bor sammen med Susanne Bjerregaard Pedersen, medhjælpende sam
lever, født d. 14.-6.-1967, datter af Judith og Tom Pedersen. Parret har datteren
Sandra, født d. 8.-11.-1987. P.S.H. har været på Try og Asmildkloster Landbrugsskoler,
og han er uddannet inseminør. Han overtog gården d. 1.-7.-1988 fra Carl Jensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 23,3 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret i 1989. Udbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1967, ungdyrstald fra 1990, maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 45 årskøer, 52 ungdyr og 18 slagtekalve af racerne
SDM og RDM. Der er 3 traktorer, og gården drives uden fremmed arbejdskraft.

RØLLENVEJ 3, "PORSMOSE",
SYVSTEN, 9352 DYBVAD.
KRISTIAN KRAGELUND JENSEN,
gårdejer omtales under "St. Rysholt", Aalborgvej 267. K.K.J.
overtog gården d. 10.-4.-1984
fra D.L.R.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal
20,4 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er af ældre dato og re
staureret i 1983. Udbygningerne
består af svinestald fra 1979 og
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smågrise årligt. Ejendommen drives sammen med "St. Rysholt", Ålborgvej 267 og
"Løgtved", Løgtvedvej 13.

RØLLENVEJ 19, "SIVSIGGAARD", SYVSTEN, 9300
SØBY, tlf. 98-468041.
JENS GRØNTVED, gårdejer,
født d. 19.-5.-1936, søn af
Karen og Hans Christian
Grøntved, gift d. 14.-10.1967 med Birgit Larsen,
medhjælpende hustru, født
d. 6.-4.-1939, datter af Anæus Larsen. Parret har
børnene: Lars, født d. 9.4.-1968 og Anne Kirstine, født d. 16.-9.-1972.
J.G. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i december 1970 fra
sine for ældre. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 29 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1977. Udbygningerne består af svinestalde
fra 1973, 1974 og 1975, lade fra 1900 og maskinhus 1988. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt, desuden er der en minkfarm med 700 tæver. Der er
2 traktorer, kornsilo og varm lufts tørreri. Der bruges delvis maskinstation.

SDR. KIRKEVEJ 26, "HOVLEDET", LYNGSÅ, 9300 SÆBY, tlf. 98-469097.
IB HAARBO, gårdejer, født d. 2.-1.-1938, søn af Altra og Anders Haarbo, gift d.
14.-5.-1966 med Helga Jacobsen, husmor, født d. 15.-1.-1931, datter af Marie og
Harald Jacobsen. Parret har børnene: Niels, født d. 19.-4.-1968 og Anders, født d.
25.-8.-1970.
H.K. er medlem af Sæby Byråd. I.H. har været på Lægaard Landbrugsskole, han er
formand for Aså Andelsmejeri, formand for Dronninglund Herreds Kontrolforening og i
bestyrelsen for Øst Vendsyssel Landboforening. Han overtog gården d. 20.-4.-1966 fra
Marie Hansen.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha. Der er lejet 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1933 og løbende restauret. Udbygningerne består af kvæg- og
svinestald fra 1966 og lade fra 1956. Gården drives med en kvægproduktion på 30 års
køer, 25 ungdyr og 17 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 6 årssøer, der sælges
9 smågrise og 50 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter.
Der er 2 traktorer og kornsilo med varm lufts tørreri.
SDR. KIRKEVEJ 56, "MOSEN", ALBÆK, 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98-867205.
CLAUS SØEBY, gårdejer omtales under "Elgaard", Sdr Kirkevej 59.
C.S. overtog gården d. 1.-8.-1974 fra sin far Adolf Jensen, nuværende ejer er 4.
generation. Ejendomsskyld 880.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 1 ha.
skov. Der er lejet 8,5 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og løbende restaureret. Udbygningerne består af svinestald
fra 1901, sostald og maskinhus fra 1979 samt lade fra 1937. Gården drives med en svi
neproduktion på 90 årssøer, der sælges ca. 1.400 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn og raps. Gården drives sammen med "Elgaard", Sdr. Kirkevej 59.
SDR. KIRKEVEJ 59, "ELGAARD", ALBÆK, 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98-867205.
CLAUS SØEBY, gårdejer, født d. 28.-6.-1946, søn af Karen Magrethe og Adolf Jensen,
gift d. 30.-5.-1970 med Aase Gunhild Chistensen, sygeplejerske, født d. 24.-3.-1947,
datter af Gudrun og Holger Christensen. Parret har børnene: Peter, født d. 29.-4.1972, Karen, født d. 24.-4.-1975 og Mette, født d. 12.-5.-1979.
C.S. har været på Kalø Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1969 fra Teodor
Larsen. Ejendomsskyld 470.000. Areal 8,5 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1881 og løbende restaureret. Udbygningerne består af svinestald
og lade fra 1930. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 150 stk. Plantepro-
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duktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, mejetærsker, markvan
dingsanlæg og varm lufts tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft sammen
med "Mosen", Sdr. Kirkevej 56.
SDR. KIRKEVEJ 68, "HØJEN", ALBÆK, 9330 DRONNINGLUND, tlf. 98-867235.
JENS HØJEN-SØRENSEN, gårdejer, født d. 14.-8.-1955, søn af Alma Elise og Oluf
Højen-Sørensen, gift d. 19.-11.-1983 med Birgith Bouet Sørensen, kontorassistent, født
d. 1.-5.-1961, datter af Birte Martine og Hans Sørensen. Parret har børnene: Jesper,
født d. 22.-8.-1982, Søren, født d. 3.-3.-1985, Anders, født d. 10.-5.-1987 og Peter,
født d. 17.-2.-1990.
J.H.S. overtog 1. halvpart i gården i 1977 og sidste del d. 13.-2.-1986 fra sine
forældre Alma og Oluf Højen-Sørensen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 21 ha. Der er forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført i 1934. Udbygningerne består af kvægstald og lade fra 1933, svine
stald fra 1977, maskinhus fra 1984 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 27 årskøer, 42 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 450 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn.
Der er 3 traktorer, markvandingsanlæg, plansilo og halmfyr.

SKARPHOLTVEJ 15, "ST. NEDERGAARD", THORSTRUP, 9750 ØS
TER VRÅ, tlf. 98-956199.
FOLMER VOLDSTED JENSEN,
gårdejer, født d. 23.-3.-1960, søn
af Ellen og Jens Poul Jensen.
F.V.J. har været på Lundbæk og
Borris Landbrugsskoler. Han over
tog gården i juli 1984 fra Inger
og Friemodt Jensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
28,2 ha., heraf 3,3 ha. marginal
jord.
Stuehuset er opført i 1908 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1938 ombygget til drægtighedstald i 1963, lade fra 1963 og maskinhus fra 1938.
Gården drives med en svineproduktion på 23 årssøer, der sælges ca. 250 smågrise og
200 slagtesvin årligt, desuden er der 12 ammekøer, 10 ungdyr og 1 slagtekalv af
racerne Hereford og Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er trak
tor, plansilo og varm lufts tørreri. Der bruges delvis maskinstation, desuden er der
samdrift med faderens gård på Skarpholtvej 20.
SKARPHOLTVEJ 20, "NØRRE
VOLDSTED", THORSHØJ, 9750
ØSTER VRÅ, tlf. 98-956017.
JENS POUL JENSEN, gårdejer,
søn af Marie og Christian Jen
sen, gift d. 11.-4.-1958 med El
len Pedersen, medhjælpende hu
stru, født d. 21.-8.-1929, datter
af Johanne Martine og Carl Chri
stian Pedersen. Parret har bør
nene: Folmer, født d. 22.-3.-1960
og Jane, født d. 2.-6.-1961.
J.P.J. overtog gården d. 10.-4.1958 fra sine forældre Marie og Christian Jensen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 39,2 ha., heraf 3,6 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1983. Udbygningerne består af kvægstald fra 1972, svinestald fra
før 1900, som er moderniseret i 1973, lade fra 1914, maskinhus fra 1973 og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 55 ungdyr og 25 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der en produktion på 300 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer,
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mejetærsker og plansilo med varm lufts tørreri. Der bruges delvis maskinstation. Går
den drives sammen med sønnens gård "St. Nedergaard", Skarpholtvej 15.
SKOVFOGEDVEJ 8, "LILLE AALEGAARDSODDE", SKÆVE, 9352
DYBVAD, tlf. 98-869088.
GUNNER HOLBÆK THOMSEN,
gårdejer, født d. 18.-8.-1926, søn
af Agnes og Martin Thomsen,
gift d. 18.-10.-1953 med Karen
Gade, husmor, født d. 2.-5.-1934,
datter af Signe og Valdemar Ga
de. Parret har børnene: Kirsten,
født d. 9.-2.-1954 og Tom, født
d. 16.-8.-1966.
G.H.T. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården i september 1954 fra Magdalene og Jakob Jensen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 21,1 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægog svinestald fra 1962 samt lade genopført efter brand i 1969. Besætningen er på 10
årssøer, der produceres ca. 80 slagtesvin, desuden er der 8 ammekøer, 8 ungdyr og 4
slagtekalve af blandet race. Der er 2 traktorer og varm lufts tørreri. Der bruges
delvis maskinstation.

SKÆVEVEJ 92, "BROHUSET", OUENSTRUP HEDE, 9352 DYBVAD, tlf. 98-869021.
KAJ CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 23.-1.-1927, søn af Agnes Laurine og Hans Chri
stensen, gift d. 17.-11.-1950 med Rigmor Jensen, medhjælpende hustru, født d. 23.2.-1928, datter af Johanne Marie og Jens Jensen. Parret har datteren Lisbeth Laila.
K.C. overtog gården d. 1.-2.-1955 fra Katrine og Christian Jensen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 9,6 ha., heraf 2,2 ha. eng. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og restaureret samt moderniseret flere gange senest i
1985. Udbygningerne består af svinestald fra 1977 og lade fra før 1900. Gården drives
med en svineproduktion på 13 årssøer, der produceres ca. 220 slagtesvin årligt, des
uden er der en minkfarm fra 1966. Der er traktor, og der bruges delvis maskinstation.
SOLHOLTVEJ 16, "MELLERGAARD", SOLHOLTMARK, 9352
DYBVAD, tlf. 98-861100.
LARS MEJLVANG MØLLER,
gårdejer, født d. 6.-1.-1958, søn
af Ellen og Børge Møller, gift d.
28.-11.-1987 med Kirsten Anna
Steffensen, tandlæge, født d.
29.- 8.-196?, datter af Kjestine
og Hans Christian Steffensen.
Parret har børnene: Marie Kje
stine, født d. 3.-6.-1988 og Stef
fen, født d. 22.-12.-1989.
L.M.M. har været på Lægård og Hammerum Landbrugsskoler. Han overtog gården i
november 1984 fra Bente Jensen.
Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 20,2 ha. Der er lejet 11 ha.
Stuehuset er løbende restaureret. Udbygningerne består af svinestalde fra bygget fra
1934 og op til 1980, ældre stald fra 1958 ombygget til pelseri, lader fra 1974 og 1984,
maskinhus fra 1984 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 180 års
søer, der sælges ca. 4.000 smågrise årligt. Desuden er der en minkfarm med en be
stand på 750 tæver. Der er 2 traktorer og plansilo med varm lufts tørreri. Der er 1
fast medhjælper og 1 skoledreng til hjælp.
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BÆK", 9300 SÆBY, tlf. 98-469066.
ARNE NIELSEN, gårdejer, født
d. 9.-6.-1934, søn af Jensy Marie
og Anton Nielsen, gift d. 29.-10.1960 med Edel Pedersen, husmor,
født d. 9.-3.-1941, datter af Ka
ren og Johan Pedersen. Parret
har børnene: Jane, født d. 15.-4.1961 og Finn, født d. 13.-12.1963.
E.N. driver minkfarm med 1.500
dyr, der blev bygget i 1965 og
pelseri i 1988. A.N. har været på Malling Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for
Slagteriet Wenbo. Han overtog gården d. 1.-3.-1958 fra Oskar Solsbæk.
Ejendomsskyld 4.650.000. Areal 104,5 ha., heraf tilkøbt 79,5 ha., der er 19,5 ha. skov
og plantage. Der er forpagtet 55 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og restaureret i 1974. Udbygningerner består af svinestald
fra 1925 renoveret til løbestald i 1986, slagtesvinestald, forfedestald fra 1965
renoveret i 1986, 2 slagtesvinestalde fra 1971, drægtighedstald fra 1974 moderniseret
i 1986, farestald fra 1976 renoveret i 1986, 2 slagtesvinestalde fra 1980, ny slagte
svinestald fra 1989, lade fra 1959, maskinhus fra 1974, hal fra 1982-83, gastæt silo og
3 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 450 årssøer, der produceres
ca. 8.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 5 trak
torer, mejetærsker, kornsilo med varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Der er 3 faste medhjælpere på gården, som drives sammen
med "Vadet", Ndr. Kirkevej 41, Lyngså.

STAGSTEDVEJ 25, "VESTER
BUNDGAARD", STAGSTED, 9352
DYBVAD, tlf. 98-869045.
AKSEL JENSEN, gårdejer, født
d. 7.-3.-1928, søn af Agnes og
Laurits Jensen, gift d. 23.-4.1955 med Birthe Marie Rasmus
sen, medhjælpende hustru, født
d. 1.-8.-1934, datter af Anna og
Harry Rasmussen. Parret har bør
nene: Elsebeth, født d. 6.-4.1957, Per, født d. 29.-11.-1958,
Kirsten, født d. 24.-3.-1966,
tvillingerne Lars og Inger, født d. 20.-5.-1969 og Anne, født d. 25.-10.-1975.
A.J. overtog gårde d. 1.-12.-1965 fra sine svigerforældre Anna og Harry Rasmussen,
gården har været i slægtens eje siden 1750.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 31,8 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1941, svinestald fra 1976 og lade fra 1946. Gården drives som alsidigt landbrug
med en kvægproduktion på 16 årskøer, 20 ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM, des
uden er der 14 årssøer og en produktion på 200 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer,
mejetærsker og plansilo med korntørreri. Der er ingen fremmed arbejdskraft.

STAGSTEDVEJ 31, "ØSTER BUNDGAARD", STAGSTED, 9352 DYBVAD, tlf. 98869013.
POUL ERIK GRØNBECH, gårdejer, født d. 22.-7.-1938, søn af Ingrid og Niels Grønbech, gift d. 28.-12.-1966 med Minna Jensen, klinikassistent, født d. 30.-6.-1946,
datter af Olga og Johannes Jensen. Parret har børnene: John, født d. 24.-8.-1968,
Majbrith, født d. 21.-3.-1971 og Hanne, født d. 21.-8.-1972.
P.E.G. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1971
fra sine forældre Ingrid og Niels Grønbech.
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Ejendomsskyld 2.180.000. Areal
45 ha. Der er lejet 22 ha.
"Øster Bundgaard"s stuehus er op
ført i 1880 og løbende restaure
ret. Desuden er der en aftægts
bolig, og udbygningerne består af
svinestalde fra 1955, 1973 og
1977, lader fra 1880 og 1955 og
maskinhus fra 1982. Gården dri
ves med en svineproduktion på
110 årssøer, der sælges ca. 1.800
smågrise årligt, desuden er der
4 travheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer,
mejetærsker, 2 plansiloer med varm luftstørreri og halmfyr.

STASIGVEJ 10, "STADSIG", TOR
SLEV, 9750 ØSTER VRÅ.
BØRGE JENSEN, gårdejer omta
les under Svejevej 8.
B.J. overtog gården i november
1983 fra Valdemar Pedersen.
Ejendomsskyld 360.000. Areal
10,5 ha., heraf 5,5 ha. skov.
Stuehuset er af ældre dato, men
løbende restaureret. Gården dri
ves sammen med "Vestermarken",
Hørbylundvej 71 og "Mellem Sveje", Svejevej 8.
STENHØJVEJ 610, "VESTER HALE", STENHØJ, 9900 FREDERIKSHAVN, tlf. 98475185.
HENNING JENSEN, gårdejer, født d. 7.-3.-1950, søn af Karen og Anton Jensen, gift d.
8.-12.-1973 med Kirsten Nøhr, medhjælpende hustru, født d. 18.-12.-1951, datter af
Hanne og Peter Nøhr. Parret har børnene: Martin, født d. 25.-4.-1976, Michael, født
d. 3.-2.-1978 og Monika, født d. 20.-11.-1980.
H.J. overtog gården d. 1.-12.-1974 fra sine forældre Karen og Anton Jensen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 13 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1979-84. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1900 renoveret i 1930'erne, ny kostald fra 1979, svinestald fra 1900 re
noveret i 1970, lade fra 1900, maskinhus fra 1960 og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 35 årskøer, 35 ungdyr og 20 slagtekalve, desuden er der 10 årssøer,
og der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, og der bruges delvis
maskinstation.
STRENGSHOLTVEJ 17, "NR.
STRENGSHOLT", LYNGSÄ, 9300
SÆBY, tlf. 98-469080.
BENDT EGEBAK ANDREASEN,
gårdejer, født d. 16.-2.-1948, søn
af Karen og Frode Egebak An
dreasen, bor sammen med Lene
Nielsen, advokatsekretær, født d.
22.-1.-1955, datter af Ninna og
Juul Nielsen.
B.E.A. overtog gården i novem
ber 1975 fra sin far, Frode Ege
bak Andreasen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev overtaget af
bedstefaderen Thomas Christian Andreasen i 1920.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 29,9 ha. Der er lejet 20 ha.
Stuehuset er opført sidst i 1800 tallet og restaureret flere gange senest i 1976. Ud-
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bygningerne består af kvægstalde fra 1977 renoveret til søer og smågrise, svinestald
fra 1960, lade fra 1930 og maskinhus fra 1977. Gården drives med en svineproduktion
på 70 årssøer, der sælges ca. 1.200 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps og hvede. Der er 2 traktorer og plansilo med varm lufts tørreri. Der bruges
delvis maskinstation.
SVANGENVEJ 10, "FÆLGET", SVANGEN, 9300 SÆBY, tlf. 98-466401.
HANS ABILDGAARD JENSEN, gårdejer, født d. 30.-5.-1951, søn af Edel og Johannes
Abildgaard Jensen, gift d. 31.-10.-1988 med Bente Jensen, bager, født d. 26.-10.-1944,
datter af Johanne M. og Ingemann August Jensen. Parret har børnene: Martin, født d.
7.-11.-1976, Heidi, født d. 18.-6.-1979, Dennis, født d. 28.-8.-1982, Erik, født d.
30.-9.-1963 og Jørgen, født d. 3.-9.-1965.
H.A.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1986
fra Børge Thomsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 27 ha. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1899 og løbende restaureret senest i 1990. Udbygningerne består
af svinestalde fra 1900 og 1966, slagtesvinestald fra 1976, smågrisestald fra 1955
renoveret i 1988, goldsostald fra 1974 renoveret i 1987, lade fra 1900, maskinhus fra
1955 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 65 årssøer, der produce
res ca. 1.100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps.
Der er 2 traktorer, mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Der er ingen
fremmed arbejdskraft.
SVANGENVEJ 13, "ST SVAN
GEN", SVANGEN, 9300 SÆBY,
tlf. 98-466081.
BØJE BECH, gårdejer, født d.
6.-2.-1943, søn af Anna og Ulrich
Bech, gift d. 8.-8.-1970 med Ben
te Esbensen, overlærer, født d.
4.-10.-1946, datter Marie og
Axel Esbensen. Parret har børne
ne: Birgitte, født d. 8.-11.-1973
og Benedikte, født d. 17.-9.-1976.
B.B. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole, han er i repræ
sentantskabet for Slagteriet Wenbo. Han overtog gården d. 30.-7.-1971 fra Elna og
Christian Overgaard.
Ejendomsskyld 2.550.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha.
Stuehuset er opført i 1944 og løbende restaureret fra 1971-89. Udbygningerne består
af kvægstald fra 1979 renoveret til goldsostald, svinestalde fra 1943, 1959, 1976 og
1979, hestestald ombygget til løbeafdeling i 1972, påbegyndt renovering af smågrise
stald i 1990, lade fra 1943, maskinhus fra 1977 og gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 180 årssøer, der sælges ca. 4.300 smågrise årligt, desuden er der 5
heste af racen Dansk Varmblod og 2 ponyer. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps.
Der er 2 traktorer og kornsilo med varm lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælper, og
der bruges en del maskinstation.

SVEJEVEJ 8, "MELLEM SVEJE",
HØRBY, 9300 SÆBY, tlf. 98466021.
BØRGE og POUL JENSEN, gård
ejere. B.J., født d. 20.-10.-1944
og P.J., født d. 25.-6.-1941, søn
ner af Martine og Anker Jensen.
B.J. giftede sig d. 20.-10.-1984
med Signe Sørensen, husmor,
født d. 12.-5.-1950, datter af
Anne og Edvardt Sørensen. Par-
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ret har børnene: Trine, født d. 29.-5.-1976 og Klaus, født d. 7.-5.-1981.
B.J. har været på Bygholm Landbrugsskole og P.J. på Gråsten Landbrugsskole. De
overtog gården med 1. halvdel i 1972 og resten d. 1.-2.-1973 fra forældrene Martine
og Anker Jensen. Ejendommen har været fæstegård under "Sæbygaard", slægten har
været på gården siden 1720. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 40 ha. Der er lejet 50 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1950, spaltestald fra 1976, svinestalden fra 1898 er restaureret, lade fra 1939,
maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer,
42 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der ca. 200 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og græsfrø. Der er 2 trakto
rer, mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Der er deltidsmedhjælper på gården,
som drives sammen med "Vestermarken", Hørbylundvej 11, ejet af P.S., og "Stadsig",
Stasigvej 10, ejet af B.J.

SÆBYGÅRDVEJ 82, "GADENSGAARD", TAMHOLT, 9300 SÆBY, tlf. 98-465008.
JENS PETER GADENSGAARD, gårdejer, søn af Helga og Viggo Gadensgaard, gift med
Anna Larsen, medhjælpende hustru, datter og Krista og Frode Larsen.
J.P.G. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra sine foræl
dre Helga og Viggo Gadensgaard, gården har været i slægtens eje siden 1600-tallet.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 66 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1973, svinestald fra 1978, lade fra 1915, maskinhus fra 1954 og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 65 ungdyr og 15 slagtekalve af racen
SDM, desuden produceres der 1.350 slagtesvin. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg
og plansilo med varm lufts tørreri. Der bruges delvis maskinstation.
SÆBYGÅRDVEJ 83, "SØNDERGAARD", TAMHOLT, 9300 SÆBY, tlf. 98-465358.
FLEMMING GADENSGAARD, gårdejer, født d. 18.-4.-1963, søn af Kirstine og Mogens
Gadensgaard.
F.G. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d.3.-4.-1986 fra Knud
Erik Bech. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 50 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1930, svinestald fra 1967 og lade fra 1915. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 700 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede.
Der er 1 traktor og plansilo med varm lufts tørreri. Der bruges delvis maskinstation.
Der er samdrift med faderens gård "Østergaard", Sæbygårdvej 86.
SÆBYGÅRDVEJ 86, "ØSTER
GAARD", TAMHOLT, 9300 SÆ
BY, tlf. 98-465027.
MOGENS GADENSGAARD, gård
ejer, født d. 11.-9.-1937, søn af
Sofie og Christian Gadensgaard,
gift d. 19.-7.-1962 med Kirstine
Olen, medhjælpende hustru, født
d. 20.-4.-1941, datter af Carla
og Frits Olen. Parret har børne
ne: Flemming, født d. 18.-4.-1963,
tvillingerne Gudrun og Hanne,
født d. 2.-12.-1964 og Karen, født d. 8.-7.-1971. M.G. har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1966 fra sine forældre Sofie og Christian
Gadensgaard. Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 85 ha., heraf tilkøbt 32 ha., der er 8 ha.
marginaljord. Der er lejet 23 ha. Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1972.
Udbygningerne består af svinestalde fra 1900, 1967, 1975 og 1977, maskinhus fra 1961
og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer, der sælges ca.
4.000 smågrise årligt, desuden er der 2 ammekøer og 3 ungdyr af blandet race.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, plansilo, varm
lufts tørreri og halmfyr. Der er 1 fuldtids- og 1 halvtidsmedhjælper. Gården drives i
samdrift med sønnens gård, "Søndergaard", Sæbygaardvej 83.
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SØHOLTVEJ 6, "KROGEN", SØHOLT, 9850 ØSTER VRÅ.
ASBJØRN HOLST NIELSEN, gård
ejer, født d. 31.-12.-1962, søn af
Karen Margrethe og Arne Niel
sen, gift med Dorthe Marianne
Nielsen, rengøringsassistent, født
d. 20.-8.-1964. Parret har sønnen
Anders, født d. 17.-8.-1990.
A.H.N. overtog gården d. l.-ll.1985 fra Villy Olsen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal
61 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1880, svinestald fra 1950 og lade fra 1800-tallet. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af raps, ærter, frøgræs og korn. Der er 1 traktor, 1
mejetærsker og plansilo med varm lufts tørreri. Gården drives i samdrift med
faderens gård "Hvidborg".
SØHOLTVEJ 18, "VANGKÆR",
9750 ØSTER VRÅ, tlf. 98-951091.
BORG KJØLBY, gårdejer, født
d. 28.-1 1.-1930. søn af Sigrid
Margrethe og Frederik Kjølby,
gift d. 29.-10.-1955 med Viola
Thorup Nielsen, medhjælpende
hustru, født d. 16.-4.-1932, dat
ter af Ovine og Søren Thorup
Nielsen. Parret har børnene: Lo
ne, født d. 9.-2.-1957, Peter,
født d. 9.-4.-1959 og Grethe,
født d. 23.-3.-1964.
B.K. overtog gården d. 15.-2.-1972 fra Jørgen og Kaj Pilgaard. Ejendomsskyld
3.500.000. Areal 92 ha., heraf 6,5 ha. skov og 15 ha. eng. Der er lejet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1885 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1864 moderniseret i 1974, nyere kvægstald fra 1968, svinestald fra 1965, lade fra
1864, nyere lade og maskinhus fra 1977 samt gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 80 årskøer, 90 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1
ammeko. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og frø. Der er 5 traktorer,
mejetærsker, 2 plansiloer, tårnsilo og varm lufts tørreri. Sønnen Peter er medhjælper.
TRANHOLMVEJ 6, "LILLE TRAN
HOLM", TRANHOLM STEDERNE,
9750 ØSTER VRÅ, tlf. 98-951713.
KETTY NIELSEN, gårdejer, født
d. 7.-4.-1952, datter af Agnes og
Johannes Sørensen, gift d. 15.-2.1969 med Karsten Christian Niel
sen, gårdejer, født d. 5.-9.- 1943,
søn af Ingeborg og Børge Niel
sen. Parret har børnene: Dorte,
født d. 10.-8.-1969 og Hanne,
født d. 13.-10.-1971.

K.N. overtog gården d. 31.-7.-1981 fra D.L.R.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 35 ha., heraf 0,5 ha. marginaljord. Der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1963-64. Udbygningerne består af kvægstald fra 1965, lade og
maskinhus fra 1979, foderhus fra 1987, køresilo og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 70 årskøer og 60 ungdyr. Der er 2 traktorer, der bruges delvis
maskinstation, og der er 2 skoledrenge til hjælp.
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TRYVEJ 41, "GALTRUP", THORS
HØJ, 9750 ØSTER VRÅ, 98-956004.
FREDE og FINN FREDBORG NI
ELSEN, gårdejere. F.F.N., født
d. 16.-9.-1955, søn af Aase og
Frede Fredborg Nielsen, gift d.
24.-6.-1989 med Berit Meng, læ
rer, født d. 6.-7.-1964, datter af
Ute og Bent Meng. Parret har en
søn født d. 9.-4.-1990.
F.F.N. har været på Riber Kær
gård Landbrugsskole 2 gange,og
han er D.L.F. delegeret. Han
købte halvpart i gården d. 1.-1.-1984, gården drives i dag som I/S mellem far og søn.
Faderen købte gården i april i 1958, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 3.180.000. Areal 87 ha. Der er lejet 16,6 ha.
Stuehuset er opført i 1700 tallet og løbende restaureret. Udbygningerne består af farestald fra 1980, goldsostald fra 1960 moderniseret i 1980, slagtesvinestald fra 1957,
lade fra 1930, maskinhus fra 1979 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion
på 95 årssøer, der sælges ca. 700 smågrise og 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, ærter, korn og græsfrø. Der er 3 traktorer, mejetær
sker, plansilo og varm lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælper på gården, som drives
sammen med "Gravenhuset", Try vej 63.
TRYVEJ 62, "ROSENDAL",
THORHØJ, 9750 ØSTER VRÅ,
98-956288.
LEO THOMSEN, gårdejer, født
d. 2.-9.-1932.
L.T. overtog gården d. 1.-11.-1964
fra brøderne Christiansen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
23,3 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og lø
bende restaureret. Udbygningerne
består af kvægstald fra 1975,
svinestald fra 1970, lade 1920, maskinhus fra 1975 og køresilo. Gården drives med en
svineproduktion på 12 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt, desuden er der
11 ammekøer, 12 ungdyr og 4 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er traktor, og der bruges delvis maskinstation.

TRYVEJ 63, "GRAVERHUSET", THORSHØJ, 9350 ØSTER VRÅ.
FREDE og FINN NIELSEN, gårdejere omtales under "Galtrup", Tryvej 41.
F.N. og F.N. overtog gården i 1969 fra Holm Pedersen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 9,5 ha.
Gården drives sammen med "Galtrup", Tryvej 41.
TRYVEJ 71, "BENSKOV", THORS
HØJ, 9750 ØSTER VRÅ, tlf. 98956158.
AAGE VERNER ANDERSEN,
gårdejer, født d. 30.-11.-1933,
søn af Agnes og Christian Ander
sen, gift d. 28.-1 1.-1959 med
Inga Lythje, husmor, født d. 6.7.-1941, datter af Asta og Allinius Lythje. Parret har datteren
Lone, født d. 22.-2.-1960.
AA.V.A. overtog gården d. 14.-
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Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 7,3 ha.
Stuehuset er opført i 1979. Udbygningerne består af kvægstald fra 1975, svinestald og
maskinhus fra 1971 og lade fra 1985. Gården drives med en svineproduktion på 35
årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin årligt, desuden er der 1 ammeko, 21 ungdyr
og 5 slagtekalve. Der er 3 traktorer og plansilo med varm lufts tørreri. Der er 1
skoledreng til hjælp.
TRYVEJ 177, "HØGHOLT", TRY, 9750 ØSTER VRÅ, tlf. 98-956127.
VAGNER HELLEDIE, gårdejer, født d. 17.-2.-1930, søn af Emma og Simon Helledie,
gift d. 27.-5.-1956 med Ruth Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 24.-12.-1933,
datter af Malene Kristine og Thorvald Nielsen. Parret har børnene: Inger, født d.
11.-11.-1958, Niels, født d. 12.-10 1960, Bodil, født d. 14.-8.-1963 og Børge, født d.
19.-5.-1971.
V.H. overtog gården 9.-8.-1960 fra Jens Erik Eriksen.
Ejendomsskyld 1.540.000. Areal 38,9 ha., heraf tilkøbt 23,9 ha., der er 6,5 ha. eng.
Der er forpagtet 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1950, svinestald fra 1970, lade fra 1988, maskinhus fra 1976 og køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 28 årskøer og 35 ungdyr. Der er 4 traktorer, meje
tærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Der bruges delvis maskinstation.

TVÆRHØJVEJ 4, "SILLEBAK", BRØNDEN, 9352 DYBVAD, tlf. 98-869076.
PETER MØLLER JENSEN, gårdejer, født d. 10.-2.-1928, søn af Elisabeth og Chistian
Johannes Jensen, gift d. 25.-4.-1959 med Inga Christensen, medhjælpende hustru, født
d. 11.-2.-1936, datter af Sørine og Hans Christensen. Parret har børnene: Jytte, født
d. 20.-1.-1955, Kim, født d. 6.-3.-1960 og Søren, født d. 16.-7.-1961.
P.M.J. overtog gården d. 1.-7.-1970 fra sine forældre Elisabeth og Christian Johannes
Jensen, som købte den i 1918.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og løbende restaureret. Udbygningerne består af svinestald
og lade fra 1928 og fravænningsstald fra 1977. Gården drives med en svineproduktion
på 43 årssøer, der sælges ca. 850 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
raps. Der er 2 traktorer, og der bruges delvis maskinstation.
UNDERSTEDVEJ 65, "DAMSGAARD", UNDERSTED, 9300 SÆBY, tlf. 98-465045.
ARNE WEINVIG MØLLER, gårdejer, født d. 20.-11.-1929, søn af Anne Kristine og Ole
Møller, gift d. 29.-8.-1970 med Aase Kjeldsen, medhjælpende hustru, født d. 15.-9.1927, datter af Inger og Kjeld Kjeldsen. Parret har sønnen Steen, født d. 21.-10.-1964.
AA.M. er interviewer hos AIM. A.W.M har været på Vejlby Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-1.-1965 fra sin far Ole Møller, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.200.000. Der er tilkøbt 22,5 ha. og lejet 7,5 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1977, svinestald fra 1968, lade fra 1910, maskinhus fra 1969 og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 40 ungdyr og 15 slagtekalve af racen
SDM. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri. Der bruges delvis maskinstation.
UNDERSTEDVEJ 157, "TANGEN",
HØRBY, 9300 SÆBY, tlf. 98466134.
HANS MADSEN, gårdejer, født
d. 13.-2.-1948, søn af Anna og
Niels Madsen, gift d. 23.-8.-1974
med Jane Sørensen Lundholm,
hjemmesygeplejerske, født d.
14.-1.-1947, datter af Ehda Eli
sabeth og Carl Christian Søren
sen Lundholm. Parret har børne
ne: Tina, født d. 30.-12.-1974,
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Christina, født d. 9.-7.-1977 og Niels Christian, født d. 2.-7.-1980.
H.M. driver Tangen Maskinstation, han har været på Vejlby Landbrugsskole, er i be
styrelsen for Frederikshavn Landboforening, i kredsledelsen for D.L.G., og i repræ
sentantskabet for Slagteriet Wenbo. Han overtog gården i 1974 fra sine forældre Anna
og Niels Madsen.
Ejendomsskyld 3.180.000. Areal 49,7 ha., heraf 10 ha. marginaljord. Der er lejet 93
ha.
Stuehuset er opført i 1874 og løbende restaureret. Udbygningerne består af svinestald,
lade og gastæt silo fra 1980, svinestald fra 1984, maskinhus fra 1978 og 4 gylletanke.
Gården drives med en svineproduktion på 230 årssøer, der sælges ca. 2.000 smågrise
og 2.600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn.
Der er 5 traktorer, 2 mejetærskere, 2 slamsugere, 2 big ballepressere og 1 skårlægger.
Der er 4 faste medhjælpere på gården, som drives sammen med "Gammelholm", Kirke
vej 23, Hørby.
VANGVE3 22, VANG, 9750 ØSTER
VRÅ, tlf. 98-956248.
VERNER AAGREN PEDERSEN,
gårdejer, født d. 15.-9.-1927, søn
af Anna og Emil Pedersen, gift
d. 30.-10.-1954 med Kirsten Ol
sen, medhjælpende hustru, født
d. 21.-7.-1933, datter af Oda og
Valdemar Olsen. Parret har bør
nene: Jette, Jørgen, Birgit og
Bjarne.
V.AA.P. er i repræsentantskabet
for Slagteriet Wenbo, i bestyrel
sen for Husmandsforeningen. Han byggede gårde som statshusmandsbrug i 1955.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha. Der er lejet 7,.8 ha.
Stuehuset er opført i 1955 og tilbygget i 1972. Udbygningerne består af kvægstald fra
1969, svinestalde fra 1955 og 1965, lade fra 1978, maskinhus fra 1970 og 2 køresiloer.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 25 årskøer, 14 ungdyr
og 6 slagtekalve af racen Jersey. Svineproduktionen er på 13 årssøer, der produceres
ca. 200 slagtesvin årligt, desuden er der 2 ammekøer og 3 Norske heste. Der er 3
traktorer, mejetærsker og kornsilo med korntørreri. Der er 1 skoledreng til hjælp.

VOERSAAHEDEVEJ 5, "ØSTER
FAUERHOLT", VOERSÅ, 9300
SÆBY, tlf. 98-460140.
GUNNER PEDERSEN, gårdejer,
født d. 13.-10.-1939, søn af An
na og Martin Pedersen, gift d.
4.- 11.-1967 med Inge Marie
Lund Rasmussen, hjemmehjælper,
født d. 27.-11.-1940, datter af
Kathrine og Svend Aage Lund
Rasmussen. Parret har børnene:
Jørgen, født d. 29.-3.-1969 og
Bente, født . 29.-3.-1971.
G.P. overtog gården d. 26.-3.-1976 fra Asta og Jens Larsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 27,9 ha. Der er lejet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1956, svinestald fra 1978, lade og maskinhus begge fra 1977. Gården drives med
en kvægproduktion på 28 årskøer, 25 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Der er 2
traktorer, og ingen fremmed arbejdskraft.
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VOERSAAHEDEVEJ 17, "SANNE
MARK", NR VOERSÄ HEDE,
9300 SÆBY, tlf. 98-460056.
GUNNAR REGNHARDT CHRI
STENSEN, gårdejer, født d. 12.10.-1932, søn af Marie og Johan
Christensen, gift d. 5.-6.-1985
med Elly Magrethe Gilling, hus
mor, født d. 10.-2.-1934, datter
af Jenny Oline og Julius Thom
sen.
G.R.C. bestyrede gården fra
1952 og overtog den d. 3.-3.-

1964 fra sin mor Marie Christensen.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 26,7 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og løbende restaureret senest i 1985. Udbygningerne består
af kvægstald fra 1963, lade 1939, maskinhus fra 1962 og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 20 årskøer, 30 ungdyr og 10 slagtekalve, desuden er der 4 ammekøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg, rug, hvede og helsæd. Der er 2
traktorer, mejetærsker, markvandingsanlæg og kornsilo med varm lufts tørreri. Der er
ingen fremmed arbejdskraft.
VOLSTRUPHEDEVEJ 52, "VOLSTRUPGAARD", VOLSTRUP, 9300 SÆBY, tlf. 98468007.
FINN KRISTENSEN, gårdejer, født d. 22.-11.-1937, søn af Tekla og Oskar Kristensen,
gift d. 25.-3.-1972 med Jonna Larsen, medhjælpende hustru, født d. 6.-6.-1945, datter
af Oda og Jens Bøje Larsen. Parret har børnene: Flemming, født d. 26.-7.-1968 og
Christian, født d. 31.-8.-1974.
F.K. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet og i re
præsentantskabet for Slagteriet Wenbo. Han overtog gården i august 1976 fra sin far
Oskar Kristensen.
Ejendomsskyld 1.620.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 22 ha. skov, eng og
plantage.
Stuehuset er opført før 1860 og løbende restaureret. Udbygningerne består af svine
stalde fra 1956, 1966 og 1978 samt ældre svinestald, ældre lade og maskinhus fra
1987. Gården drives med en svineproduktion på 75 årssøer, der sælges ca. 300 små
grise og 1.200 slagtesvin årligt. Desuden er der minkfarm startet i 1964, bestanden er
på 500 tæver. Der er 3 traktorer og plansilo med korntørreri. Der er ingen fremmed
arbejdskraft.

VOLSTRUPVEJ 89, "LANGAGERGAARD", VOLSTRUP, 9300 SÆBY, tlf. 98-468045.
PER PEDERSEN, gårdejer, født d. 23.-6.-1942, søn af Johanne og Jens Christian
Pedersen, gift d. 20.-11.-1966 med Agnete Wolstrup, medhjælpende hustru, født d.
21.-9.-1945, datter af Kristine og Martin Wolstrup. Parret har børnene: Jens Martin,
født d. 2.-2.-1968, Janie, født d. 9.-3.-1970 og Bente, født d. 28.-12.-1971.
P.P. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1975 fra sine
svigerforældre Kristine og Martin Wolstrup, gården har været i slægtens eje siden
1845, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 67 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 11 ha. skov, eng og
plantage. Derudover er der forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og løbende restaureret. Udbygningerne består af slagtesvinestald fra 1976, fare- og klimastald fra 1979, ældre forfedestald, drægtighedstald fra
1986, lade og maskinhus fra 1984 samt gylletank. Gården drives med en svineprodukti
on på 150 årssøer, der sælges ca. 1.500 smågrise og 1.500 slagtesvin årligt, desuden er
der 10 ammekøer, 5 ungdyr og 5 slagtekalve af racen DRK. I 1984 startedes der mink
farm, bestanden er på 750 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter.
Der er 3 traktorer, mejetærsker og plansilo med varm lufts tørreri. Der er 1 fast
medhjælper på gården, som drives sammen med "Nørgaard", Ørtoftvej 32.
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V. ROMVEJ 20, "VESTER ROM",
PRÆSTBRO, 9330 DRONNING
LUND, tlf. 98-867034.
ERLAND CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 10.-7.-1942, søn af
Anne Marie og Oskar Christen
sen, gift d. 20.-5.-1967 med Hen
ny Graunkær Lehmann, post og
husmor, født d. 22.-3.-1945, dat
ter af Lilly og Svend Lehmann.
Parret har børnene: Michael,
født d. 15.-1.-1971, Anne, født d.
15.- 2.-1973 og Lone, født d.

27.-12.-1975.
E.C. har været på Haslev Landbrugsskole, og han er formand for Menighedsrådet. Han
overtog gården d. 1.-5.-1973 fra sine forældre Anne Marie og Oskar Christensen, nu
værende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 33 ha. Der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1881 og restaureret i 1985. Udbygningerne består af kvægstald
1973, svinestald fra 1978, lade fra 1931 og gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 40 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en
produktion på 500 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer og plansilo med varm lufts
tørreri. Sønnen Michael er medhjælp.
ØKSENHEDEVEJ 12, "SØNDERGAARD", ØKSENHEDE, 9300
SÆBY, tlf. 98-465378.
BENNY FRØSIG NØRGAARD,
gårdejer, født d. 19.-1.-1954, søn
af Sonja og Villy Nørgaard, gift
d. 9.-10.-1982 med Ella Christen
sen, medhjælpende hustru, født
d. 28.-3.-1962, datter af Jette
og Chrisian Christensen. Parret
har børnene: Camilla, født d.
29.-3.-1983 og Marian, født d.
17.- 9.-1985.
B.F.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole og er i bestyrelsen for Nord Øst Vend
syssel Kontrolforening. Han overtog gården i november 1984 fra Arne Christensen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 28 ha. Der er lejet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret fra 1987-90. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1978, lade fra 1981, lade og maskinhus fra 1964 og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 54 årskøer, 80 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der
er 2 traktorer, rendegraver og varm lufts tørreri. Der er 1 skoledreng til hjælp.

ØRHEDEVEJ 16, "ØRHEDE",
ENGBÆK, 9300 SÆBY, tlf. 98469238.
FINN NIELSEN, gårdejer, født d.
13.-12.-1963, søn af Edel og Ar
ne Nielsen.
F.N. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 15.-4.-1989 fra Erik Ull
man Andersen.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal
42 ha., heraf 16,5 ha. skov og
hede. Der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og tilbygget i 1983. Udbygningerne består af svinestald fra
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klimastald fra 1986, lade fra 1931 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion
på 175 årssøer, der sælges ca. 3.700 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps og korn. Der er traktor, mejetærsker og halmfyr. Der er samdrift med fade
rens gård "Sønder Solsbæk", Solsbækvej 272.

ØRTOFTVEJ 5, "SMEDEGAARDEN", ST. ØRTOFT, 9300 SÆBY,
tlf. 98-468075.
HENRIK KRISTENSEN, gårdejer,
født d. 15.-9.-1948, søn af Sigrid
og Arne Kristensen, gift d. 22.3.-1980 med Lis Pedersen, hus
mor, født d. 9.-12.-1957, datter
af Emmy og Børge Pedersen. Par
ret har børnene: Tina, født d.
13.-10.-1981 og Jette, født d.
12.-3.-1985.
H.K. har været på Dalum Land
brugsskole, og er i bestyrelsen for Asaa Mejeri. Han overtog gården d. 11.-12.-1977
fra sine forældre Sigrid og Arne Kristensen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 54 ha. Der er forpagtet 44 ha. og lejet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1888 restaureret i 1952, svinestald fra 1932, lade fra 1952, maskinhus fra 1982 og
gastæt silo. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 38 års
køer, 40 ungdyr og 22 slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 20 årssøer,
der sælges ca. 150 smågrise og 150 slagtesvin årligt, der er 3 heste. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 4 traktorer, mejetærsker og halm
fyr. Der er 1 fast medhjælper.
ØRTOFTVEJ 12, "THORS
HOLM", ØRTOFT, 9300
SÆBY, tlf. 98-468172.
OLE FRAHM-RASMUSSEN,
gårdejer, født d. 18.-1.1939, søn af Gunvor Aase
og Viggo Frahm-Rasmussen,
gift d. 29.-5.-1965 med Ka
ren Winther Jensen, med
hjælpende hustru, født d.
4.-12.-1943, datter af Ma
ry Syrine og Jens Ludvig
Winther Jensen. Parret har
børnene: Marianne, født d. 4.-11.-1966 og Lars, født d. 17.-8.-1969.
O.F.R. har været på Lundbæk Landbrugsskole, og han er i bestyrelsen for Sæby Foder
central. Han overtog gården d. 25.-3.-1972 fra Jacob Dige Pedersen, gården er oprin
deligt udstykket fra "Sæbygaard" i 1870.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 27,5 ha. Der er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1943 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
opført efter brand i 1938, svinestald og lade fra 1938, ny svinestald fra 1973 og
maskinhus fra 1981. Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer, 15 ungdyr
og 15 slagtekalve af blandet race, desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.400
stk. Der er minkfarm med 1.000 dyr. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er
4 traktorer og plansilo med tørrreri. Der er 1 fast medhjælper.

ØRTOFTVEJ 29, "LUNDEGAARD", ØRTOFT, 9300 SÆBY, tlf. 98-468206.
JENS ARNE HØJHOLT, gårdejer, født d. 9.-5.-1952, søn af Herdis og Knud Hardy
Højholt, gift d. 9.-4.-1977 med Laila Svendsen, medhjælpende hustru og børnehave
klasseleder, født d. 4.-3.-1953, datter af Else og Henning Svendsen. Parret har bør-
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15.-1.-1986.
J.A.H. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han er i kredsledelsen for DLG Hjørring
og Frederikshavn. Han overtog gården d. 1.-3.-1976 fra Anna og Jørgen Lundegaard.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 14,5 ha. Der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1972 og restaureret i 1985. Udbygningerne består af goldsostald
fra 1976, farestald fra 1977, fravænningstald fra 1978, slagtesvinestald fra 1979, 2
slagtesvinestalde fra 1973, lade fra 1927, maskinhuse fra 1979 og 1986, gastæt silo og
gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 165 årssøer, der produceres ca.
3.400 slagtesvin årligt, desuden er der en hest. Planteproduktionens salgsafgrøde er
raps. Der er 3 traktorer, mejetærsker og halmfyr. Der er 1 fast medhjælper.

ØRTOFTVEJ 32, "NØRGAARD", ØRTOFT, 9300 SÆBY.
PER PEDERSEN, gårdejer omtales under "Langagergaard", Volstrupvej 89.
P.P. overtog gården d. 1.-1.-1975 fra sin svigerfar Martin Wolstrup.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 19,4 ha. Alle bygningerne er af ældre dato, de består
af stuehus, kvægstald, svinestald og lade. Gården drives sammen med "Langager
gaard", Volstrupvej 89.

ØRTOFTVEJ 140, "VESTERGAARD", STIDSHOLT, 9300 SÆ
BY, tlf. 98- 468188.
ERIK PEDERSEN, gårdejer, født
d. 6.-2.-1943, søn af Karen og
Johan Pedersen, gift d. 9.-10.1971 med Kirsten Sørensen, hus
mor, født d. 27.-9.-1946, datter
af Magda og Jens Sørensen. Par
ret har børnene: Anette, født d.
11.-8.-1972 og Britta, født d.
20.-4.-1977.
E.P. overtog gården d. 4.-9.1970 fra Knud Højbjerg. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 29,7 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1977. Udbygningerne består af svinestalde
fra 1973 og 1975, lade fra 1900, maskinhus fra 1975 og gastæt silo. Gården drives
med en svineproduktion på 60 årssøer, der produceres ca. 1.000 slagtesvin årligt, der
er 2 ammekøer og rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der
er 3 traktorer og mejetærsker. Der er ingen fremmed arbejdskraft.
ØRTOFTVEJ 141, "ØDEGAARD",
ØRTOFT, 9300 SÆBY, tlf. 98468098.
NIELS KRISTIAN LARSEN, gård
ejer, født d. 20.-8.-1959, søn af
Erna og Carl Larsen, bor sam
men med Gitte Skovgaard Henningsen, landmand, født d. 2.9.-1963, datter af Kirsten og
Bent Henningsen.
N.K.L. har været på Try og
Lundbæk Landbrugsskoler. Han
overtog gården d. 1.-5.-1987 fra
Jørgen Holm Jensen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 45 ha. Der er forpagtet 28 ha.
Stuehuset er af ældr dato og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1954, svinestald fra 1970 og lade fra 1950'erne. Gården drives med en kvægpro
duktion på 50 årskøer, 85 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en
slagtesvineproduktion på 2.000. stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps.
Der er 3 traktorer og mejetærsker. Der er lidt løst medhjælp.
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STIDSHOLT, 9300 SÆBY.
MOGENS POULSEN, gårdejer,
født d. 12.-1.-1958, søn af Magda
og Carl Poulsen.
M.P. har været på Try og Asmildkloster Landbrugsskoler. Han
overtog gården i 1983 fra Henry
Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal
52 ha., heraf tilkøbt 39 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og
restaureret i 1980. Udbygnin
gerne består af kvægstald og lade fra 1936 samt svinestald. Gården drives udelukken
de med planteproduktion bestående af raps, ærter og korn. Der er traktor, og ingen
fremmed arbejdskraft.
ØRTOFTVEJ 249, "BIRKELUND", STIDSHOLT, 9300 SÆBY, tlf. 98-468087.
HENNING HEDEGAARD, gårdejer, født d. 5.-3.-1947, søn af Anna Marie og Niels
Jensen Hedegaard, gift d. 13.-11.-1971 med Lisbeth Kirstine Haven, medhjælpende
hustru, født d. 27.-3.-1952, datter af Inge Marie og Viggo Haven. Parret har børnene:
Lone, født d. 20.-8.-1974, Anders, født d. 31.-8.-1976 og Tina, født d. 14.-11.-1978.
H.H. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er formand for Menighedsrådet.
Han overtog gården i december 1971 fra Carla Andersen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Der er lejet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret fra 1971. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1910 ombygget i 1974, ny kvægstald fra 1973, lade fra 1946 og maskin
hus fra 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 42 ungdyr og 24
slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, og der bruges staldvarme til opvarm
ning af stuehuset. Der bruges delvis maskinstation.

ØSTKYSTVEJEN 416, "NØR
GAARD", SØRÅ, 9340 ASÅ, tlf.
98-851639.
LARS YPKENDANZ, gårdejer,
født d. 4.-11.-1961, søn af Bente
og Finn Ypkendanz, gift med
Anette Lund Hansen, lærer, født
d. 7.-11.-1963, datter af Kirsten
og Hans Henning Lund Hansen.
L.Y. har været på Try og Lund
bæk Landbrugsskoler. Han over
tog gården d. 1.-4.-1987 fra Jens
Peter Bay.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1852 og restaureret i 1980. Udbygningerne består af svinestalde
fra 1979-80, sostald, farestald, løbestald, smågrisestald, lade og maskinhus fra 197980 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges
ca. 3.000 smågrise årligt. Der er 3 traktorer, mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri
og halmfyr. Der er 1 fast medhjælper på gården, som drives sammen med "Hansmin
de", Østkystvejen 420.
ØSTKYSTVEJEN 420, "HANSMINDE", SØRÅ, 9340 ASÅ, tlf. 98-851639.
LARS og FINN YPKENDANZ, gårdejer og direktør.
Brødrene overtog gården i december 1989 fra Sven Erik Christensen.
Gården drives af Finn Ypkendanz. Ejendomssskyld 800.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvæg-,
svinestald, lade og maskinhus alle fra 1927. Gården drives sammen med "Nørgaard",
Østkystvejen 416.

353ÅGÅRDSVEJ 5, "VESTER HØN
GAARD", 9750 ØSTER VRÄ, tlf.
98-951070.
FREDE HØNGAARD, gårdejer,
født d. 15.-5.-1951, søn af Ebba
og Anders Høngaard, gift d. 27.9.-1975 med Grethe Løth, sekre
tær, født d. 18.-3.-1954, datter
af Gerda og Poul Løth. Parret
har børnene: Karina, født d. 23.3.-1978 og Julia, født d. 17.8.-1981.
F.H. har været på Malling og
Borris Landbrugsskoler, han er i bestyrelsen for Hjørring Amt Østervraa Afdeling og
for Ungdomsudvalget for Landbo Ungdom, i repræsentantskabet for Slagteriet Wenbo.
Han overtog gården d. 15.-8.-1976 fra sin far Anders Høngaard, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 5.000.000. Areal 128 ha., heraf tilkøbt 89 ha.
Stuehuset er opført i 1918 og tilbygget samt renoveret i 1989. Udbygningerne består
af farestald fra 1989, svinestald fra 1920 renoveret i 1978, drægtighedstald fra 1920
renoveret i 1982, fravænningstald fra 1978, slagtesvinestald fra 1980, løbeafdeling fra
1984, lade fra 1982, maskinhus fra 1989, foderhus fra 1978, gastæt silo og gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 170 årssøer, der produceres ca. 3.000 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 5 traktorer,
mejetærsker, stensamler og plansilo med varm lufts tørreri. Der er 1 fast fodermester
og 1 medhjælper på gården, som drives sammen med "Aalborggaard", Aalborggårdvej
20, den er på 73,3 ha. og med en ejendomsskyld på 1.750.000.
AALBORGGÅRDVEJ 6, "KÆRET", 9750 ØSTER VRÅ, tlf. 98-951009.
FREDE ANDERSEN, gårdejer, født d. 11.-9.-1956, søn af Tina og Bernhard Andersen,
gift d. 6.-4.-1988 med Karen Smidt Huus, medhjælpende hustru, født d. 12.-11.-1965,
datter af Lisbeth og Niels Ebbe Huus. Parret har børnene: Andreas, født d. 24.-8.1988 og Nicolai, født d. 6.-8.-1989.
F.A. har været på Lundbæk og Kalø Landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-9.-1987
fra Anker Christensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 24 ha. Der er lejet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1963 om- og tilbygget i 1976, svinestald og lade fra 1937, maskinhus fra 1990,
foderhus fra 1983, indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 52 årskøer og 70 ungdyr. Der er 2 traktorer. Der bruges delvis maskinstation,
og der er 2 skoledrenge til hjælp. Gården drives sammen med "Engholm".

AALBOGRGGÅRDVEJ 40, "BROBAK", 9750 ØSTER VRÅ, tlf. 98-951691.
JØRGEN KRISTENSEN, gårdejer, født d. 30.-3.-1960, søn af Britta og Henning Kri
stensen, gift d. 18.-6.-1988 med Dorte Hjelm Christensen, lægesekretær, datter af
Magdalene Marie og Thomas Hjelm Christensen. Parret har sønnen Jens, født d. 6.-4.1990
J.K. har været på Lundbæk og Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.8.-1983 fra Johanne og Kaj Nielsen.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 46,7 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret i 1988. Udbygningerne består af svinestalde
fra 1942 restaureret i 1987 og 1956 restaureret i 1988, lade fra 1915 restaureret i
1989 og maskinhus fra 1920. Gården drives med en svineproduktion på 105 årssøer, der
sælges ca. 2.400 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og
frøgræs. Der er 3 traktorer og plansilo med varmt lufts tørreri.
AALBORGGÅRDVEJ 45, "VEJGAARD", 9750 ØSTER VRÅ, tlf. 98-951296.
OVE ARNFRED JOHANSEN, gårdejer, født d. 25.-4.-1927, søn af Johanne og Thorvald
Johansen, gift d. 6.-11.-1955 med Elisabeth Larsen, medhjælpende hustru, født d.
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dalene og Peter Larsen. Parret
har børnene: Henning, født d.
26.-10.-1952 og Jens, født d. 24.11.-1961.
Ove A. Johansen driver maskin
station. Han overtog gården d.
1.-4.-1965 fra Christian Olsen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal
43,9 ha., heraf tilkøbt 30 ha. Der
er lejet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og
restaureret i 1979. Udbygninger
ne består af svinestalde fra 1952 og 1978, lade fra 1952, maskinhuse fra 1978 og
1985. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der produceres ca. 600
slagtesvin årligt, og der er 4 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn.
Der er 3 traktorer, mejetærsker, slamsuger, gødningsspreder, halmsnitter, presser og
plansilo med korntørreri. Der er ingen fremmed arbejdskraft.

AALBORGVEJ 109, "VESTER KNÆVERHEDE", 9300 SÆBY, tlf. 98-468196.
KRISTIAN KRISTENSEN, gårdejer, født d. 4.-4.-1954, søn af Margith og Karl Kristen
sen, gift d. 4.-10.-1980 med Susanne Handest, bankassistent, født d. 7.-8.-1953, datter
af Else og Erik Handest. Parret har børnene: Louise, født d. 15.-4.-1981, Søren, født
d. 21.-4.-1984 og Karen, født d. 10.-11.-1988.
K.K. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1981 fra
sin mor Margith Kristensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som faderen
overtog i 1954.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 46,6 ha. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret i 1983. Udbygningerne består af goldso- og
farestald samt lade fra 1972, klimastald fra 1981 og maskinhus fra 1977. Gården
drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der sælges ca. 1.800 smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og industrikartofler. Der er 3 trak
torer, mejetærsker, markvandingsanlæg, kartoffellægger, kartoffeloptager, kornsilo
med varm lufts tørreri og halmfyr. Der er 1 fast medhjælper.

AALBORGVEJ 267, "ST. RYSHOLT", SYVSTEN, 9352 DYBVAD,
tlf. 98-468143.
KRISTIAN KRAGELUND JENSEN,
gårdejer, født d. 27.-9.-1958, søn
af Hjørdis og Kresten Kragelund
Jensen, gift d. 20.-6.-1987 med
Elsebeth Jensen, sygeplejerske,
født d. 29.-1.-1960, datter af
Anna og Erling Jensen. Parret
har børnene: Anders, født d. 31.8.-1985 og Helle, født d. 5.-6.1988.
K.K.J. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 18.-12.-1980 fra
sine forældre Hjørdis og Kresten Kragelund Jensen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 47,3 ha. Der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og senest restaureret i 1985. Udbygningerne består af
svinestald restaureret i 1980, fare- og klimastald, ungdyrstald fra 1985, slagtesvinestald fra 1990, kornlade fra 1988, maskinhus fra 1890 og gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 100 årssøer, der produceres ca. 4.000 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer, mejetærsker,
markvandingsanlæg, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Der er 1 fodermester og 2
faste medhjælpere på gården, som drives sammen med "Porsmose", Røllenvej 3 og
"Løgtved", Løgtvedvej 13.
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HENRIK ERLANDSEN, gårderjer, født d. 11.-9.-1962, søn af Ulla og Hans Erlandsen,
gift d. 2.-6.-1990 med Lisbeth Kjeldgaard Jensen, bogholder, født d. 19.-1.-1964,
datter af Karen og Aage Kjeldgaard Jensen.
H.E har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1989 fra sin
mor Ulla Erlandsen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 28 ha. Der er lejet 55 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og løbende restaureret. Udbygningerne består af svinestald
fra 1965, lade fra 1920 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn.
Der er 2 traktorer, mejetærsker og plansilo med korntørreri. Der er ingen fremmed
arbejdskraft.
AALBORGVEJ 282, "KLEMMEN",
BADSKOV, 9352 DYBVAD, tlf.
98-468140.
NIELS NIELSEN, gårdejer, født
d. 26.-3.-1939, søn af Dorthea og
Jens Nielsen, gift d. 23.-4.-1970
med Inger Jensen, medhjælpende
hustru, født d. 16.-7.-1941, dat
ter af Karen og Ingemann Jen
sen. Parret har børnene: Mogens,
født d. 24.-3.-1971, Thomas, født
d. 16.-2.-1973, Jens, født d. 17.-

1.- 1976 og Heine, født d. 15.-11.- 1977.
N.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.9.-1972 fra sin
svigerfar Ingemann Jensen.
Ejendomsskyld 2.040.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha., der er 5,5 ha. eng og 5
ha. skov. Der er lejet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstalde
fra 1913-14 renoveret i 1972, kalveopdrætstald fra 1952 renoveret i 1974, lade fra
1910, maskinhus fra 1982-83 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60
årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve. Desuden er der minkfarm. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, ærter og raps. Der er 3 traktorer, markvandings anlæg og plan
silo med varm lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælper.
AALBORGVEJ 312, "HAVENS
MØLLEGAARD", 9352 DYBVAD,
tlf. 98-864402.
JØRGEN CHEMNITZ JENSEN,
gårdejer, født d. 3.-10.-1946, søn
af Helga og Henning Jensen, gift
d. 18.-11.-1972 med Bente Lar
sen, bankassistent, født d. 1.-8.1945, datter af Grethe og Viggo
Larsen. Parret har børnene: Li
se, født d. 18.-5.-1975 og Dor
the, født d. 30.-9.-1978.
J.C.J. har minkfarm. Han over
tog gården d. 1.-10.-1977 fra sine forældre Helga og Henning Jensen.
Ejendomsskyld 2.370.000. Areal 76 ha., heraf tilkøbt 60 ha. Der er lejet 70 ha.
Stuehuset er opført i 1790 og løbende restaureret senest i 1984. Udbygningerne består
af slagtesvinestalde fra 1978 og 1985, lade fra 1947, maskinhus fra 1983 og gylletank.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.200 stk. årligt. Minkfarmen er med
1.600 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og frøgræs. Der er 4
traktorer, 2 mejetærskere, plansilo med varm lufts tørreri og halmfyr. Der er 1 fast
medhjælper.
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FINN THOMSEN, gårdejer omtales under Aalborgvej 350.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 36 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvæg- og
svinestald samt lade alle fra 1950. Gården drives sammen med "Bredmose", Aalborgvej
350.

AALBORGVEJ 350, "BREDMOSE", 9352 DYBVAD, tlf. 98-864034.
FINN THOMSEN, gårdejer, født d. 14.-11.-1941, søn af Hedvig og Oluf Thomsen, gift
d. 22.-7.-1972 med Jytte Pedersen, lærer, født d. 10.-12.-1950, datter af Rosa og
Johannes Pedersen. Parret har børnene: Mads, født d. 14.-2.-1975, Tine, født d. 31.10.-1976 og Søren, født d. 30.-1.-1981.
F.T. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1972 fra sine
forældre Hedvig og Oluf Thomsen, som købte gårde i 1955.
Ejendomsskyld 2.420.000. Areal 47,5 ha., heraf tilkøbt 36,6 ha., der 7,5 ha. skov og
eng. Derudover er der lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1967 løbende renoveret, svinestald fra 1967 og lade fra 1977. Gården drives med
en kvægproduktion på 52 årskøer, 56 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden
er der en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Desuden er der en minkfarm fra
1986 med en bestand på 200 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er frø og raps.
Der er 3 traktorer, mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Der bruges
delvis maskinstation, desuden er der 1 fodermester og 1 fast medhjælper på gården,
som drives sammen med "Røntved", Aalborgvej 319.

AALBORGVEJ 480, "LUNDBÆK",
9352 DYBVAD, tlf. 98-864236.
HANS ERIK NIELSEN, gårdejer,
født d. 26.-11.-1931, søn af Ma
ren Kristine og Ingemann Niel
sen, gift d. 16.-1 1.-1957 med
Valborg B. Sørensen, husmor,
født d. 3.-11.-1934, datter af
Meta og Carl B. Sørensen. Parret
har børnene: Jytte, født d. 21.6.-1959, Jonna, født d. 12.-5.1962 og Helle, født d. 27.-11.1968.
H.E.N. har været på Fyns Stifts Husmandsskole. Han byggede gården som husmands
brug i 1957, da den blev udstykket fra "Dybvad Hovedgaard".
Ejendomsskyld 930.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført i 1957 og løbende restaureret. Udbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1957, svinestald fra 1952 ombygget til kvægstald, maskinhus fra 1980 og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 20 ungdyr og 10 slag
tekalve af racen SDM, desuden produceres der ca. 50 slagtesvin årligt. Der er 2
traktorer, og ingen fremmed arbejdskraft.
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BAKMØLLEVEJ 104, "NYVANG", NØRHALNE, 9430 VADUM, tlf. 98-268365.
VIGGO MØLLER JENSEN, landmand, født d. 20.-8.-1924, søn af Rasmine og Niels
Jensen Møller, gift d. 16.-4.-1949 med Henny Zimmer, født d. 5.-9.-1927, datter af
Marie og Gustav Zimmer. Parret har datteren Mona, født d. 17.-7.-1951. H.Z. døde d.
8.-12.-1973.
V.M.J. overtog gården d. 18.-6.-1959 fra Otto Larsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 18,2 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1921 og restaureret og tilbygget i 1987. Avlsbygningerne består
af ko- og svinestald fra 1967, lade fra 1900 tilbygget i 1962 og maskinhus fra 1979.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps og korn. Der er 1
traktor, 2 etkornssåmaskiner, plansilo og varm lufts tørreri. V.M.J. har i 20 år sået
roer for fremmede, og maskinstation bruges til høst.

BEJLEGÄRDSVEJ 4, "BEJLEGAARD", GJØL, 9440 AABYBRO,
tlf. 98-277055.
TONNY ELBÆK ANDERSEN,
gårdejer, født d. 2.-2.-1935, søn
af Katrine og Arnold Andersen,
gift d. 13.-10.-1962 med Hanne
Pedersen, sygeplejerske, født d.
22.-7.- 1940, datter af Johanne
og Hartvig Pedersen. Parret har
børnene: Jens, født d. 11.-7.-1963
og Mette, født d. 22.-8.-1966.
H.P. er medlem af Menighedsrådet ved Gjøl Kirke og T.E.A. har været medlem af Menighedsrådet ved Gjøl Kirke.
Han overtog gården d. 1.-10.-1967 fra sine forældre Katrine og Arnold Andersen, som
købte den i november 1944. Gården blev bygget af Arnold Andersen's faster i 1883,
men den var ude af familien fra omkr. 1900 til 1944.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt ialt 25 ha. Der er forpagtet 33
ha.
Stuehuset er opført i 1883 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1927 ombygget til fedestald i 1968, slagtesvinestalde fra 1970, 1975 og 1980,
halmhus og maskinhus fra 1972, gastæt silo og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
raps. Der er 4 traktorer, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Man har
delvis 1 skoledreng til hjælp.
BIERSTED MOSEVEJ 36, "MOSELUND", BIERSTED, 9440 AABYBRO, tlf. 98-268024.
HENNING TJELL, gårdejer, født d. 31.-12.-1926, søn af Agnes og Søren Tjell, gift d.
26.-5.-1951 med Bjørg Berntzen, født d. 7.-5.-1934, datter af Ragna og Bjarne Berntzen Drammen. Parret har børnene: Synøve, født d. 15.-3.-1953, Øyvind, født d. 11.12.-1954, Olav, født d. 15.-12.-1955, Esben, født d. 26.-7.-1957, Margrethe, født d.
7.-2.-1959, Sigrid, født d. 20.-8.-1960, Asger, født d. 28.-11.-1961 og Thorbjørn, født
d. 2.-7.-1969.
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1.-11.-1953 fra Jens Nødgad.
Ejendomsskyld 4.800.000. Areal
96 ha., heraf tilkøbt 68 ha.
Stuehuset er opført i 1987, des
uden er der fodermesterbolig.
Avlsbygningerne består af kostald
fra 1972, ungdyrstald fra 1976,
fødeafdeling fra 1978, gammel
kostald fra 1940, lader fra 1940
og 1972, maskinhus fra 1988,
foder- og silohus fra 1980, inden
dørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 116 årskøer, 130 ungdyr og 60 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 10
traktorer, 1 mejetærsker, 1 gravemaskine, 1 gummiged, plansilo, varm lufts tørreri og
halmfyr. Man har 2 elever og 1 skoledreng samt den ene søn til hjælp på gården.
BIERSTED MOSEVEJ 247, "KÆR
HOLM", STORE VILDMOSE,
9440 AABYBRO, tlf. 98-265048.
KAJ VIGGO KOCH, gårdejer,
født d. 27.-11.-1936, søn af Ly
dia og Vilhelm Koch, gift d. 26.2.-1966 med Ellen Margrethe Mo
sen, køkkenassistent, født d. 20.9.-1934, datter af Dagmar og
Laurits Mosen. Parret har bør
nene: Bente, født d. 5.-11.-1951,
Majbritt, født d. 11.-1.-1956,
Kim Brian, født d. 30.-9.-1966 og Bo Asbjørn, født d. 20.-6.-1973.
K.V.K. døde d. 6.-8.-1988. Han forpagtede gården i 1963 og købte den d. 21.-12.-1972
fra staten. Ejendomsskyld 990.000. Areal 48 ha. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1935. Avlsbygningerne består af kostald fra 1935 tilbygget i
1973, malkerum og kalvestald fra 1979 ombygget til kartoffelhus i 1988, lade fra 1935
og gylletank. Besætningen er på 9 ungdyr af racen Hereford, der var indtil 1990 10
ammekøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er spisekartofler, korn og raps. Der er 3
traktorer, 1 kartoffeloptager, 1 truch sorterer, 2 fodersiloer samt halm- og træfyr.
Man anvender fremmed arbejdskraft i sæsonen.

BJERGETS VEJ 69, "BJERGGAARDEN", GJØL, 9440 AABYBRO, tlf. 98-277132.
ESBEN FUGLSANG NIELSEN, gårdejer, født d. 4.-9.-1959, søn af Bodil og Anders
Nielsen, gift d. 7.-6.-1986 med Inge Christoffersen, plejehjemsassistent, født d.
26.-2.-1965, datter af Johanne Erika og Kaj Christoffersen. Parret har datteren
Katrine, født d. 2.-10.-1987.
E.F.N. har arbejdet som klovbeskærer, han har været på Grindsted og Lundbæk Land
brugsskoler og er formand for Brovst-Øland-Gjøl Digelaug. Han overtog gården d.
1.-1.-1984 fra sine forældre Bodil og Anders Nielsen, nuværende ejer er 3. generation
på gården, som kom i slægtens eje i 1947.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 44 ha., heraf 22 ha. eng. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af ko
stald og lade fra 1983, maskin- og foderhus fra 1986 samt indendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 30 ungdyr og 20 slagtekalve af racen
SDM. Der er 2 traktorer og tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
E.F.N. ejer 2 sommerhuse på Bjergets Vej 44 og 46.
BJERGETS VEJ 71, GJØL, 9440 AABYBRO, tlf. 98-277059.
KARL GUSTAV PEDERSEN, gårdejer, født d. 18.-3.-1912, søn af Johanne og Matinus
Pedersen.
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K.G.P. har været i bestyrelsen for Gjøl Mejeri. Han overtog gården d. 1.-11.-1945 fra
søstrene Mariane og Kirstine Pedersen, gården har været i slægtens eje i ca. 200 år.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 26 ha., der er frasolgt 4 ha., og der er 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1870. Avlsbygningerne består af kostald fra 1912, svinestald og
garage fra 1932 samt lade fra 1927. Gården drives med en kvægproduktion på 10 års
køer, 15 ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 1 traktor, plansilo og kold lufts tørreri. Nevøen Martin Pedersen er
medhjælper på gården, han er født på gården d. 19.-12.-1926, men da forældrene døde
meget unge, blev ejendommen overtaget af 2 søstre i 1935 og broderen i 1945, de 6
børn blev opfødt på gården.
BJERGETS VEJ 73, "BJERGGAARDEN", GJØL, 9440 AABYBRO,
tlf. 98-277131.
ERIK CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 11.-1.-1931, søn af Karo
line og Peter Christensen, gift d.
5.-6.-1968 med Henny Bejlegaard
Andersen, født d. 13.-6.-1932,
datter af Johanne og Edvard An
dersen. Parret har sønnen Kaj,
født d. 8.-10.-1962.
E.C. overtog gården d. 1.-5.-1968
fra sine forældre Karoline og
Peter Christensen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i slægtens eje
i 1863.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 74 ha., der er frasolgt 2 ha., der er 30 ha. eng og
skov, og der er udstykket 7 sommerhusgrunde fra gården.
Stuehuset er opført i 1910 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1938, ungdyrstald fra 1980, østerhus benyttes til ungdyr, lade fra 1932,
maskinhus fra 1988 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer,
50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 2 traktorer, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

BRØDLØSVEJ 10, "SOGNEFOGEDGAARDEN", FRISTRUP,
9440 AABYBRO, tlf. 98-243214.
HARALD CHRISTENSEN, gårde
jer, født d. 7.-8.-1920, søn af
Marie og Anton Christensen, gift
d. 17.-7.-1945 med Kirsten Jun
gersen, født d. 17.-9.-1916, dat
ter af Signe og Peder Jungersen.
Parret har børnene: Peder, født
i 1946, Frede, født i 1950, Poul,
født i 1951, Arne, født i 1957 og
død i 1976. K.J. døde d. 26.-2.1990.
H.C. har været i Menighedsrådet ved Vedsted Kirke. Han overtog gården i juni 1945
fra P. Bentsen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 8,3 ha., der er frasolgt 3 ha.
Stuehuset er opført i 1964 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald og
lade fra 1947 og maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af raps og korn. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker. Man anvender ingen frem
med arbejdskraft.
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9440 AABYBRO, tlf. 98-243586.
PETER PEDERSEN, landmand,
født d. 9.-8.-1956, søn af Stinne
og Martin Pedersen, gift d. 20.6.-1987 med Kirsten Møller Chri
stensen, bager, født d. 17.-10.1960, datter af Ellen Margrethe
og Arne Møller Christensen. Par
ret har sønnen Søren, født d.
12.-4.-1988.
P.P. er svagstrømsingeniør. Han
overtog gården d. 15.-11.-1984
fra Østergård Jørgensen. Ejendomsskyld 820.000. Areal 19,6 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1928 og gennemrestaureret fra 1987-90. Avlsbygningerne
består af ko- og svinestald fra 1928, halmfyrrum, garage, lade fra 1928 og maskinhus
fra 1977. Besætningen er på 2 ammekøer af blandet race. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri og
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BRØDLØSVEJ 45, "ØSTERKÆR",
FRISTRUP, 9440 AABYBRO, tlf.
98-243265.
SVEND SIMONSEN, landmand,
født d. 31.-1.-1925, søn af Anna
Kirstine og Jens Laurits Simon
sen, gift d. 20.-11.-1960 med
Margit Larsen, husmor, født d.
24.- 8.-1935, datter af Margre
the og Karl Larsen. Parret har
børnene: John, født d. 12.-3.-1956,
Laurits, født d. 6.-3.-1961, Per,
født d. 14.-10.-1962 og Jørn, født d. 11.-12.-1964.
S.S. har været kontrolassistent i Vester Fristrup, han har været på Støvring Landbohøjskole, og været medlem af mejeribestyrelsen, været i skolenævnet og i bestyrelsen
for Husmandsforeningen. Han overtog gården d. 1.-11.-1959 fra Johanne Andersen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 13,1 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1938 udvidet i 1963, svinestald fra 1978, hønsehus og lade fra 1938, garage fra
1974 og maskinhus fra 1964. Besætningen er på 1 årsso, og der produceres ca. 15 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og byg. Der er 3 trak
torer, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BRØDLØSVEJ 47, FRISTRUP,
9440 AABYBRO, tlf. 98-243491.
JØRGEN JØRGENSEN, husmand,
født d. 6.-1.-1931, søn af Elna og
Emil Jørgensen, gift d. 1.-3.-1958
med Karen Nielsen, rengøringsas
sistent, født d. 15.-12.-1939, dat
ter af Marie og Anders Nielsen.
Parret har børnene: Find, født d.
16.-7.-1958 og Erik, født d. 3.5.-1964.
J.J. overtog gården d. 11.-12.1977 fra Jens Madsen.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 2 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1920 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
ko- og svinestald samt lade. Der er 1 traktor.
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BRØDLØSVEJ 61, "ÅKÆRSMINDE", FRISTRUP, 9440 AABYBRO,
tlf. 98-243281.
SVEND LARSEN, gårdejer, født
d. 13.-12.-1919, søn af Johanne
og Johan Larsen, gift d. 11.-5.1941 med Karen Thomsen, født
d. 5.-9.-1916, datter af Anna Ma
rie og Peter Thomsen.
S.L. overtog gården d. 11.-12.1946 fra Hartman Baltser.
Ejendomsskyld 700.000. Areal
14,5 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1899. Avlsbygningerne består af kostald udvidet i 1958, svinestald fra 1970, lade fra 1941 og maskinhus fra 1950. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af raps, kartofler og korn. Der er 1 traktor, plansilo,
tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
CENTRALGÅRDSVEJ 242,
"GAARD 11", STORE VILDMO
SE, 9440 AABYBRO, tlf. 98265130.
HANS THOMSEN, gårdejer, født
d. 25.-6.-1947, søn af Ester og
Thomas Thomsen, gift d. 10.-4.1971 med Conny Bjerregaard,
født d. 24.-12.-1946, datter af
Herdis og Ove Bjerregaard. Par
ret har børnene: Jesper, født d.
29.-4.-1969 og Rikke, født d. 7.8.-1971.
H.T. overtog gården d. 1.-10.-1982 fra Knud Thomsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal SJ ha. Der er forpagtet ca. 25 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1948. Avlsbygningerne består af kostald ombygget til kar
toffelhus i 1980, svinestald tillagt stuehuset i 1991 og lade ombygget til kartoffelhus i
1990. Besætningen er på 3 rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er spisekartof
ler og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker samt nødvendige maskiner til kartoffel
avl. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

DAMVEJ 145, "DAMMOSEGAARD",
STORE VILDMOSE, 9440 AABY
BRO, tlf. 98-265060.
JENS VAGN JØRGENSEN, gård
ejer, født d. 15.-6.-1922, søn af
Anna og Jørgen Jørgensen, gift
d. 28.-4.-1951 med Herdis Bie
Christensen, født d. 11.-4.-1924,
datter af Kirstine og Johannes
Christensen. Parret har børnene:
Henrik, født d. 7.-4.-1958 og
Anette, født d. 10.-6.-1959.
J.V.J. har været på Dalum Land
brugsskole. Han forpagtede gården fra 1967, til han købte den i 1973 fra staten og
Aalborg Amts Husmandsforening.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal 128 ha., heraf tilkøbt 64 ha., der er 3 ha. beplantning.
Stuehuset er opført i 1948 og restaureret og tilbygget i 1977. Avlsbygningerne består
af kostald og vesterhus fra 1937, sidstnævnte bruges til garage og oplagsrum, samt
lade ombygget til kartoffelrum. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af spisekartofler og maltbyg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegra-
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ver, plansilo og varm lufts tørreri. På gården er ansat 2 faste medhjælpere, og
maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. J.V.J. ejer og driver også Damvej 145,
der er intet stuehus, og avlsbygninerne er indrettet til maskinhus og kornlager.
DAMVEJ 199, STORE VILDMOSE, 9440 AABYBRO, tlf. 98-265161.
ANDERS CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 16.-9.-1946, søn af Kirstine og Møller
Christiansen, gift d. 6.-3.-1976 med Birgit Kusk Larsen, laborant, født d. 19.-8.-1952,
datter af Olga og Peter Kusk Larsen. Parret har børnene: Gitte, født d. 11.-11.-1976,
Peter, født d. 4.-1.-1978 og Dorthe, født d. 11.-5.-1980.
A.C. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1970 fra
staten.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 37 ha. Der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1948 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af ko
stald og lade fra 1935, begge ombygget til kartoffellager i 1975, samt maskinhus
også ombygget til kartoffellager i 1975. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af spisekartofler og korn. Der er 6 traktorer og 1 mejetærsker. På
gården er ansat 2 faste medhjælpere, og man har 1 skoledreng til hjælp. A.C. ejer
også gården Damvej 215.
DAMVEJ 215, STORE VILDMOSE, 9440 AABYBRO, tlf. 98-265161.
ANDERS CHRISTIANSEN, gårdejer omtales under Damvej 199.
A.C. overtog gården d. 11.-12.-1983 fra Hans Larsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 44 ha.
Stuehuset er opført i 1948 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald
ombygget til kartoffellager i 1988, svinestald og lade ombygget til kornlager i 1984,
samt maskinhus fra 1975. Der er plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
Man har samdrift med Damvej 199.

DAMVEJ 231, "STORMGAARD",
STORE VILDMOSE, 9440 AABY
BRO, tlf. 98-265105.
AAGE CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 24.-1.-1956, søn af Gun
vor og Chresten Jensen Christen
sen, gift d. 15.-1 1.-1980 med
Marianne Eriksen, bankassistent,
født d. 6.-1.-1958, datter af Bir
git og Kaj Christian Eriksen. Par
ret har børnene: Jeppe, født d.
13.-9.-1983, Line Maria, født d.
26.-8.-1986 og Lasse, født d. 27.-2.-1989.
AA.C. er uddannet bygningssnedker og formand for Producentforeningen af Vildmose
kartofler. Han overtog gården d. 20.-6.-1983 fra Egon Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 41,1 ha., der er forpagtet 42 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og gennemrestaureret i 1974. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1935 ombygget til kartoffellager fra 1986-88, 3 slagtesvinestalde fra 1981
restaureret i 1988, udleveringsrum fra 1984, lade fra 1935, maskinhus fra 1976 og
gylletank. Gården drives med en SPF-slagtesvineproduktion på 1.600 stk. årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er spisekartofler, byg, hvede, raps og ærter. Der er 3
traktorer, nødvendige maskiner til kartoffelavl, plansilo, varm lufts tørreri og
halmfyr. På gården er ansat 1-2 fast medhjælpere, og man har 1 skoledreng til hjælp.
A.C. ejer også gården Luneborgvej 308 i Aalborg Kommune.

ENGFOGEDVEJ 20, "SØENGHUS", FRISTRUP, 9440 AABYBRO, tlf. 98-243283.
AAGE NIKOLAJSEN, gårdejer, født d. 17.-8.-1943, søn af Marie og Vilhelm Nikolajsen, gift d. 1.-8.-1965 med Eva Pedersen, hjemmehjælper, født d. 13.-5.-1943, datter
af Marie og Jakob Pedersen. Parret har sønnen Bjarne, født d. 3.-9.-1965.
AA.N. driver maskinstation fra ejendommen. Han overtog gården d. 1.-5.-1967 fra
Kristian Baltser.
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ves med en svineproduktion på 30
Planteproduktionens salgsafgrøde
rendegraver, plansilo, varm lufts
hjælp, og maskinstation bruges til

Ejendomsskyld 800.000. Areal
27,6 ha., heraf tilkøbt ialt 10,9
ha.
"Søenghus"s stuehus er opført
omkr. 1900 og gennemrestaureret
flere gange. Avlsbygningerne be
står af kostald fra 1934 ombyg
get til sostald i 1976, løbeafdeling fra 1976 ombygget i 1989,
slagtesvinestald fra 1976, farestald fra 1979, staklade fra 1948,
lade fra 1934, maskinhus fra
1982 og gylletank. Gården dri
årssøer, og der produceres ca. 550 slagtesvin årligt.
er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
tørreri og halmfyr. Man har delvis 1 skoledreng til
en del af markarbejdet.

ENGVEJ 32, NØRHALNE, 9430 VADUM, tlf. 98-268821.
JØRGEN LARSEN, gårdejer, født d. 3.-12.-1942, søn af Meta Johanne og Knud Chri
stian Larsen, gift d. 16.-5.-1970 med Vibeke Møller Thomsen, teknisk assistent, født d.
29.-7.-1949, datter af Olga og Georg Thomsen. Parret har børnene: Helle, født d.
28.-10.-1970 og Jens, født d. 23.-7.-1974.
J.L. har været på Næsgård Agerbrugsskole. Han overtog gården i december 1976 fra
sin mor Meta Johanne Larsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1914.
Ejendomsskyld 3.230.000. Areal 112 ha., heraf tilkøbt 32 ha., der er 4 ha. højmose.
Stuehuset er opført i 1914 og gennemrestaureret i 1979. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1918 ombygget til fedestald i 1970, lade og hestestald fra 1918 ombygget
til svinestald i 1970, maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en SPFslagtesvineproduktion på 3.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er frø
græs, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og
anparter i Nørhalne Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
ENGVEJ 284, "DAMGAARD",
NØRHALNE, 9380 VESTBJERG,
tlf. 98-265103.
IVER NIELSEN, gårdejer, født d.
7.-10.-1941, søn af Anna og Ni
kolai Nielsen, gift d. 14.-11.-1964
med Hanne Bang Nielsen, født d.
2.-3.-1945, datter af Ebba og Ma
rinus Bang Nielsen. Parret har
børnene: Birgit, født d. 17.-5.1966, Bjarne, født d. 2.-1.-1969
og Ingrid, født d. 21.-6.-1970.
I.N. har været på St. Restrup
Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1965 fra Christian P. Madsen.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 18,5 ha., der er 2 ha. tørvegrave.
Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er gennemrestaureret fra 1973-78. Avlsbygningerne består af kostald fra
1973 tilbygget med ungdyrstald i 1979, lade fra 1979 og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 39 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden
er der 4 årssøer, og der produceres ca. 80 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, hvede og rug. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
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FRISTRUP KÆRVEJ 49, FRI
STRUP, 9440 AABYBRO, tlf. 98243573.
ERIK HYLDGAARD, landmand,
født d. 5.-5.-1954, søn af Grethe
og Wiliam Hyldgaard, gift d. 13.9.-1975 med Bodil Ove Rasmus
sen, sygehjælper, født d. 22.-8.1956, datter af Esther og Børge
Rasmussen. Parret har børnene:
Michael, født d. 19.-1.-1976, Ma
lene, født d. 16.-7.-1979 og Mor
ten, født d. 7.-9.-1986.
E.H. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 6.-5.-1982.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 7 ha.
Stuehuset er opført i 1886 og gennemrestaureret fra 1985-90. Avlsbygningerne består
af kostald indrettet til svinestald samt maskinhus og lade fra 1986. Gården drives med
en svineproduktion på 10 årssøer, der sælges ca. 200 smågrise årligt, desuden opfedes
der lidt kalve af blandet race, og der er 20 moderfår med lam. Der er 1 traktor, tårn
silo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FRISTRUPVEJ 181, "TOFTVANG",
FRISTRUP, 9440 AABYBRO, tlf.
98-243187.
AKSEL KRABBE, landmand, født
d. 3.-11.-1938, søn af Marie og
Peter Krabbe, gift d. 25.-6.-1960
med Ditte Jensen, født d. 9.10.-1933, datter af Anna og Kri
stoffer Jensen. Parret har bør
nene: Ole, født d. 13.-8.-1961,
Per, født d. 27.-9.-1965 og Lot
te, født d. 24.-11.-1968.
A.K. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-5.-1960 fra Tværgård Godiksen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet 44 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1964 siden ombygget flere gange, hønsehus og hestestald ombygget til
svinestald, lade fra 1972, maskinhus fra 1986 og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 50 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM, desuden opfedes der 300
SPF-slagtesvin årligt. Endvidere er der 5 Islænderheste. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter, raps, græsfrø og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, plansilo, portionstørreri med varm luft, der anvendes staldvarme til op
varmning af stuehuset og der er anparter i Røn Vindmøllelaug. På gården er ansat 1
fast medhjælper.

GJØLVEJ 99, "KÆRVANG", KØLVRING, 9440 AABYBRO, tlf. 98243252.
ERIK SCHØLER NIELSEN, land
mand, født d. 9.-6.-1937, søn af
Agnes og Verner Nielsen, gift d.
29.-2.-1964 med Inger Holst Jør
gensen, født d. 22.-4.-1942, dat
ter af Helena og Vagner Jørgen
sen.
E.S.N. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 8.-1 1.-1966 fra Georg
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4 ha. græs i Vildmosen.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kostald, svinestald ombygget til kalvestald i 1970 og lade fra 1979. Gården drives med
en kvægproduktion på 35 årskøer, 40 ungdyr og 15 slagtekalve af racerne SDM og
RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
snittevogn, tårnsilo og varm lufts tørreri. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
GJØLVEJ 117, "ENGHOLM", FRI
STRUP, 9440 AABYBRO, tlf. 98243106.
HELGA MARIE NIELSEN, gård
ejer, født d. 5.-1.-1931, datter af
Elvine og Matinus Nielsen, gift
d. 3.-4.-1951 med Gunnar Bjarne
Nielsen, gårdejer, født d. 12.-11.1920, søn af Ebba og Nikolaj Ni
elsen. Parret har børnene: Erik,
født d. 16.-10.-1950, Kaj, født d.
14.-5.-1953, Inga, født d. 17.-9.1955 og Leo, født d. 20.-11.-

1957. G.B.N. døde d. 26.-4.-1983.
H.M.N overtog gården d. 5.-5.-1959 fra Manse Mortensen. Sønnen Erik Nielsen er i
dag bestyrer på gården og har været det siden faderens død, E.N. er udlært meka
niker. Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 31,1 ha. Der er forpagtet
20,5 ha.
Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af kostald ombygget til søer og
smågrise i 1973, slagtesvinestald fra 1969, lade fra 1987 og maskinhus fra 1971.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps og korn.
Der er 3 traktorer, I mejetærsker og halmfyr.
GRAVERENSVEJ 18, "VESTERGAARD", BIERSTED, 9440 AABY
BRO, tlf. 98-268138.
SIGURD CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 3.-8.-1926, søn af Mar
grethe og Thomas Christensen,
gift d. 13.-12.-1959 med Johanne
Kirstine Christensen, født d.
20.-8.-1926, datter af Anna og
Nicolaj Christensen. Parret har
børnene: Søren, født d. 22.-5.1959 og Jens Christian, født d.
20.-12.-1961.
S.C. overtog gården d. 15.-6.-1961 fra Matinus Jensen Vestergård.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 17 ha. dyrket
mose. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i det 18. århundrede. Avlsbygningerne består af kostald fra 1962,
svinestald fra 1970, lade fra 1964 og maskinhus fra 1966. Gården drives med en kvæg
produktion på 20 årskøer samt opdræt af racen SDM, desuden er der 10 årssøer, og
der produceres ca. 170 slagtesvin årligt. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo
og korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GRAVERENSVEJ 20, "VESTERGAARD", BIERSTED, 9440 AABYBRO, tlf. 98-268076.
SØREN PETER CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 27.-12.-1918, søn af Else og Christi
an Christiansen, gift d. 11.-11.-1943 med Johanne Kirstine Bendtsen, født d. 26.-3.1922, datter af Thora og Ejner Bendtsen. Parret har børnene: Jens Christian, født d.
14.-9.- 1944, Ejner Bent, født d. 20.-4.-1948 og Helge Gunnar, født d. 31.-5.-1951.
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Søren P.Christiansen har været
medlem af bestyrelsen i Hus
mandsforeningen, han er kirke
værge og har været medlem af
Menighedsrådet. Han overtog går
den d. 9.-2.-1944 fra Laura og
Hans Christensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
18,3 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der
er 1,5 ha. mose udlagt i græs.
Stuehuset er opført i 1956 og re
staureret i 1980. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1954, svinestald fra 1942 genopført efter brand, lade fra 1942, maskinhus, staklade og heste
stald. Besætningen er på 100 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn.
Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri. Man anvender ingen
fremmed arbejdskraft.
GÅRDKÆRSVEJ 8, "SKOVSHOLM", GJØL, 9440 AABYBRO, tlf. 98-277137.
ANKER NIELSEN, gårdejer, født d. 11.-11.-1917, søn af Helene og Maugnus Nielsen,
gift d. 27.-12.-1958 med Dagny Andersen, husmor, født d. 15.-3.-1936, datter af
Kristine og Andreas Andersen. Parret har børnene: Ole Brian, født d. 30.-1.-1960,
Henni, født d. 3.-6.-1961, Kurt, født d. 16.-9.-1962 og Niels Erik, født d. 20.-4.-1964.
A.N. har været kredsforstander i Aabybro Plantningsforening. Han overtog gården d.
1.-11.-1958 fra sine forældre Helene og Maugnus Nielsen, som købte den i 1916.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1940. Avlsbygningerne består af kostald fra 1928 tilbygget i
1959, lade fra 1959, maskinhus fra 1985 og hønsehus. Gården drives med en kvægpro
duktion på 16 årskøer, 20 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 års
søer, og der produceres ca. 60 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

GÅRDKÆRSVEJ 65, ØSTER
KÆR, 9440 AABYBRO, tlf.
98-287124.
BENT PEDERSEN, gårdejer, født
d. 5.-7.-1959, søn af Ellen Kir
stine og Martin Pedersen.
B.P. har været på Lundbæk Land
brugsskole 2 gange. Han overtog
gården d. 1.-5.-1983 fra sin far
Martin Pedersen, nuværende ejer
er 3. generation på gården, som
kom i slægtens eje omkr. 1910.
Ejendomsskyld 2.040.000. Areal
55 ha., heraf tilkøbt 20 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret delvist i 1981. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1965 tilbygget i 1983 og 1988, kviestald fra 1989, lader fra 1904 og 1973,
sidstnævnte er tilbygget i 1983 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
60 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
er 3 traktorer, og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er
ansat 1 fast medhjælper, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HAVGÅRDSVEJ 23, "HAUGAARD", HAGÅRDE, 9440 AABYBRO, tlf. 98-241553.
BENT PEDERSEN, gårdejer, født d. 20.-6.-1933, søn af Sine og Marius Pedersen, gift
d. 16.-7.-1958 med Bente Nørmølle, født d. 13.-5.-1936, datter af Asta og Ingvard
Nørmølle. Parret har børnene: Inge, født d. 1.-8.-1959, Jørgen, født d. 4.-7.-1961,
Jette, født d. 6.-7.-1964 og Henrik, født d. 3.-10.-1966.
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rinth Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 13.-1.-1973 fra
Edgar Pedersen.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal
55 ha., heraf 1 ha. som er til
plantet med frugttræer. Der er
forpagtet 78 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og
restaureret flere gange. Avlsbyg
ningerne består af svinestald fra
1947 ombygget til garage og hob
byrum, kartoffelhus fra 1987,
lade fra 1900 samt maskinhus og kornlager fra 1984. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af spisekartofler, ærter, raps, rug, hvede og byg. Der er 5
traktorer, 2 mejetæskere, nødvendige maskiner til kartoffelavl, plansilo, tårnsilo og
varm lufts tørreri. Man anvender lidt løs hjælp på gården.

HEDEVEJ 71, NØRHALNE, 9430
VADUM, tlf. 98-269282.
CHRISTIAN PETERSEN, gård
ejer, født d. 3.-7.-1949, søn af
Inga og Egon Petersen, gift d.
7.-3.-1981 med Lone Grathwohl,
korrespondent, født d. 1.-1.-1958,
datter af Esther og Poul Grath
wohl. Parret har børnene: Mor
ten, født d. 16.-12.-1984, Mar
tin, født d. 12.-3.-1986 og Majbntt, født d. 4.-6.-1989.
C.P. overtog gården d. 1.-10.-1984 fra Jens Nielsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og gennemrestaureret i 1975. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1965 ombygget til sostald i 1976, svinestald fra 1917 restaureret i 1976,
ny svinestald fra 1976, samtlige svinestalde er restaureret i 1990, der er lade og
maskinhus fra 1965 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 110 SPFårssøer, der sælges ca. 400 smågrise og 2.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er ærter. Der er 1 traktor, plansilo og kold ufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

HOVENSVEJ 109, "ØSTER HO
VEN", 9440 AABYBRO, tlf. 98241720.
I/S ØSTER HOVEN, PER og
AAGE TOFTEGAARD, gårdejere.
P.T. er født d. 1.-7.-1945, og
AA.T. er født d. 3.-1.-1948, søn
ner af Karen og Johan Toftegaard.
P.T. blev gift d. 9.-6.-1973 med
Marie G. Andersen, datter af Eli
se og Peter Andersen. Parret har
børnene: Karen, født d. 6.-6.-1974,
Peter, født d. 13.-9.-1977 og Ag
nethe, født d. 27.-8.-1979. A.T. er gift d. 4.-12.-1971 med Bente Pedersen, født d.
14.-2.-1951, datter af Grethe og Jens Pedersen. Parret har børnene: Anna, født d.
2.-9.-1977, Niels, født d. 30.-6.-1982 og Sofie, født d. 15.-10.-1984.
Begge brødre har været på Vejlby Landbrugsskole. P.T. er i kredsbestyrelsen samt
formand for M.D. Food og i repræsentantskabet for Danish Crown. AA.T. har været i
repræsentantskabet ved Aalborg Amts Landboforening samt ligningskommissionen nu
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Skatteankenævnet. Brødrene overtog gården d. 1.-1.-1978 fra deresfar Johan Toftegaard, som købte den d. 1.-8.-1948.
Ejendomsskyld 3.030.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 2 ha. frijord. Der er forpagtet 27
ha.
Stuehuset er opført i 1876 og gennemrestaureret flere gange. Der er bygget nyt stue
hus i 1979. Avlsbygningerne består af ko- og ungdyrstald i samme bygning fra 1978,
gammel kostald ombygget til kalvestald i 1978, svinestald fra 1928 restaureret i 1960,
hestestald fra 1953, lade fra 1876, maskinhus fra 1967, foderhus og lade fra 1978
samt gylletan. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 70 ungdyr og 35
slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der 200 slagtesvin årligt, der er 10
ammekøer, 5 ungdyr og 5 slagtekalve af racerne SDM og Limousine. Desuden er der
en travhestebestand på 4 følhopper, 3 føl, 2 plage og 2 løbsheste. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HUSKÆRVEJ 8, "RYTTERGAARDEN", GJØL, 9440 AABYBRO, tlf. 98-277178.
VERNER LARSEN SKOLE, omtales under Huskærvej 51.
V.L.S. overtog gården d. 1.-3.-1986 fra Marius Rytter.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 20 ha.
Bygningerne består af stuehus, og kostald som er ombygget til svinestald samt lade og
maskinhus. Man har samdrift med Huskærvej 51.
HUSKÆRVEJ 49, GJØL, 9440 AABYBRO, tlf. 98-277339.
BRUNO ANDERSEN, gårdejer, født d. 27.-5.-1949, søn af Sara og Jens Andersen, gift
d. 30.-5.-1970 med Lone Poulsen, ekspeditrice, født d. 20.-4.-1950, datter af Astrid og
Gunnar Poulsen. Parret har børnene: Peter, født d. 26.-8.-1971, Jens, født d. 21.-8.1975 og Søren, født d. 10.-7.-1980.
B.A. er ansat på Rørdal Cementfabrik. Han overtog gården d. 1.-3.-1984 fra sin
svigermor Astrid Poulsen, gården har været i slægtens eje siden 1959.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 23 ha., der er frasolgt 2 ha., og der er 5 ha. eng. Der
er bortforpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1964. Avlsbygningerne består af kostald ombygget til pelseri i
1986, 6 2-rækket minkhaller, garage, værksted og lade. Gården drives som minkfarm
med en bestand på 270 avlstæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps.
Der er 1 traktor, 1 fodermaskine, tårnsilo og varm lufts tørreri. Man anvender ingen
fremmed arbejdskraft.
HUSKÆRVEJ 51, GJØL, 9440
AABYBRO, tlf. 98-277178.
VERNER LARSEN SKOLE, gård
ejer, født d. 6.-4.-1942, søn af
Gertrud og Peder Larsen Skole,
gift d. 15.-8.-1964 med Bente
Grethe Steen, smørrebrødsjomfru,
født d. 16.-9.-1941, datter af
Ragnhild og Vilhelm Steen. Par
ret har børnene: Lars, født d.
15.-2.-1965 og Steen, født d. 6.8.-1969.
B.G.S. er medlem af Aabybro
Byråd. V.L.S. overtog gården d. 11.-6.-1964 fra Jens Severin Jensen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 15 ha. Der er forpagtet 70 ha.
Stuehuset er opført i 1935 samt gennemrestaureret og tilbygget i 1972. Avlsbygninger
ne består af drægtighedsstalde fra 1950 og 1980, smågrise- og farestald fra 1977, slagtesvinestald fra 1974, maskinhus og lade fra 1980 samt gylletank. Gården drives med
en svineproduktion på 320 årssøer, der sælges ca. 6.500 smågrise årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter og raps. Man driver maskinstation fra gården, og der er
3 traktorer, 4 mejetærskere, 1 skårlægger, tårnsilo og varm lufts tørreri. På gården er
ansat 2 faste medhjælpere og 1 fodermester. Man har samdrift med Huskærvej 8.
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HUSMANDSVEJ 63, "SOFIESMINDE", NØRHALNE, 9430 VADUM,
tlf. 98-268408.
ERIK ERIKSEN, gårdejer, født d.
23.-12.-1930, søn af Karoline og
Christian Eriksen, gift d. 26.-12.1961 med Ragna Ørtoft, født d.
15.-10.-1934, datter af Maren og
Valdemar Ørtoft. Parret har bør
nene: Susanne, født d. 5.-7.-1964
og Palle, født d. 20.-2.-1967.
E.E. har været i bestyrelsen for
Nørhalne Husmandsforening.
Han overtog gården d. 1.-4.-1962 fra Harald Simonsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er forpagtet 4 ha. i
Mosen.
Stuehuset er restaureret og tilbygget i 1976. Avlsbygningerne består af kostald fra
1969 tilbygget i 1972, slagtesvinestald fra 1976, lade fra 1974 og maskinhus tilbygget
i 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 21 ungdyr og 1 tyr af
racen SDM, desuden er der 9 årssøer, og der produceres ca. 225 slagtesvin årligt. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo og varm lufts tørreri. På gården
er ansat 1 fast medhjælper. E.E. er medejer af gården Knapholtvej 21 i Aalborg Kom
mune, han ejer den sammen med sønnen Palle, som bor på gården.

HUSMANDSVEJ 68, "KNORBORG", NØRHALNE, 9430 VADUM, tlf. 98-268383.
VILLY JENSEN, gårdejer, født d. 13.-3.-1935, søn af Otha Bertina og Lars Christian
Jørgensen, gift d. 25.-3.-1961 med Astrid Bodil Eriksen, født d. 19.-2.-1939, datter af
Karoline Frederikke og Christian Eriksen. Parret har børnene: Henning, født d. 18.8.-1967, Kurt, født d. 28.-11.-1968, Bente, født d. 19.-4.-1970 og Anete, født d.
11.-12.-1972.
V.J. overtog gården d. 9.-8.-1967 fra Oluf Jensen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 3 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1893 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1893, der bruges til kalvestald, kostald fra 1974, svinestald fra 1893 restaureret i
1970, ungdyrstald og lade fra 1980, staklade fra 1960, maskinhus og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af racen
SDM, desuden er der 4 ammekøer af blandet race samt 4 heste. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KANALVEJ 56, "RØNGAARDEN", SØENGENE, 9440 AABYBRO, tlf. 98-243539.
KARSTEN RØN CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 31.-6.-1957, søn af Birthe og Kre
sten Røn Christiansen, gift d. 1.-3.-1986 med Pia Charlotte Simonsen, beskæftigel
sesvejleder, født d. 7.-11.-1960, datter af Dagny og Søren Simonsen. Parret har
børnene: Kirstine, født d. 13.-6.-1983, Kristian, født d. 2.-9.-1985 og Kristoffer, født
d. 22.-11.-1990.
K.R. er udlært Tømrer. Han overtog gården d. 1.-1.-1986 fra sine forældre Birthe og
Kresten Røn Christiansen, som købte den i marts 1948.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 8 ha. gammel
grusgrav udlagt til sø.
Stuehuset er opført i 1955. Avlsbygningerne består af kostald, garage, lade og maskin
hus. Besætningen er på 4 ammekøer og 2 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter, raps, kartofler, hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 meje
tærsker, plansilo, tårnsilo, varm lufts tørreri, halmfyr og anparter i Røn Vindmøllelaug. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
KANALVEJ 84, "SØHOLM", SØENGENE, 9440 AABYBRO, tlf. 98-243488.
FREDE CHRISTENSEN, murer, født d. 13.-2.-1954, søn af Risa og Karl Christensen,
gift d. 14.-9.-1974 med Bente Marie Andersen, født d. 20.-8.-1952, datter af Sara og
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Jens Andersen. Parret har børnene: Malene, født d. 12.-1.-1978 og Kristian, født d.
4.-6.-1982.
F.C. overtog gården d. 1.-5.-1981 fra sine svigerforældre Sara og Jens Andersen, som
købte den i 1947.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 22,5 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført i 1947 samt tilbygget og restaureret fra 1982-85. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1947 ombygget til pelsrum i 1988, 6 2-rækket minkhaller, 4-rækket minkhal, hønsehus og lade fra 1947. Gården drives som minkfarm med en bestand
på 600 tæver, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps
og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

KANALVEJ 86, "VESTERSØ", SØ
ENGENE, 9440 AABYBRO, tlf.
98-243496.
ERIK ESBENSEN, gårdejer, født
d. 6.-4.-1960, søn af Tove og
Esben Esbensen, gift d. 18.-11.1989 med Susanne Jørgensen,
født d. 26.-4.-1964, datter af
Doris og Niels Jørgensen. Parret
har børnene: Bo, født d. 4.-9.-1984
og Steen, født d. 26.-12.-1987.
E.E. har været på Lundbæk Land
brugsskole 2 gange og er formand
for vandværket. Han overtog gården d. 17.-7.-1984 fra Karl Pedersen.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 44,8 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 1 ha. gammel
grusgrav. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1947 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1947 ombygget til sostald i 1985, svinestald ombygget i 1985, lade fra
1947, maskinhus, foderhus samt udleveringsrum fra 1988 og gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 45 årssøer, der sælges ca. 800 smågrise årligt, desuden er
der 1 ammeko og 2 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, frøgræs, raps, brødkorn og industrikartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation drives fra ejendommen.
KANALVEJ 101, "BØGEN", SØ
ENGENE, 9440 AABYBRO, tlf.
98-243171.
PEDER JUNGERSEN, gårdejer,
født d. 11.-1.-1932, søn af Elise
og Karl Jungersen, gift d. 9.-2.1957 med Else Larsen, husmor,
født d. 6.-3.-1936, datter af El
len og Jens Larsen. Parret har
børnene: Ove, født d. 8.-6.-1957,
Ellen, født d. 24.-8.-1958 og Eli
sabeth, født d. 12.-7.-1962.
P.J. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-2.-1957 fra Gunnar Jensen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 19,2 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført i 1949 og gennem restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1949 om- og tilbygget i 1976, lade fra 1949 tilbygget i 1977, maskinhus fra 1982,
værksted og garage. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer og 20 ungdyr
af racen Jersey, desuden er der 2 ammekøer af racen Aberdeen-Angus. Der er 2
traktorer, tårnsilo samt varm og kold luft tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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KANALVEJ 116, "VESTERSØGAARD", SØENGENE, 9440 AABYBRO, tlf. 98-243061.
JESPER SØRENSEN, gårdejer, født d. 2.-9.-1959, søn Aase og Olav Sørensen, gift d.
14.-5.-1988 med Annette Randbæk, sygehjælper, født d. 4.-4.-1960, datter af Inga og
Harald Randbæk. Parret har børnene: Jannie, født d. 3.-10.-1983 og Kim, født d.
11.-2.-1988.
J.S. arbejder som chauffør og lagerarbejder, han har været på Tønder og Høng landbrusskoler. Han overtog gården d. 11.-6.-1983 fra Grethe og Villy Adamsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 18,5 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1945 og restaureret og ombygget i 1975. Avlsbygningerne består
af slagtesvinestald, lade og maskinhus. Der produceres ca. 75 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker,
plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

KANALVEJ 157, "SØDAL", SØENGENE, 9440 AABYBRO, tlf. 98-243336.
MARLING DYBDAL ANDERSEN, gårdejer, født d. 13.-1.-1934, søn af Margrethe og
Christian Andersen, gift d. 29.-7.-1956 med Åse Lilian Sørensen, husmor, født d.
8.-8.-1931, datter af Magda og Kasper Sørensen. Parret har datteren Henny, født d.
2.-12.-1954.
M.D.A. er ansat på Rørdal Cementfabrik. Han overtog gården d. 1.-9.-1970 fra Niels
Christian Hansen.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 13,2 ha.
Stuehuset er opført i 1946 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af ko- og
svinestald samt lade alle fra 1946 og maskinhus. Gården drives som alsidigt landbrug
med en kvægproduktion på 7 årskøer, 8 ungdyr og 4 slagtekalve af racen SDM, des
uden er der 10 årssøer, der sælges 150 smågrise og 20 slagtesvin årligt, der er 2
ammekøer og 2 ungdyr af racerne Limousine og Aberdeen-Angus. Der er 2 traktorer,
tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KANALVEJ 159, SØENGENE, 9440 AABYBRO, tlf. 98-243326.
KNUD NIELSEN, gårdejer, født d. 29.-8.-1930, søn af Kristine og Jens Peder Nielsen,
gift d. 29.-4.-1956 med Grethe Olesen, født d. 26.-10.-1938, datter af Pouline og
Søren Olesen. Parret har børnene: Jytte, født d. 16.-12.-1955, Malthe, født d. 11.-4.1957 og Gitte, født d. 16.-7.-1968.
K.N. overtog gården d. 1.-5.-1968 fra Torvald Hansen.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1948 og gennemrestaureret og tilbygget flere gange senest i
1988. Avlsbygningerne består af kostald fra 1948 ombygget til sostald i 1970, sostald
fra 1975, lade fra 1948, maskinhus fra 1978 og gastæt silo. Gården drives med en
svineproduktion på 40 årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og
tårnsilo. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
KATTEDAMSVEJ 106, ÅBY MARK,
9440 AABYBRO, tlf. 98-241056.
PETER ØSTERGAARD HANSEN,
gårdejer, født d. 10.-3.-1958, søn
af Johanne og Laurits Østergaard
Hansen.
P.Ø.H. har været på Lundbæk
Landbrugsskole 2 gange. Han
overtog gården d. 1.-6.-1989 fra
sine forældre Johanne og Laurits
0. Hansen, nuværende ejer er 4.
generation på gården, som kom i
slægtens eje omkr. 1870.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 42 ha., heraf 10 ha. eng. Der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1887. Avlsbygningerne består af kostald fra 1963, ungdyrstald
fra 1973, slagtesvinestald fra 1928, lade fra 1887, maskinhus fra 1985, garage, vogn
skur, hønsehus, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
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slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 minilæsser, plansilo, gennemløbstørreri med
varm luft og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, og man har 1
skoledreng til hjælp.

KATTEDAMSVEJ 153, "KONGSTEDGAARD", KONGSTED, 9440
AABYBRO, tlf. 98-242478.
ØYVIND TJELL, gårdejer, født
d. 11.-12.-1954, søn af Bjørg og
Henning Tjell, gift d. 14.-7.-1984
med Hanne Thomsen, født d. 14.12.-1962, datter af Aase og Ej
vind Thomsen. Parret har børne
ne: Diana, født d. 27.-10.-1986,
Heidi, født d. 12.-1 1.-1988 og
Tina, født d. 25.-4.-1991.
H.T. har været på Try og Lund
bæk landbrugsskoler. Ø.T. har været i bestyrelsen for Landboungdom i Aabybro og
Brovst. Han overtog gården d. 1.-4.-1982 fra Hans Jørgen Hæk.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 58 ha., heraf 1 ha. skov. Bygningerne består af
stuehus, sostald, lade fra 1952, maskinhuse fra 1983 og 1989. Gården drives med en
svineproduktion på 50 årssøer, der sælges ca. 1.100 smågrise årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter, raps, og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo
og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
KJELLERUPSVEJ 197, "KRINGELGAARD", GJØL, 9440 AABYBRO, tlf. 98-277052.
OLE LYKKEGAARD ANDERSEN, gårdejer, født d. 19.-11.-1948, søn af Mary og Harry
Andersen. O.L.A. har børnene: Jesper, født d. 23.-1.-1978 og Pernille, født d. 2.4.-1982.
O.L.A. har været på Nordisk Landbrugsskole, han er civiløkonom/H.D. i regnskab og
borgmester i Aabybro Kommune. Han overtog første halvdel af gården i 1975 og sid
ste del i 1980 fra sine forældre Mary og Harry Andersen, nuværende ejer er 3. ge
neration.
Ejendomsskyld 5.030.000. Areal 166 ha., heraf tilkøbt 116 ha. Der er forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret flere gange. Avlsbygingerne består af ko
stald ombygget til farestald, farestald, løbeafdeling, 2 drægtighedsstalde, 2 klima
stalde, ungsvinestald, slagtesvinestald, lade fra 1914 senere udvidet, maskinhus fra
1983, gastæt silo og 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 370 års
søer, der sælges ca. 6.000 smågrise og 2.000 slagtesvin årligt. Desuden er der en
minkbestand på 2.000 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn.
Der er 3 traktorer, 1 blandingsplov, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm lufts tørreri,
halmfyr og vindmølle. På gården er ansat 4 faste medhjælpere og 1 fodermester.
Maskinstation bruges til rapshøsten.
KJELLERUPSVEJ 205, "SKOVVANG", GJØL, 9440 AABYBRO, tlf. 98-277034.
AAGE HERMAN RAVN, gårdejer, født d. 17.-6.-1911, søn af Helga og Arndt Peder
Pedersen Ravn, gift d. 27.-10.-1940 med Anna Poulsen, født d. 14.-1.-1914, datter af
Lone og Søren Poulsen. Parret har børnene: Birgit, født d. 22.-8.-1942, Grethe, født d.
27.-5.-1945, Bodil, født d. 11.-6.-1948, Poul, født d. 11.-9.-1950 og Inger, født d.
29.-12.-1952.
A.H.R. har været på Korinth Landbrugsskole og har været formand mejeriet på Gjøl.
Han overtog gården i november 1946 fra sin far Arndt P. P. Ravn, som byggede den i
1912, da den blev udstykket fra "Birkumgård".
Ejendomsskyld 700.000. Areal 17,3 ha., der er frasolgt 7,5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1912. Avlsbygningerne består af kostald og lade fra 1912,
hønsehus og vognport. Der er 2 traktorer, tårnsilo og varm lufts tørreri.
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KNØSGAARD, 9440 AABYBRO, tlf. 98241189.
JENS PEDERSEN, gårdejer, født d. 30.10.-1923, søn af Anna og Johannes Pe
dersen, gift d. 10.- 5.-1949 med Mar
grethe Riskjær Christensen, født d. 19.10.-1926, datter af Betina og Thomas
Christensen. Parret har børnene: Bente,
født d. 14.-2.-1951 og Hans, født d.
23.-7.-1955.
J.P. overtog gården d. 20.-5.-1949 fra
Marius Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 21 ha., heraf tiikøbt 9 ha., der er frasolgt 6 ha., og
der er tilplantet 1 ha. Der er bortforpagtet 3,5 ha. og forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1891. Avlsbygningerne består af kostald fra 1961 udvidet i 1966
og ombygget til slagtesvinestald i 1975, hønsehus, maskinhus og lade fra 1891. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Plantproduktionens salgsafgrø
der er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri og
halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
KÆRVEJ 63, 9440 AABYBRO,
tlf. 98-241260.
GUNNAR MØLGAARD, landmand,
født d. 14.-10.-1922, søn af Mar
thine og Thomas Mølgaard, gift
d. 4.-11.-1950 med Else Peder
sen, hjemmehjælper, født d. 7.7.-1929, datter af Nikoline og
Johannes Pedersen. Parret har
børnene: Kirsten, født d. 29.9.-1951, Margit, født d. 10.-4.1953, Erna, født d. 27.-8.-1955
og Hans Peter, født 17.-8.-1964.
G.M. har været i bestyrelsen for Husmandsforeningen. Han overtog gården d. 1.-4.1965 fra Arne Jensen. Gården blev opført som statshusmandsbrug i 1912.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 5,5 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er frasolgt 4,5 ha. og
borforpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret flere gange senest i 1981. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1912 og lade fra 1949. Der er 1 traktor.
KÆRVEJ 111, 9440 AABYBRO,
tlf. 98-241190.
JENS AAGE POULSEN, gårdejer,
født d. 2.-9.-1927, søn af Marie
og Lars Poulsen, gift d. 11.-4.-1954
med Inger Lambertsen, født d.
12.-10.-1927, datter af Karen og
Lars Lambertsen. Parret har bør
nene: Karin, født d. 8.-7.-1956
og Anni, født d. 20.-7.-1959.
J.AA.P. har været gymnastik- og
idrætslærer, han har været på
Lundbæk Landbrugsskole, han har
været i bestyrelsen for Åby Andelsmejeri, Kontrolforeningen og Hesteforsikringen.
Han overtog gården d. 25.-3.-1954 fra Holger Nielsen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 23,9 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af ko
stald fra 1965 ombygget til so- og fedestald i 1985, gammel kostald ombygget til
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grisestald i 1967, lade fra 1924 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en svine
produktion på 25 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor og plansilo. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
KÆRVEJ 131, 9440 AABYBRO, tlf. 98-242274.
LARS NIELSEN, landmand, født d. 10.-9.-1931, søn af Inga og Antonius Nielsen, gift
d. 14.-9.-1952 med Dinna Pedersen, post, født d. 2.-1.-1932, datter af Elna og Hans
Pedersen. Parret har børnene: Lisbeth, født d. 26.-2.-1954, Birgith, født d. 27.-1.-1958
og Hanne, født d. 17.-10.-1959.
L.N. driver maskinstation fra gården og har været ansat på Slagteriet Wenbo. Han
overtog gården d. 12.-12.-1969 fra Alma Christensen, den har været i slægtens eje
siden 1890.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 17,8 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1892 og restaureret og tilbygget senest i 1947. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1933, lade tilbygget omkr. 1956 og maskinhus fra 1974. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på ca. 300 stk. årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, 2 mejetærskere og plansilo.

LIMFJORDSGADE 67, "GJØLBYGAARD", GJØL, 9440 AABYBRO,
tlf. 98-277036.
BENT ROM, gårdejer, født d.
13.-4.-1930, søn af Minna og
Jens Rom Jensen, gift d. 13.-12.—
1953 med Ella Høgh, født d. 9.2.-1932, datter af Sine og Jens
Christian Høgh. Parret har bør
nene: Jens, født d. 11.-9.-1955,
Claus, født d. 25.-8.-1960 og
Henrik, født d. 6.-7.-1967.
B.R. er direktør for Gjøl Spare
kasse og har været på Vejlby
Landbrugsskole. Han overtog går
den i september 1963 fra sine
forældre Minna og Jens Rom Jensen, nuværende ejer er mindst 5. generation.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 99,6 ha., heraf tilkøbt 41 ha., den tilkøbte jord er ikke
med i vurderingen.
Stuehuset er opført i 1896 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1930 ombygget til fedestald i 1970, østerhus, hønsehus ombygget til
hobbystald, 10 2-rækket minkhaller fra 1990-91, lade fra 1928 og maskinhus fra 1934
og 1987. Minkbestanden er på 325 avlstæver. Sønnen Claus har grise i svinestalden, og
der produceres ca. 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
hvede, rug og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, portions- og gennmløbstørreri med varm luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til rapshøsten.
LIMFJORDSGADE 75, GJØL,
9440 AABYBRO, tlf. 98-277259.
CHRISTIAN JENSEN, gårdejer,
født d. 2.-9.-1948, søn af Magna
Julia og Mads Peter Jensen, gift
d. 2.-12.-1972 med Lene Frank
Andersen, damefrisør, født d.
7.-2.-1951, datter af Maren og
Karl Erik Frank Andersen. Par
ret har børnene: Trine, født d.
19.-4.-1973 og Peter, født d.
14.-6.- 1976.
C.J. har været på Lundbæk
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halvpart i gården i 1972 og sidste del d. 31.-12.-1977 fra sine forældre Magna J. og
Mads P. Jensen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 38 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og gennemrestaureret fra 1978-87. Avlsbygningerne består
af kostald, gammel svinestald ombygget til peisrum i 1984, svinestald ombygget i
1970, 23 2-rækket minkhaller, 2 lader og maskinhus fra 1984. Gården drives som mink
farm med en bestand på 1.200 avlstæver, desuden er er 15 årssøer, der produceres ca.
250 slagtesvin årligt, der er 6 ammekøer, 3 ungdyr og 3 slagtekalve af racen Limou
sine, endvidere er der travheste: 1 følhoppe, 2 føl og 1 plag. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, rug, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo
og portionstørreri med varm luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

LIMFJORDSGADE 115, "VELDT",
GJØL, 9440 AABYBRO, tlf. 98277053.
KRISTEN JEPSEN, gårdejer, født
d. 10.-10.-1931, søn af Johanne
Marie Bøtteher, gift d. 2.-7.-1960
med Kirsten Birgit Jensen, født
d. 13.-10.-1935, datter af Kirsti
ne og Ingvard Jensen. Parret har
børnene: Thorbjørn, født d. 15.11.-1960 og Michael, født d. 15.4.-1966.
K.J. driver installatørforretning.
Han købte første halvdel af gården i 1963 og resten i 1983 fra Stine og Thorvald
Christensen, gården har været i slægtens eje siden 1898. Ejendommen er beliggende på
et kildevæld deraf navnet.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 40 ha., der er 1,5 ha. skov.
Bygningerne består af stuehus, kostald ombygget til pelseri i 1988, 9 2-rækket mink
haller, lade og maskinhus. Minkbestanden er på 600 avlstæver. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MARKEN 65, "VESTMARK",
GJØL, 9440 AABYBRO, tlf.
98-277175.
HELGE VESTMARK JENSEN,
gårdejer, født d. 19.-3.-1956, søn
af Agnethe og Henning Gunnar
Jensen, gift d. 12.-11.-1977 med
Esther Kjærgaard Christensen,
sygeplejerske, født d. 26.-6.-1955,
datter af Julie og Kjeld Chri
stensen. Parret har børnene: Tho
mas, født d. 17.-7.-1979, MariaLouise, født d. 2.-4.-1982 og
Søren Andreas, født 6.-5.-1988.
H.V.J. har været på Hammerum Landbrugskole. Han købte første halvpart af gården d.
1.-1.-1979 og sidste del d. 1.-2.-1985 fra sine forældre Agnethe og Henning G. Jensen,
nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 74 ha., heraf tilkøbt 34 ha., der 9,5 ha. beliggende på
Nørredigevej 112, denne gård er nedlagt. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1890 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1972 tilbygget i 1979, ungdyrstald og garage fra 1976, 5 2-rækket mink
haller, lade fra 1947, maskinhus fra 1983 og gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 44 årskøer, 59 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres
der ca. 300 slagtesvin årligt, der er 4 ammekøer, 2 ungdyr og 2 slagtekalve af racen
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ærter, raps og korn. Man driver maskinstation fra gården. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 slamsuger, tårnsilo, varm lufts tørreri, varmegenindvindingsanlæg og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er
ansat 1 medhjælper.
MARKHUSVEJ 22, MARKHUSE,
9440 AABYBRO, tlf. 98-268043.
DAGMAR SØRENSEN, gårdejer,
født d. 20.-8.-1928, datter af
Anna og Jens Christian Nøhr,
gift d. 20.-11.-1955 med Christi
an Selvejer Sørensen, gårdejer,
født d. 29.-1.-1919, søn af Ane
og Marius S. Sørensen. Parret
har børnene: Anne-Mitha, født d.
15.-5.-1958, Lisbeth, født d. 14.8.-1959 og Per, født d. 4.-11.1960.
C.S.S. døde d. 21.-7.-1989, han havde været på St. Restrup Husmandsskole. Han over
tog gården d. 1.-11.-1955 fra sine forældre Ane og Marius S. Sørensen, han var 7.
generation på gården. Sønnen Per er i dag bestyrer på gården, han har været på Try
Landbrugsskole.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 23,4 ha., heraf tilkøbt 4 ha. ved jordfordeling, der er
2,8 ha. mose. Der er forpagtet 23,7 ha.
Stuehuset er opført i 1848. Avlsbygningerne består af kostald fra 1913 restaureret i
1939 og lade fra 1939. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 35 ungdyr
og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede og
byg. Der er 3 traktorer, tårnsilo, varm lufts tørreri og der er anparter i Biersted
Vindmøllelaug. Man har 1 skoledreng til hjælp, og maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
NORDKÆRVEJ 10, "NORDKÆR",
NØRHALNE, 9430 VADUM, tlf.
98-268305.
NIELS OTTOSEN, gårdejer, født
d. 22.-1.-1939, søn af Anna og
Knud Ottosen, gift d. 22.-1.-1989
med Gerda Kjær, født d. 3.-5.1937, datter af Erna og Jakob
Kjær.
N.O. har været på Bygholm Land
brugsskole, han er formand for
bygnings- og maskinudvalget i
Aalborg Amts Landboforening,
han har opfundet en del landbrugsmaskiner, bl.a. et planeringsredskab til såbed. Han
overtog første halvpart i gården i 1969 og sidste del i 1985 fra sine forældre Anna og
Knud Ottosen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 4.300.000. Areal 101 ha., der er 3 ha. skov. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1772 og restaureret flere gange. Der er fodermesterbolig på
Nordkær Mølle. Avlsbygningerne består af ko- og ungdyrstald fra 1972, gammel heste
stald ombygget til søer, lade fra 1972, maskinhus fra 1969, foderhus, indendørs køresilo og 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 94 årskøer, 130 ungdyr
og 50 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 8 trak
torer, 1 planeringsmaskine, 1 hjemmekonstrueret specialmaskine, plansilo, varm lufts
tørreri og halmfyr. På gården er ansat 2 faste medhjælpere og 1 fodermester. Maskin
station bruges til høst.
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JENS ANKER CALLESEN, gårdejer, født d. 25.-4.-1937, søn af Mette Marie og Jens
Christian Callesen, gift d. 6.-4.-1963 mod Anna Lise Christensen, født d. 19.-2.-1939,
datter af Anna og Marius Christensen. Parret har datteren Anne Marie, født d. 19.5.-1964.
J.A.C. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1963 fra
sin mor Mette Marie Callesen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedste
faderen købte i 1917.
Ejendomsskyld 2.320.000. Areal 76 ha., heraf 9 ha. mose. Mosen er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret flere gange. Der er fodermesterhus fra
1945. Avlsbygningerne består af kostald fra 1916 indrettet til søer, gammel hestestald
fra 1917 ombygget til slagtesvinestald i 1964, svinestald fra 1960, lade fra 1900 og
maskinhus fra 1979. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der produce
res ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og anparter i Nørhalne Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NORDKÆRVEJ 15, "MELLERGAARD", NØRHALNE, 9430 VA
DUM, tlf. 98-268346.
BENT BENTZEN, gårdejer, født
d. 5.-4.-1930, søn af Anna og
Arne Bentzen, gift d. 11.-8.-1957
med Ellen Sørensen, kontoruddan
net, født d. 8.-7.-1935, datter af
Erikka og Sigurd Sørensen. Par
ret har børnene: Bente, født d.
15.-1.-1958, Anne, født d. 22.-6.1960, Lise, født d. 11.-5.-1964 og
Helle, født d. 27.-8.-1965.
B.B. købte første halvpart i gården 1954 og sidste del i 1967 fra sine forældre Anna
og Arne Bentzen, som købte den i 1948.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 36 ha., der er 4 ha. grusgrav og plantage. Der er bort
forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og gennemrestaureret. Alle avlsbygningerne nedbrændte i
oktober 1940 og blev genopført i 1941 med kostald, lade og østerhus, sidstnævnte
bruges til kalve, grise og høns, desuden er der garage, værksted og brændefyr samt
maskinhus fra 1968. Der er 1 traktor og træfyr.

NYMARKSVEJ 76, "SOLHJEM", BJØRNKÆR MARK, 9440 AABYBRO, tlf. 98-268555.
TORLAIF ÅGREN JENSEN, landmand, født d. 27.-6.-1960, søn af Else og Marinus
Ågren Jensen.
T.Å.J. er landbrugsvikar i Aalborg Amt og har været på Try og Lundbæk landbrugs
skoler. Han overtog gården d. 1.-10.-1989 fra sine forældre Else og Marinus Ågren
Jensen, som købte den i 1959.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 11 ha., der er frasolgt 0,5 ha., der er 3 ha. mose. Der
er forpagtet 28 ha.
Stuehuset er opført i 1892 og gennemrestaureret i 1976. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1928, svinestald fra *1970, lade fra 1920 og maskinhus fra 1990. Besætnin
gen er på 600 høns, 4 ammekøer og 6 slagtekalve af blandet race samt 14 får. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, plansilo,
tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NYMARKSVEJ 138, BIERSTED, 9440 AABYBRO, tlf. 98-268839.
SØREN STEEN, gårdejer, født d. 27.-3.-1955, søn af Signe og Jens Steen, gift d.
25.-11.-1978 med Else Marie Kofoed, husassistent, født d. 16.-11.-1958, datter af Nora
og Karl Aage Kofoed. Parret har børnene: Jens Christian, født d. 10.-11.-1975, Nora
Vibeke, født d. 18.-3.-1979, Lise Maria, født d. 29.-1.-1986 og Anders Peter, født d.
20.-10.-1989.
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S.S. er ansat ved et brøndborerfirma i Aalborg. Han overtog gården d. 1.-10.-1988 fra
sine forældre Signe og Jens Steen, som købte den i 1941.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 15 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret og udvidet omkr. 1971. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1936, staklade fra 1958, lade fra 1943 samt maskinhuse fra 1980
og 1990. Besætningen er på 2 slagtekalve af blandet race, 1 hest og 4 får. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede, byg og rug. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.

N0DGÄRDSVEJ 19, "NØDGAARD",
BIERSTED, 9440 AABYBRO, tlf.
98-268885.
H. C. SØRENSEN, dyrlæge, født
d. 1.-3.-1946, søn af Johanne og
Kjeld Sørensen, gift d. 28.-6.1969 med Kirsten Nødgaard, læ
rer, født d. 28.-7.-1946, datter
af Kirstine og Lars Nødgaard.
Parret har børnene: Anne, født
d. 4.-8.- 1971 og Birgitte, født d.
8.-12.- 1976.
H.C.S. er hestedyrlæge. Han
købte 3/4 af gården i 1977 og resten i 1982 fra sine svigerforældre Kirstine og Lars
Nødgaard, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 60 ha. Der er bortforpagtet 27 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og gennemrestaureret i 1988. Avlsbygnignerne består
af kostald ombygget flere gange senest til hestestald i 1980-82, gammel hestestald
restaureret med bokse i 1965, lade, maskinhus og staklade. Besætningen er på 9 trav
heste, det er følhopper samt opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. På gården er
ansat 1 fast medhjælper.
NØRGÅRDSVEJ 11, "HØJGAARD",
BIERSTED KIRKEBAKKE, 9440
AABYBRO, tlf. 98-268109.
POUL NØHR, gårdejer, født d.
29.-1.-1936, søn af Katrine og
Georg Nøhr, gift d. 17.-9.-1960
med Esther Jensen, forretnings
uddannet, født d. 10.-11.-1939,
datter af Sine og Bagge Jensen.
Parret har børnene: Bent, født
d. 9.-1.-1966 og Per, født d.
28.-12.-1970.
P.N. er vurderingsmand ved
Alm. Brand og er voldgiftsmand i Aalborg Retskreds 8. Han overtog gården d. 1.-10.1962 fra sine svigerforældre Sine og Bagge Jensen, som købte den i 1934.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 8 ha. mose. Der er
forpagtet ca. 5,5 ha. og bortforpagtet 4 ha.
Stuehuset er genopført i 1933 efter en brand, det er restaureret og tilbygget i 1975.
Avlsbygningerne består af kostald fra 1971 ombygget til svinestald i 1980, svinestald
fra 1970 ombygget til hestestald i 1981, slagtesvinestald fra 1977, lade fra 1965 og
maskinhus fra 1985. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, der sælges
ca. 150 smågrise og 150 slagtesvin årligt, der er 5 ammekøer, 4 ungdyr og 5 slagte
kalve af racerne SDM og RDM, desuden er der 1 Limousinetyr, 4 følhopper, 4 løbs
heste og 1 avlshingt alle travheste. Planteproduktionens salgsafgrøde er solbær. Der er
4 traktorer, 1 mejetærsker, bobeat, tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Man
anvender ingen fremmed arbejdskraft.

NØRHALNEVEJ 166, "SØNDERGAARD", NØRHALNE, 9430 VADUM, tlf. 98-268339.
SIGURD AAEN, gårdejer, født d.
21.-5.-1927, søn af Maren og Pe
ter Aaen, gift d. 30.-11.-1963
med Karen Johansson, født d.
23.- 4.-1943, datter af Ellen og
Karl Johansson. Parret har bør
nene: Brian, født d. 24.-4.-1965
og Britta, født d. 4.-9.-1969.
Gården blev købt af brødrene
Ejgild og Sigurd d. 1.-4.-1955,
Sigurd overtog hele gården d. 1.-11.-1963, brødrene købte den af forældrene Maren og
Peter Aaen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden opførelsen i 1857.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 81 ha.
Stuehuset er opført i 1857 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1926 udvidet i 1968, gammel hestestald ombygget til svinestald, lade fra 1857 og
maskinhus fra 1975. Besætningen er på 6 ammekøer, 4 ungdyr og 2 slagtekalve af
racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.
NØRREDIGEVEJ 40, GJØL, 9440
AABYBRO, tlf. 98-277439.
EGON BUUS, gårdejer, født d.
2.-11.-1953, søn af Kristine og
Jens Buus, gift d. 9.-10.-1976
med Wanda Nielsen, sygehjælper,
født d. 23.-9.-1956, datter af
Anna og Villy Nielsen. Parret
har børnene: Joan, født d. 5.-6.1982, Martin, født d. 3.-11.-1984
og Kristian, født d. 10.-6.-1988.
E.B. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 11.-12.-1978 fra Niels B. Pedersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 31,5 ha., heraf tilkøbt 9,7 ha., der er frasolgt 0,6 ha.
Derudover er der forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1886 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1976, ungdyrstald fra 1933, lade fra 1977, maskinhus, garage, fyrrum og
udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 50 ungdyr
af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 3 trakto
rer, 1 mejetærsker, 1 gummiged og halmfyr. Man har en skoledreng til delvis hjælp.

NØRREDIGEVEJ 58, "NØRKJÆRGAARD", GJØL, 9440 AABYBRO,
tlf. 98-277038.
ARNE OLUF ANDERSEN, gård
ejer, født d. 27.-3.-1939, søn af
Jenny og Karl Andersen, gift d.
27.-3.-1971 med Anni Henny Han
sen, husmor, født d. 23.-12.-1946,
datter af Ninna og Osvald Han
sen. Parret har børnene: Niels,
født d. 3.-8.-1971 og Anja, født
d. 5.-9.-1974.
A.O.A. forpagtede jorden fra
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sine forældre's gård i 1969, han købte gården i maj 1971, den har været i slægtens eje
siden 1915.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 11,1 ha., der er 0,5 ha. tilplantet
med juletræer.
Stuehuset er opført i 1915 og restaureret flere gange senest i 1985. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1915 ombygget til sostald i 1970, farestald fra 1975, 7 2-rækket
minkhaller, pelsrum fra 1981, lade fra 1983 og maskinhus fra 1977. Gården drives med
en svineproduktion på 40 årssøer, der sælges ca. 350 smågrise og 350 slagtesvin årligt,
minkbestanden er på 350 tæver, og der er 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri og
anparter i Røn Vindmøllelaug. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
NØRREDIGEVEJ 61, "STENBAKGAARD", GJØL, 9440 AABYBRO,
tlf. 98-277120.
JOHANNES DYBDAHL ANDER
SEN, gårdejer, født d. 15.-8.-1925,
søn af Margrete og Christian S.
Andersen, gift d. 15.-2.-1959
med Edit Pedersen, født d. 19.7.-1937, datter af Marie og An
ders Pedersen. Parret har børne
ne: Torben, født d. 28.-2.-1960,
Frank, født d. 13.-8.-1961 og
Aksel, født d. 2.-11.-1966.
J.D.A. har været i repræsentantskabet ved Aalborg Amts Landboforening og Nordjyl
lands Mejeriselskab. Han overtog gården i 1971 fra sine forældre Margrete og Christi
an S. Andersen, som købte den i 1921. J.D.A. forpagtede gården fra 1959 til købet.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er 3 ha. tilplantet
grusgrav.
Stuehuset er over 100 år gammelt og restaureret flere gange. Avlsbygningene består
af kostald fra 1922, kviestald, 5 2-rækket minkhaller og lade. Gården drives med en
kvægproduktion på 18 årskøer, 25 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der 10 årssøer, og der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Minkproduktionen er på 85
tæver, desuden har sønnen Frank 400 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps og hvede. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
NØRREDIGEVEJ 64, "NORD
VANG", GJØL, 9440 AABYBRO,
tlf. 98- 277145.
ORLA VAGN PEDERSEN, gård
ejer, født d. 10.-7.-1942, søn af
Minna og Jørgen Peder Peder
sen, gift d. 27.-8.-1966 med Er
na Rom Jensen, født d. 27.-8.-1946,
datter af Herdis og Jens Arne
Jensen. Parret har børnene: Bri
an, født d. 11.-2.-1969 og Britt,
født d. 9.-3.-1974.
O.V.P. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1974 fra sine svigerforældre Herdis og
Jens Arne Jensen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slæg
tens eje siden 1881.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 21 ha. ved jordfordeling.
Stuehuset er opført i 1881. Avlsbygningerne består af hønsehus og hestestald ombyg
get til pelseri i 1979, sostalde fra 1975 og 1976, slagtesvinestald fra 1954, 14 2-ræk
ket minkhaller, lade tilbygget i 1976, maskinhus udvidet i 1980, fyrrum, garage og
gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der sælges ca. 800
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smågrise og 100 slagtesvin årligt, der er 2 ammekøer af racen SDM, og minkproduk
tionen er på 500 avlstæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm lufts tørreri, halmfyr og anparter i
Røn Vindmøllelaug. Man har 1 skoledreng til hjælp.

NØRREDIGEVEJ 79, "GJØL PELS
FARM", GJØL, 9440 AABYBRO,
tlf. 98-277085.
JØRGEN OG BIRGER WESTERGAARD, pelsdyravlere. B.W. er
søn af Katrine og Christian Westergaard, gift med Grethe Søren
sen, født i 1930, datter af Kri
stiane og Anker Sørensen. Parret
har børnene: Jørgen, Erik, Poul
og Birgitte. G.S. døde d. l.-l.1991. J.W. er født d. 4.-8.-1957
og gift d. 26.-12.-1981 med Lis
si Johansen, født d. 20.-12.-1957, datter af Vera og Morgan Johansen. Parret har bør
nene: Christian, født d. 19.-10.-1981, Anders, født d. 23.-6.-1984 og Bjørn, født d.
4.-5.-1990. J.W. har været på Asmildkloster og Landelund landbrugsskoler. B.W. har
været i hovedbestyrelsen for Dansk Pelsdyravlerforening. Han overtog gården i 1962
fra sin far Christian Westergaard, sønnen Jørgen købte halvpart i gården d. 1.-2.-86.
Gården drives som I/S af far og søn.
Ejendomsskyld 2.030.000. Areal 100 ha., heraf tilkøbt 80 ha., der er 8 ha. tilplantet
med juletræer. Der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1963. Avlsbygningerne består af kostald og lade ombygget til
kornlager og pelseri, 62 2-rækket minkhaller, 4 4-rækket rævehaller, halm lade og
maskinhus begge fra 1984. Minkfarmen startede i 1944 og har i dag 4.000 avlstæver,
desuden er der 250 rævetæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter,
raps og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo, varm lufts tørreri
og anparter i Røn Vindmøllelaug. På gården er ansat 2 faste medhjælpere og man har
2 skoledrenge til hjælp. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Far og søn
driver også Nørredigevej 95, som ejes af Poul Westergaard, der er bror til Jørgen.

NØRREDIGEVEJ 99, GJØL, 9440
AABYBRO, tlf. 98-277525.
KNUD SØRENSEN, gårdejer,
født d. 7.-12.-1946, søn af Es
ther og Thorvald Sørensen.
K.S. har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 31.-12.-1977 fra sine forældre
Esther og Thorvald Sørensen,
som købte den i 1939.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
24,5 ha.
Stuehuset er opført i 1881 og
gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kostald fra 1956, 6 2-ræk
ket minkhaller, 1 hønsehus og lade fra 1967. Gården drives som minkfarm med en be
stand på 600 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 trak
torer, 1 tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
NØRREDIGEVEJ 122, GJØL, 9440 AABYBRO, tlf. 98-277083.
KJELD ERIK CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 24.-3.-1929, søn af Esther og Christian
Christensen, gift d. 28.-11.-1954 med Julie Kjærgaard Kristensen, hjemmehjælper, født
d. 25.-12.-1934, datter af Agnes og Kresten Kristensen. Parret har børnene: Esther,
født d. 26.-6.-1955, Birgitte, født d. 7.-11.-1957, Anne-Grethe, født d. 21.-7.-1959,
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sten, født d. 12.-5.-1963 og Kri
stina, født d. 30.-12.-1975.
Kjeld E. Christensen er kasserer
for Gjøl-Fristrup Landvendingslaug. Han overtog gården d.
1.-8.-1954 fra Mads P. Jensen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 33
ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er
forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og
gennemrestaureret og tilbygget.
Avlsbygningerne består af kostald
fra 1913 ombygget i 1975-76, svinestald fra 1976, hønsehus ombygget til sostald, lade
fra 1946, maskinhus fra 1978 og garage. Gården drives som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 14 årskøer, 18 ungdyr og 8 slagtekalve af racen RDM, svineproduk
tionen er på 15 årssøer, og der produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, tårnsilo og varm lufts tørreri. Man har
1 skoledreng til hjælp, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NØRREDIGEVEJ 166, "VEJLEGAARD", GJØL, 9440 AABYBRO,
tlf. 98-277130.
BENT SØNDERGAARD, pelsdyr
avler, født d. 18.-8.-1961, søn af
Karen og Lars Søndergaard, gift
d. 9.-6.-1990, med Lisbeth Niel
sen, sygehjælper, født d. 24.-10.1967, datter af Viola og Selmer
Nielsen.
B.S. har været på Lundbæk Land
brugsskole 2 gange. Han overtog
gården d. 1.-1.-1986 fra sine
forældre Karen og Lars Søndergaard, som købte den i 1944.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 18 ha., heraf 3 ha. eng. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og gennemrestaureret i 1987. Avlsbygningerne består
af svinestald ombygget til pelshus i 1988, 12 2-rækket minkhaller, 4-rækket minkhal,
hønsehus, lade fra 1927 og maskinhus fra 1985. Minkbestanden er på 850 tæver. Planteproduktioens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NØRRE HOVENSVEJ 33, "NORD
HOVEN", HOVEN, 9440 AABY
BRO, tlf. 98.-242437.
MOGENS GADE, gårdejer, født
d. 5.-6.-1953, søn af Ellen og
Jens Gade, gift d. 9.-6.-1984
med Ella Aaen, kontorassistent,
født d. 18.-10.-1957, datter af
Edith og Marius Aaen. Parret har
børnene: Ann, født d. 28.-9.-1987
og Britt, født d. 28.-6.-1990.
M.G. overtog gården d. 1.-4.1980 fra 2 søskende Kristina og Søren Hansen, hvis forældre byggede gården.
Ejendomsskyld 725.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 45 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af garage
fra 1988, lade fra 1980 og maskinhus fra 1983. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af ærter, raps, korn og frøgræs. Der er 1 traktor, 1 mejetær
sker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr.
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NØRRE HOVENSVEJ 58, "NØR
RE HOVEN", HOVENS KÆR,
9440 AABYBRO, tlf. 98-242541.
ERLING THORUP, bestyrer, født
d. 13.-1.-1948, søn af Stinne og
Christian Thorup, gift d. 2.-11.1974 med Krista Frederiksen,
født d. 4.-3.-1952, datter af Dor
the og Hans Frederiksen. Parret
har børnene: Anders, født d. 29.12.-1975 og Morten, født d. 23.5.-1978. E.T. har været på Lund
bæk Landbrugsskole. Han blev bestyrer d. 1.-10.-1976, gården ejes af Carl Højbjerg
Christensen, som købte den i 1972-73 af Erna Plomgård. C.H.C. er forhenværende
øre-, næse- og halsspecialist. Areal 83 ha., heraf tilkøbt 28 ha. Der er forpagtet 5
ha., heraf 1 ha. skov. Stuehuset er opført i 1935 og restaureret flere gange. Avlsbyg
ningerne består af kostald fra 1956 ombygget til sostald i 1976, farestald fra 1976,
gammel hestestald ombygget til garage, staklade fra 1987, lade fra 1956 og maskinhus
fra 1975. Gården drives med en svineproduktion på 85 årssøer, der sælges 1.700 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 3 trakto
rer, 1 rundballepresser, plansilo, korntørreri og halmfyr. Maskinstation bruges en del.
Man har samdrift med "Vester Hoven", Hovensvej 63, her bor ejeren.
NØRRE HOVENSVEJ 98, "GRØN
BJERG", SKOVENGEN, 9440
AABYBRO, tlf. 98-242321.
JENNY JENSEN, landmand, født
d. 5.-8.-1921, datter af Karen og
Anton Steen, gift d. 2.-1.-1944
med Christian Møller Jensen,
født d. 1.-2.-1903, søn af Ane og
Anders P. Jensen. Parret har dat
teren Anne Marie, født d. 24.4.-1944. C.M.J. døde d. 28.-9.1976, han var ansat på Aalborg
Margarinefabrik. Han overtog gården d. 1.-10.-1940 fra Henry Christensen. Datteren
Anne Marie bor på gården, hun er gift med Christian Møller Christensen, født d. 26.5.-1945, søn af Esther og Jens M. Christensen. Parret har børnene: Malene, født d.
26.-11.-1970, Charlotte, født d. 7.-8.-1972, Ove, født d. 31.-1.-1977 og Rene, født d.
12.-3.-1978. Ejendomsskyld 500.000. Areal 15,2 ha., heraf tilkøbt 3 ha. mose. Mosen er
udlejet. Stuehuset er opført i 1921. Avlsbygningerne består af kostald og lade fra
1921, maskinhus fra 1969 og hønsehus fra 1955. Gården drives med en kvægproduktion
på 10 årskøer og 12 ungdyr af racen SDM. Der er 1 traktor, plansilo og varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RIMMENSVEJ 56, "ENGGAARDEN", BIERSTED, 9440 AABYBRO,
tlf. 98-268029.
ARNE IVERSEN, gårdejer, født
d. 26.-9.-1950, søn af Asta og
Christian Iversen.
A.I. overtog gården d. 8.-8.-1989
fra sine forældre Asta og Christi
an Iversen, som købte den i
1945-46.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal
50 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der
er 1 ha. skov og 0,5 ha. grus
grav. Der er forpagtet 28,5 ha.
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Stuehuset er opført i 1923 og siden restaureret. Avlsbygningerne består af kostald fra
1955, svinestald fra 1965, lade og foderhus fra 1990 samt maskinhus. Gården drives
med en kvægproduktion på 18 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, des
uden er der 3 årssøer, og der produceres 100 slagtesvin årligt, og der er 1 hest.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, tårnsilo og varm lufts tørreri. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft. A.I. ejer også Aalborgvej 189.

RYETVEJ 20, "RYET", NØRHAL
NE, 9380 VESTBJERG, tlf. 98261197.
FOLKE ANDERSEN, gårdejer,
født d. 28.-7.-1933, søn af Esther
og Gunnar Andersen, bor sammen
med Aase Keller, chauffør, dat
ter af Agnes og Arnold Jensen.
Parret har børnene: Gitte, født
d. 28.-4.-1962, Peter, født d.
24.-5.-1966 og Rikke Marie, født
d. 28.-11.-1971.
F.A. har været på Korinth Landbrugsskole og er i repræsentantskabet for Aalborg
Landboforening. Han overtog gården d. 1.-10.-1959 fra Jørgen Jørgensen.
Ejendomsskyld 2.090.000. Areal 53,4 ha., heraf tilkøbt 16 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1910 og gennemrestaureret flere gange. Alle avlsbygninger
ne nedbrændte i 1934, de består nu af svinestald fra 1934 ombygget til hestestald i
1991, løsdriftstald fra 1978, kostald ombygget til halmlager, lade og maskinhus.
Besætningen er på 20 ammekøer, 16 ungdyr og 5 slagtekalve af racen Hereford, des
uden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Man
anvender delvis fremmed arbejdskraft.

RÆVHEDEVEJ 23, "SØBORGSMIN
DE", RÆVHEDE, 9440 AABYBRO,
tlf. 98-243064.
KNUD JØRGEN LAMBERTSEN,
gårdejer, født d. 3.-10.-1929, søn
af Kristine Søborg og Jens Jør
gen Lambertsen, gift d. 17.-11.1954 med Karen Flou, født d.
11.-1.-1929, datter af Marie og
Marinus Flou. Parret har børne
ne: Bente, født d. 31.-10.-1957
og Bodil, født d. 13.-10.-1960.
K.J.L. har været på Korinth
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1954 fra sine forældre Kristine og Jens
J. Lambertsen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i slægtens eje
omkr. 1800.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 43,8 ha., heraf 7 ha. skov og 3 ha. mose. Der er
forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1856 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1972, svinestald fra 1959, plantørreri fra 1982, maskinhus fra 1975, lade
og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 40 ungdyr og 16
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3
traktorer, plansilo og varmt lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markar
bejdet.
RÆVHEDEVEJ 24, "RÆVKÆRSMINDE", RÆVHEDE, 9440 AABYBRO, tlf. 98-243236.
ANDERS KRISTIAN NIELSEN, gårdejer, født d. 9.-11.-1925, søn af Else og Niels Chri
stian Nielsen, gift d. 9.-8.-1952 med Inger Hansen, født d. 3.-9.-1927, datter af
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Johanne Marie og Kronborg Han
sen. Parret har børnene: Lene,
født d. 4.-12.-1952, Stig, født d.
15.-8.-1954 død d. 21.-10.-1974,
Bjarne, født d. 9.-6.-1957, Flem
ming, født d. 2.-5.-1959 og Kir
sten, født d. 22.-9.-1960.
Anders K. Nielsen er medhjælper
ved Vedsted og Aaby Kirker og
er formand for Vester Fristrup
Husmandforening. Han overtog
gården d. 1.-4.-1959 fra Lambert
Lambertsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 1,5 ha. med
juletræer.
Stuehuset er opført i 1856 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1959 tilbygget i 1970, lade fra 1959, hønsehus og maskinhus. Gården
drives med en svineproduktion på 10 årssøer, og der produceres ca. 200 slagtesvin
årligt, der er 7 får. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

RÆVHEDEVEJ 33, RÆVHE
DE, 9440 AABYBRO, tlf.
98-243231.
ANDERS ANDERSEN, gård
ejer, født d. 23.-8.-1958,
søn af Krista og Egon An
dersen, gift d. 8.-10.-1977
med Joan Eriksen, født d.
17.-12.-1956, datter af Jon
na og Hans Eriksen. Parret
har børnene: Kennet, født
d. 9.-10.-1974, Per, født d.
21.-2.-1978 og Kim, født
d. 12.-6.-1987.
A.A. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1986 fra sin
far Egon Andersen, som købte den i 1955.
Ejendomsskyld 1.500.000, omvurdering er ikke foretaget efter brand. Areal 43 ha.,
heraf tilkøbt 19 ha. Der er forpagtet 60 ha.
Stuehuset er opført i 1963. Avlsbygningerne består af kostald fra 1986, ungdyrstald,
foderlade og gastæt silo fra 1990, maskinhus fra 1981 og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 50 årskøer, 50 ungdyr og 30 slagtekalve alle krydsninger. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 4 traktorer, og man har
ansat 1 fast medhjælper.
RÆVHEDEVEJ 41, "RÆVHEDEGAARD", RÆVHEDE, 9440 AABY
BRO, tlf. 98-241023.
POUL GREGERSEN, gårdejer,
født d. 29.-10.-1940, søn af Edith
og Egert Gregersen, gift d.
26.-3.- 1964 med Herdis Ander
sen, afspændingspædagog, født d.
26.-5.- 1941, datter af Elisa og
Peter Andersen. Parret har bør
nene: Torben, født d. 28.-6.-1966,
Martin, født d. 9.-3.-1968 og He
lene, født d. 2.-7.-1971.
P.G. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1969 fra sine for-
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ældre Edith og Egert Gregersen, gården har været i slægtens eje siden 1834.
Ejendomsskyld 2.650.000. Areal 68 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er tilplantet ca. 3 ha.
med gran. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og gennemrestaureret i 1974. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1971, lade fra 1983 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
54 årskøer, 68 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri,
halmfyr og anparter i Røn Vindmøllelaug. På gården er ansat 1 fast medhjælper, man
har 1 skoledreng til hjælp, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SANDELSVEJ 16, "VANGGAARD", ST-VILDMOSE, 9440 AABYBRO, tlf. 98-265115.
LARS CHRISTIANSEN, gårdejer omtales under Sandelsvej 64.
L.C. overtog gården i juni 1985 fra sine forældre Kirstine og P. M. Christiansen, som
købte den i 1977.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 39 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og gennemrestaureret i 1990. Avlsbygningerne består af
kostald og maskinhus fra 1935, sidstnævnte er ombygget i 1988. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af spisekartofler, hvede og byg. L.C. ejer og
driver også Sandelsvej 64.
SANDELSVEJ 38, "HØGHOLT",
ST. VILDMOSE, 9440 AABYBRO,
tlf. 98-265045.
KAJ CHRISTIAN ERIKSEN, gård
ejer, født d. 25.-11.-1927, søn af
Josefine og Anders Peter Erik
sen, gift d. 14.-1 1.-1956 med
Birgit Nielsen, husmor, født d.
16.-10.- 1939, datter af Edith
Valborg Nielsen. Parret har bør
nene: Marianne, født d. 6.-1.-1958,
Bitten, født d. 13.-8.-1960, Hans
Peter, født d. 14.-3.-1964 og Jan

Jørgen, født d. 28.-6.-1966.
K.C.E. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1956 fra
staten.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 41,9 ha. Der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1946 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1936 ombygget til kartoffellager og sorteringshus flere gange senest i 1980, lade
ombygget til kartofler og maskinhus fra 1982. Gården drives udelukkende med spise
kartofler og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg samt nød
vendige maskiner til kartoffelavl. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
Gården er forpagtet til sønnerne.
SANDELSVEJ 64, "MOSKÆRGAARD", ST-VILDMOSE, 9440
AABYBRO, tlf. 98-265115.
LARS CHRISTIANSEN, gårdejer,
født d. 6.-7.-1961, søn af Kirstine og Peter Møller Christian
sen, gift d. 7.-7.-1984 med Eva
Rasmussen, født d. 29.-4.-1964,
datter af Ruth og Eddy Rasmus
sen. Parret har børnene: Sine,
født d. 23.-12.-1985, Rasmus,
født d. 19.-3.-1988 og Anne,
født d. 9.-8.-1990.
L.C. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 1.-7.-1984
fra sine forældre Kirstine og Peter M. Christiansen, som købte den omkr. 1955.

-387-

Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 38,5 ha. Der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1935 ombygget til kølelager i 1990, kornlade fra 1935, kølehus fra 1935
restaureret i 1990, slagtesvinestald fra 1977 restaureret i 1987, kartoffelhus fra 1974,
halmlade fra 1988, maskin- og lagerhus fra 1976 samt gylletank. Gården drives med
en SPF-slagtesvineproduktion på 2.450 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
spisekartofler, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, nød
vendige maskiner til kartoffelavl, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. På gården er
ansat 2 faste medhjælpere, og man har samdrift med Sandelsvej 16.

SANDELSVEJ 90, "GAARD 4", ST-VILDMOSE, 9440 AABYBRO, tlf. 98-265104.
JENS BØRRESEN PEDERSEN, gårdejer, født d. 5.-7.-1940, søn af Kirstine og Anders
Børresen Pedersen, gift d. 14.-4.-1963 med Conny Jensen, hjemmehjælper, født d.
6.-2.-1944, datter af Stinne og Søren Jensen. Parret har børnene: Marian, født d.
3.-2.-1963, Lajla, født d. 3.-7.-1964 og Jens Peter, født d. 12.-7.-1965.
J.B.P. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1972 fra
Niels Vestergaard.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 32,2 ha. og der er forpagtet 16 ha. og 2 græsfenner på
ialt 13 ha.
Stuehuset er opført i 1954 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kviestald fra 1935, som er ombygget til svinestald, kostald fra 1954, svinestalden er
ombygget til kalvestald i 1989 og laden er fra 1935. Gården drives med en kvægpro
duktion på 31 årskøer, 40 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
SANDELSVEJ 144, "HØJMOSEGAARD", ST. VILDMOSE, 9440
ÅBYBRO, tlf. 98-265120.
JØRN CHRISTIANSEN, gårdejer,
født d. 18.-1.-1955, søn af Kir
stine og P. Møller Christiansen,
gift d. 6.-7.-1985 med Lene Kjærhauge, sygeplejerske, født d.
17.-3.-1957, datter af Doris og
Gunnar Kjærhauge. Parret har
børnene: Trine, født d. 8.-1.-1986
og Søren, født d. 27.-5.-1987.
J.C. er uddannet tømrer og har
været på Ladelund og Lundbæk landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-1.-1983 fra
Sigurd Christiansen.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 48,2 ha. og der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1948 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald, som er ombygget til kartoffelsorterehus i 1989, lagerrum fra 1977, lade
fra 1948, som bruges til maskinhus, og desuden er der endnu et maskinhus. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af spisekartofler og korn. Der er 4
traktorer og 1 mejetærsker. På gården er ansat 1 fast medhjælper samt lidt løs hjælp.
J.C. ejer og driver desuden Luneborgvej 314, Ålborg Kommune.

SANDELSVEJ 160, "SANDELSGAARD", ST. VILDMOSE, 9440 ÅBYBRO, tlf. 98-265099.
HANS JØRGEN NIELSEN, gårdejer, født d. 6.-7.-1950, søn af Lise og Poul Nielsen,
gift d. 14.-3.-1987 med Bente Rendbæk, smørrebrødsjomfru, født d. 16.-12.-1956,
datter af Gerda og Søren Rendbæk. Parret har børnene: Klaus, født d. 25.-12.-1983 og
tvillingerne Tinna og Sanne, født d. 21.-9.-1987.
H.J.N. har været på flere landbrugskurser. Han købte første halvpart af gården d.
31.-12.-1987 og resten d. 1.-1.-1990 fra sin far, som købte den i 1975, den har dog
været forpagtet siden 1948, den er blevet opført på Statens jord.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 50 ha. og der er forpagtet 65 ha.
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i 1948 og gennemrestaureret.
Avlsbygningerne består af kostald,
som er ombygget til sostald i
1978, farestald fra 1978, kartof
felhus fra 1970, maskinhus og
kartoffelhus fra 1979. Gården
drives med en SPF-svineproduktion på 90 årssøer, der sælges ca.
1.800 smågrise årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er spise
kartofler og korn. Der er 3 trak
torer og 1 mejetærsker. På går-

den er ansat 1 fast medhjælper samt 3 i sæsonen.
SKAGGÄRDSVEJ 47, NØRHALNE, 9430 VADUM, tlf. 98-268566.
ORLA ROALD GADE, landmand, født d. 8.-2.-1926, søn af Marie og Peder Gade, gift
d. 7.-3.-1947 med Gudrun Espensgaard, født d. 31.-1.-1925, datter af Klara og Georg
Espensgaard. Parret har børnene: Per, født d. 16.-7.-1948 og Søren, født 7.-11.-1954.
G.E. døde d. 20.-7.-1988.
O.R.G. overtog gården d. 1.-4.-1960 fra Gustav Christiansen.
Areal 6,5 ha.
Gården nedbrændte i 1939 og blev genopført med stuehus i 1940, som senere er re
staureret. Avlsbygningerne består i dag af kostald fra 1940, som er tilbygget i 1974,
hønsehus, som er ombygget til svinestald i 1969, lade fra 1940 og staklader fra 1964,
1968 og 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 8 årskøer, 10 ungdyr og 5
slagtekalve af racen SDM, samt en svineproduktion på 3 årssøer, der produceres ca.
60 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo
og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
SKEELSLUNDVEJ 16, "DAMGAARD", ÅBY SDR. KÆR, 9440
ÅBYBRO, tlf. 98-241224.
FRODE SØNDERGAARD LARSEN,
gårdejer, født d. 15.-4.-1936, søn
af Maren og Christian Larsen,
gift d. 18.-6.-1977 med Lisbeth
Bruun, sekretær, født d. 5.-4.1942, datter af Inger og Gunnar
Asmussen. Parret har datteren
Lene, født d. 18.-9.-1965.
F.S.L. har været på Lundbæk
Landbrugsskole, han er i besty
relsen for SP-Nordjylland. Han købte første halvdel af gården d. 1.-4.-1976 og resten
d. 1.-7.-1977 fra sine forældre, som købte den i 1934.
Ejendomsskyld 2.280.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 14 ha., og der er forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1934, som er om- og tilbygget i 1978, slagtesvinestald fra 1978, garage fra 1934,
lade fra 1934, som er restaureret i 1990 og maskinhus fra 1986, desuden er der inden
dørs køresilo. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 års
køer og 40 ungdyr af racerne SDM og RDM, samt en slagtesvineproduktion på ca.
1.200 stk. årligt, derudover er der 80 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter
og raps. Der er 4 traktorer, plansilo, kold lufts tørreri og anparter i Biersted Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er ansat 1 medhjælper.

SKEELSLUNDVEJ 51, "ENGGAARDEN", ÅBYENGE, 9440 ÅBYBRO, tlf. 98-241452.
KNUD HOLLENSEN, gårdejer, født d. 12.-8.-1939, søn af Kristine og Niels Peder Hollensen, gift d. 27.-11.-1965 med Birthe Esbensen, syerske, født d. 16.-11.-1944, datter
af Estrid og Valdemar Esbensen. Parret har børnene: Lone, født d. 7.-10.-1966, Jan,
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født d. 9.-1.-1972 og Palle, født
d. 10.-4.-1980.
Knud Hollensen har været på La
delund Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 19.-12.-1965 fra
Anders Andersen.
Ejendomsskyld 1.880.000. Areal
62 ha., heraf tilkøbt 23 ha., og
der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført omkring 1867
og gennemrestaureret i 1973.
Avlsbygningerne består af kostald
fra 1972/73, gammel kostald, som
er ombygget til kalvestald og roerum, desuden er der staklade og svinestald samt gyl
letank. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 55 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er
3 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet og der er 1 medhjælper.
SKOVLUNDVEJ 22, SKOVENGENE, 9440 ÅBYBRO, tlf. 98-241237.
FRITS THOMSEN, gårdejer, født d. 22.-11.-1941, søn af Frida og 3ens Thomsen.
F.T. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han købte første halvpart af gården i
1970 og resten d. 1.-1.-1982 fra sin mor, forældrene købte den i 1945.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 21,3 ha., heraf 8 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1800-tallet. Avlsbygningerne består af kostald, som er ombygget
til svinestald i 1981, hestestald og lade fra 1949, hønsehus fra 1943 og desuden er der
maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 9 årssøer, der produceres ca. 180
slagtesvin årligt, derudover er der 2 travheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og korn. Der er 1 traktor, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbeudet.
SKOVLUNDVE3 23, "SKOVLUND",
SKOVENGENE, 9440 ÅBYBRO,
tlf. 98-241207.
CHRISTENSEN & ANDREASSEN.
Leif Bris Andreassen og Poul V.
Christensen, gårdejere.
L.B.A. er født d. 29.-1.-1943,
søn af Valborg og Harry Andreas
sen, gift d. 19.-11.-1966 med
Anne Grete Christensen, børne
havepædagog, født d. 4.-8.-1946,
datter af Maren og Harald Chri
stensen. Parret har børnene:
Mette, født d. 19.-9.-1967, Dorte, født d. 25.-1.-1971, Morten, født d. 17.-4.-1973 og
Mads, født d. 12.-9.-1978.
P.V.C. er født d. 1.-8.-1942, søn af Maren og Harald Christensen.
P.V.C. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han købte gården af forældrene i 1973
og solgte halvpart til søsteren og svogeren, L. og A.A. d. 1 .-5.-1980, forældrene købte
gården i 1934.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 30 ha.
Gården har 2 stuehuse, det ene er opført i 1870 og det nye er fra 1980. Avlsbygnin
gerne består af kostald fra 1978, gammel kostald, som er ombygget til ungdyrstald i
1979, løsdriftstald fra 1973, svinestald, som er ombygget til kalvestald i 1987,
halmlade fra 1990, lade fra 1988 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en kvæg
produktion på 40 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 4
ammekøer, 2 ungdyr og 2 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri samt
anparter i Røn Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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NØRHALNE, 9380 VESTBJERG,
tlf. 98-268353.
LUDVIG AAEN, gårdejer, født d.
23.-3.-1918, søn af Maren og Pe
ter Aaen, gift d. 17.-5.-1939 med
Mette Frandsen, barneplejerske,
født d. 18.-1.-1917, datter af
Maren og Chr. P. Frandsen. Par
ret har børnene: Lis, født 9.-8.1939, Per, født d. 6.-3.-1942,
Kaj, født d. 5.-7.-1948 og tvil

lingerne Poul og Hanne, født d. 18.-9.-1953.
M.F. døde d. 23.-10.-1963.
L.Aa. overtog gården d. 1.-4.-1949 fra sin svigerfar, som købte den i 1921. Gården
blev opført i 1912 af Georg Mentz.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og senere restaureret. Alle udhusene nedbrændte i 1930 og
blev genopført med kostald og lade, og desuden er der maskinhus fra 1970 samt uden
dørs køresilo. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter,
raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 grubber, tårnsilo og varm lufts
tørreri.
SLUSEVEJ 26, "GAASENGGAARD", FRISTRUP, 9440 ÅBY
BRO, tlf. 98-243349.
FANØE THOMSEN, landmand,
født d. 29.-3.-1929, søn af Kri
stine og Emil Thorvald Thomsen,
gift d. 3.-11.-1951 med Dorthea
Kristine Johnsen, født d. 28.-3.1929, datter af Anna og Matinus
Johnsen. Parret har børnene:
Henning, født d. 4.-10.-1952 og
John, født d. 15.-1.-1955.
F.T. har været ansat på Nørre
sundby Slagteri og været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-7.1980 fra sine svigerforældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i
slægtens eje omkring 1900.
Areal 11 ha.
Stuehuset er opført i 1875 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1875, som er ombygget til svinestald i 1980, lade fra 1875, som er til
bygget i 1947, desuden er der gylletank, køresilo og hønsehus. Gården drives med en
svineproduktion på 4 årssøer, der produceres ca. 80 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er hvede og raps. Der er 1 traktor, plansilo samt varm og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SMALBYVEJ 41, BIERSTED,
9440 ÅBYBRO, tlf. 98-268591.
CHRISTIAN GULDAGER KIRKE
BAK, gårdejer, født d. 12.-10.1943, søn af Gerda og Alfred
Kirkebak, gift d. 26.-10.-1968
med Inga Larsen, født d. 14.-5.1946, datter af Anna og Arne
Larsen. Parret har børnene: Jet
te, født d. 24.-4.-1969, Lone,
født d. 27.-10.-1971 og Jane,
født d. 26.- 6.-1973.
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Tove og Søren Nielsen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 15 ha., og der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført omkring 1925 og om- og tilbygget flere gange. Avlsbygningerne
består af kostald og lade fra 1973, gammel kostald fra 1925, som er ombygget til
ungdyr, svinestald fra 1976 og desuden er der maskinhus, ajlebeholder og udendørs
køresilo. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 27 årskøer,
20 ungdyr og 6 slagtekalve, af racen SDM, samt en slagtesvineproduktion på ca. 400
stk. årligt og der er 25 høns. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SULSTEDVEJ 60, "SKOVBÆK",
NØRHALNE, 9430 VADUM, tlf.
98-268403.
POUL TRANUM, gårdejer, født
d. 2.-12.-1932, søn af Johanne og
Nicolaj Tranum, gift d. 27.-7.1957 med Karen Christiansen,
født d. 2.-7.-1933, datter af Ma
ry og Chresten Christiansen. Par
ret har børnene: Henning, født d.
13.-1.-1960 og Birgitte, født d.
21.-11.-1962.
K.C. er medlem af Menigheds
rådet ved Biersted Kirke.
P.T. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Åbybro Familie
brug. Han overtog gården d. 1.-6.-1957 fra Sigurd Østergaard.
Ejendomsskyld 1.320.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 3 ha. mose. Nabo
gården Sulstedvej 51 er udstykket fra gården i 1939. Derudover er der forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og gennemrestaureret flere gange, senest i 1978. Avlsbyg
ningerne består af kostald fra 1966, det gamle stuehus er ombygget til kostald i 1913
og senere ombygget til ungdyrstald i 1966, lade fra 1976 og maskinhus fra 1986, des
uden er der udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 35
ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tør
reri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.

SULSTEDVEJ 102, "AABOGAARD",
NØRHALNE, 9380 VESTBJERG,
tlf. 98-268322.
CARL CARLSEN, gårdejer, født
d. 22.-9.-1941, søn af Else og
Oskar Carlsen.
C.C. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-9.-1977 fra sin mor,
forældrene købte den i 1935.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 21
ha., heraf ca. 1.5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1852 og
restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kostald fra 1942, som er ombygget til
sostald i 1977, goldsostald i laden fra 1977, lade fra 1922 og maskinhus fra 1980. Går
den drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der sælges ca. 800 smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 etkornssåmaskine, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
SØNDERGÅRDSVEJ 12, FRISTRUP, 9440 ÅBYBRO, tlf. 98-243157.
FREDE JACOBSEN, landmand, født d. 29.-8.-1925, søn af Karen og Lars P. Jacobsen,
gift d. 26.-3.-1951 med Karen Madsen, husmor, født d. 11.-12.-1928, datter af Bodil
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og Niels Andersen Madsen. Par
ret har børnene: Niels, født d.
25.-7.-1951, Inger, født d. 16.-1.1953, Bodil, født d. 9.-7.-1954,
Gerda, født d. 14.-6.-1957 og
Bent, født d. 15.-3.-1964.
Frede Jacobsen har været på La
delund Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-8.-1951 fra
Klemmen Larsen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 17
ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og
restaureret flere gange og tilbygget i 1990. Avlsbygningerne består af kostald, som er
restaureret og udvidet senest i 1970, svinestald fra 1980, lade fra 1965 og maskinhus
fra 1975, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på
13 årskøer, 15 ungdyr og 7 slagtekalve af racen RDM, desuden produceres ca. 360
slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SØNDERGÅRDSVEJ 29, "SØNDERGAARD", FRISTRUP, 9440 ÅBY
BRO, tlf. 98-243156.
KNUD LARSEN, gårdejer, født
d. 10.-8.-1929, søn af Johanne
og Johan Larsen, gift d. 11.-12.1951 med Emma Houn, født d.
11.-11.-1930, datter af Laura og
Niels Houn. Parret har børnene:
Niels Erik, født d. 4.-2.-1956 og
Inge Marie, født d. 20.-4.-1960.
E.H. døde d. 21.-9.-1990.
K.L. overtog gården d. 8.-12.-1951 fra Viggo B. Nielsen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 24,4 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 1 ha. skov. Der
udover er der forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1866 og gennemrestaureret i 1976. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1949, ungdyrstald fra 1973, hønsehus og maskinhus fra 1965, lade fra 1949
og maskinhus fra 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 17 årskøer, 20 ung
dyr og 8 slagtekalve af racen SDM og der er 1 årsso. Planteproduktionens salgsafgrøde
er ærter. Der er 1 traktor, plansilo og korntørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

SØNDERGÅRDSVEJ 35, "FRI
STRUP MASKINSTATION", FRI
STRUP, 9440 ÅBYBRO, tlf. 98243528.
NIELS ERIK LARSEN, gårdejer,
født d. 4.-2.-1956, søn af Emma
og Knud Larsen, gift d. 24.-5.1980 med Elly Nielsen, født d.
9.-6.-1951, datter af Margit og
Ingvard Nielsen. Parret har bør
nene: Frank, født d. 10.-2.-1980
og Ingvard, født d. 3.-4.-1984.
N.E.L. driver maskinstation og
har været i bestyrelsen for Landboungdom i Åbybro og Brovst. Han overtog gården d.
7.-12.-1977 fra Inga Nygård.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 0,5 ha. skov. Der
udover er der forpagtet 80 ha.
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af kostald og lade fra 1949, maskinhus fra 1983 og desuden er der et hønsehus. Går
dens besætning er på 5 ammekøer af racen Limousine og desuden er der 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, kartofler og
korn. Der er 3 traktorer, 2 mejetærskere, alt i moderne landbrugsmaskiner til maskin
station, plansilo og varm lufts tørreri. På maskinstationen er ansat 3-4 medarbejdere.

SØNDER RØN VEJ 7, "ENGLUND",
SØENGENE, 9440 ÅBYBRO, tlf.
98-243117.
CHRISTIAN DAHL LARSEN,
statshusmand, født d. 26.-9.-1921,
søn af Johanne og Johan Larsen,
gift d. 30.-10.-1955 med Agnethe
Bagger, husmor, født d. 26.-1.-1927,
datter af Anna og Thorvald Bag
ger. Parret har børnene: Anni,
født d. 29.-8.-1956, Finn, født d.
26.-4.-1958 og Elin, født d. 13.1.-1965.
C.D.L. døde d. 28.-9.-1987. Han overtog gården i 1949 fra Statens Jordlovsudvalg.
Gården er 1 af 33 statshusmandsbrug, som blev udstykket fra Birkelse Hovedgård.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 1,5 ha., der er frasolgt 14,5 ha.
Stuehuset er opført i 1949. Avlsbygningerne består af kostald og lade fra 1949, maskin
hus fra 1979, desuden er der hønsehus og garage. Gårdens besætning er på 1 ammeko
og 2 slagtekalve af racerne SDM og Jersey, samt 3 får og 30 høns. Der er kornsilo og
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SØNDER RØNVEJ 24, SØENGE
NE, 9440 ÅBYBRO, tlf. 98243335.
POUL CHRISTIAN REICHE,
statshusmand, født d. 1.-5.-1928,
søn af Kristine og Johan Reiche,
gift d. 6.-1.-1952 med Gudrun
Thomsen, husmor, født d. 30.10.-1927, datter af Katrine og
Marinus Thomsen. Parret har bør
nene: Henning, født d. 31.-10.1952, Flemming, født d. 18.-4.1958, Anne Mette, født d. 10.7.-1961 og Inge Lise, født d. 14.-11.-1963.
P.C.R. døde d. 11.-3.-1988. Han overtog gården d. 1.-4.-1953 fra Karl Nielsen. Sønnen
Henning købte gården d. 1.-6.-1988, han er uddannet tømrer.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1948 og gennemrestaureret og tilbygget i 1976. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1948, kalvestald fra 1976, begge stalde er ombygget til grise i
1985, lade fra 1948, maskinhus fra 1978 og desuden er der et hønsehus. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps og korn. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, tårnsilo og kold lufts tørreri.
SØNDER RØNVEJ 29, "NYSTED", SØENGEN, 9440 ÅBYBRO, tlf. 98-243543.
FINN LARSEN, gårdejer, født d. 26.-4.-1958, søn af Agnethe og Christian Dahl Lar
sen, gift d. 25.-4.-1987 med Dorthe Jensen, født d. 27.-10.-1959, datter af Inger Lise
og Knud Jensen. Parret har børnene: Heidi, født d. 19.-7.-1979, Maria, født d. 4.-8.1981 og Christian, født d. 26.-10.-1990.
F.L. er klejnsmed. Han overtog gården d. 15.-8.-1981 fra Erik Holm Andersen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 14 ha. (Finns fødehjem).
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1948 og gennemrestaureret senest
i 1988. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1948, som er ombyg
get til svinestald, lade fra 1948
og desuden er der en carport.
Gårdens besætning er på 2 heste,
1 får og 4 fedekalve. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter,
raps og korn. Der er 2 traktorer,
1 mejetærsker og halmfyr.

SØNDER RØNVEJ 40, SØENGEN,
9440 ÅBYBRO, tlf. 98-243175.
EMANUEL NIELSEN, gårdejer,
født d. 13.-1.-1927, søn af Kri
stine og Lars Nielsen, gift d.
12.-12.-1955 med Kirsten Mikkel
sen, husmor, født d. 25.-10.-1931,
datter af Ada og Peder Mikkel
sen. Parret har børnene: Per,
født d. 8.-5.-1957, Bent, født d.
23.-3.-1959, Erik, født d. 11.-4.1963 og Ole, født d. 20.-7.-1964.
E.N. overtog gården d. 19.-11.1955 fra Alfred Nielsen. Sønnen Erik er pr. 1.-1.-1991 medindehaver af gården. Han
var før denne tid ejer af Søengene 101 på 19 ha., som nu er lagt ind under omtalte
gård.
Ejendomsskyld 1.660.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 43 ha., og der er forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført i 1948 og restaureret og tilbygget i 1968. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1972, ungdyrstald fra 1990, svinestald fra 1958, lade fra 1948, som er
tilbygget i 1966, foderhus fra 1979, desuden er der maskinhus, garage, gylletank samt
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 43 årskøer, 50 ungdyr og
25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og
korn. Der er 4 traktorer, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet og der er ansat 1 fast medhjælper og 1 skoledreng.
THISTED LANDEVEJ 227, "KÆRGAARD", KØLVRING, 9440
BROVST, tlf. 98-243293.
JØRN SØBORG LAMBERTSEN,
landmand, født d. 22.-8.-1952,
søn af Asta og Rysholt Lambertsen, gift d. 4.-6.-1983 med Sigrid
Tjell, maler, født d. 20.-8.-1960,
datter af Bjørg og Henning Tjell.
Parret har børnene: Ruben, født
d. 26.-4.-1984, Rene, født d. 17.5.-1986 og Louise, født d. 24.12.-1987.
J.S.L. er uddannet tømrer. Han overtog gården d. 1.-4.-1984 fra Søren Simonsen.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 37,5 ha., heraf tilkøbt ialt 7 ha.
Stuehuset er gennemrestaureret i perioden 1985-90. Avlsbygningerne består af 2 svinestalde fra 1970, den ene er ombygget til hestestald og den anden til Chinchillastald,
lade fra 1970 og desuden er der maskinhus. Gårdens besætning er på 10 Oldenborger
heste, alle renstammede, samt 70 Chinchillamoderdyr. Planteproduktionens salgsafgrø
der er ærter, raps og korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm lufts
tørreri og halmfyr.
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TOFTEGÅRDSVEJ 69, "KORSGAARD", SKOVENGEN, 9440 ÅBYBRO, tlf. 98-241229.
ASGER MEJLHOLM, gårdejer, født d. 29.-6.-1944, søn af Lydia og Anton Mejlholm,
gift d. 12.-12.-1975 med Hanne Larsen, hjemmehjælper, født d. 24.-5.-1948, datter af
Anna og Arne Larsen. Parret har sønnen Arne, født d. 14.-2.-1981.
A.M. overtog gården d. 1.-11.-1975 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 11 ha., og der er forpagtet ca. 35
ha. Stuehuset er opført i 1914 og delvis restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1914, som er tilbygget i 1965 og ombygget til slagtesvinestald i 1986,
slagtesvinestald fra 1978, maskinhus fra 1979 og der er en lade. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på ca. 1.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, tårnsilo og
varm lufts tørreri.

TOFTEGÅRDSVEJ 120, "SKOVENGGAARD", SKOVENGENE,
9440 ÅBYBRO, tlf. 98-241235.
FRITS EGON NIELSEN, gårdejer,
født d. 14.-7.-1917, søn af Dag
mar Matilde og Martin Georg Ni
elsen.
F.E.N. var bestyrer på gården
fra 1942, da faderen døde, indtil
han købte den d. 1.-10.-1960 fra
sin mor. Forældrene købte den i
1918.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal
40 ha. I 1932/33 blev der udstykket 5 statshusmandsbrug fra gården og der blev lagt
ca. 4 ha. til naboejendommen, gården var før udstykningen på 87 ha. Der er bortforpagtet 29 ha.
Stuehuset er opført i 1861. Avlsbygningerne består af kostald fra 1911, svinestald,
som er ombygget til maskinhus i 1972, hestestald, som delvis er ombygget til svine
stald, og lade fra 1890. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn. Der er 2 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast
medhjælper, det er Lars P. Lambertsen, som han været ansat siden d. 1.-11.-1954, og
der bruges lidt maskinstation.
TOFTEGÅRDSVEJ 169, SKOVEN
GENE, 9440 ÅBYBRO, tlf. 98244087.
BØRGE NIELSEN, gårdejer, født
d. 7.-12.-1938, søn af Minna og
Eduard Nielsen, gift d. 22.-10.1976 med Kirsten Stenderup, hus
assistent, født d. 1.-1 1.-1939,
datter af Lis og Charlo Stende
rup. Parret har børnene: Ole,
født d. 7.-10.-1957, Jan, født d.
28.-6.-1959, Kim, født d. 27.-5.1960, Brian, født d. 14.-2.-1961,
tvillingerne Bent og Benny, født d. 30.-7.-1962, Sten, født d. 6.-1.-1967, Erik Rene,
født d. 7.-12.-1966, Lene, født d. 1.-8.-1973 og Bo, født d. 30.-1.-1977.
B.N. overtog gården d. 15.-4.-1982 fra Leif Haugård.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 19,5 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og gennemrestaureret i 1976. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1934, som er ombygget til farestald i 1979, slagtesvinestald fra 1978,
løbeafdeling fra 1986 og lade fra 1934. Gården drives med en svineproduktion på 40
årssøer, der produceres ca. 1.600 slagtesvin årligt, desuden er der 2 ungdyr af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 1 traktor, tårnsilo
og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
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TOFTEGÅRDSVEJ 170, "SKOVVANG",
SKOVENGENE, 9440 ÅBYBRO, tlf.
98-242134.
OLE KUSK JENSEN, gårdejer, født d.
12.-2.-1948, søn af Otilie og Jens Jør
gen Jensen, gift d. 14.-6.-1975 med Ben
te Koch, sygehjælper, født d. 5.-11.-1951,
datter af Ellen Margrethe og Kaj Koch.
Parret har børnene: Lotte, født d. 2.1.-1974, Claus, født d. 9.-5.-1977 og
Søren, født d. 22.-1.-1984.
O.K.J. har været på Vejlby Landbrugs
skole. Han overtog gården d. 1.-6.-1972 fra Jens Marius Jensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 12,5 ha., og der er forpagtet 22
ha.
Stuehuset er opført i 1935 og gennemrestaureret i perioden 1976-80. Avlsbygningerne
består af ungdyrstald fra 1974, svinestald, som er ombygget til småkalvestald i 1990,
gammel lade, som er ombygget til kornmagasin i 1976, lade fra 1978, som delvis er
ombygget til kalvestald i 1986, samt maskinhus fra 1976. Gården drives med en fedekalveproduktion på 170 stk. af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er ærter, raps, hvede og spisekartofler. Der er 3 traktorer, plansilo og varm lufts
tørreri.

TOFTEGÅRDSVEJ 185, SKOVEN
GENE, 9440 ÅBYBRO, tlf. 98241542.
ANDERS PURKÆR, landmand,
født d. 22.-7.-1921, søn af Marie
Andersen, gift d. 21.-3.-1954
med Gerda Jeppesen, født d.
20.-12.- 1929, datter af Dagny
og Jens Andersen Jeppesen.
A.P. døde d. 7.-6.-1989. Han har
været skovarbejder ved Birkelse
Skovgaard i 28 år. Han overtog
gården d. 16.-12.-1953 fra sin
far, Peder J. Andersen. Gården har været i slægtens eje siden 1901.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 11 ha., heraf 3 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1916 og restaureret delvis i 1968. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1907, der er tilbygget roerum og kalvestald i 1964, lade fra 1921, maskin
hus fra 1972, desuden er der et hønsehus. Gårdens besætning er på 25 høns. Der er 1
traktor.

TOFTEGÅRDSVEJ 190, SKOVEN
GENE, 9440 ÅBYBRO, tlf. 98244262.
HENRY KRISTIANSEN, landmand,
født d. 13.-11.-1943, søn af Kar
la og Karl Kristiansen (Krat),
gift d. 15.-12.-1973 med Erna
Pedersen, født d. 6.-9.-1948, dat
ter af Marie og Karl Pedersen.
Parret har børnene: Susanne,
født d. 24.-4.-1970 og Mogens,
født d. 5.-4.-1976.
H.K. er ansat ved Superfos. Han
overtog gården d. 1.-7.-1983 fra Johannes Christiansen, den har været i familiens eje
siden 1967.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 15,2 ha., heraf 3 ha. mose og 5 ha. eng. Der er

bortforpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført omkring 1942. Avlsbygningerne består af kostald fra 1942, som er
tilbygget et roerum, staklade fra 1983 og lade fra 1942. Gårdens besætning er på 2
ammekøer, 2 ungdyr, 1 slagtekalve af blandet race samt 1 hest. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og tårnsilo. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

TORNGÅRDSVEJ 37, "KNØSGAARD", KNØSGAARD,
9440 ÅBYBRO, tlf. 98-241205.
JØRGEN ALBREKTSEN,
gårdejer, født d. 13.-4.-1929,
søn af Else og Alfred Albrektsen, gift d. 8.-9.-1956
med Marie Andersen, hjem
mehjælper, født d. 30.-8.1936, datter Ottilie og Sø
ren Andersen. Parret har
børnene: Jens Kristian og Dorthe.
J.A. overtog gården d. 1.-4.-1965 fra sin svigerfar, som købte den i 1946 af søstrene
Signe og Petrea, de købte den efter forældrene.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 18 ha.
Stuehuset er opført i 1863 og restaureret flere gange, senest i 1986. Avlsbygningerne
nedbrændte i 1947 og blev genopført med kostald, slagtesvinestald og lade, sostalden
blev renoveret i 1981. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, der produ
ceres ca. 200 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, plansilo og varm lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

TORNGÅRDSVEJ 74, "KNEP
PET", KNØSGÅRD, 9440 ÅBY
BRO, tlf. 98-241250.
HENNING HOLLENSEN, gårdejer,
født d. 12.-10.-1936, søn af Kri
stine og Niels Peter Hollensen,
gift d. 21.-4.-1962 med Karen
Jensen. Ægteparret er nu skilt,
de har børnene: Anna Kristine,
født d. 2.-8.-1964, Kjeld, født d.
11.-12.-1966 og Mariann, født d.
25.-3.-1975.
H.H. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1962 fra
Niels Villadsen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 54,3 ha., heraf tilkøbt 18,5 ha., der er 2 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1877. Avlsbygningerne består af kostald fra 1951, som er til
bygget i 1972, svinestald fra 1964, som er ombygget til kviestald i 1986, gammel svi
nestald, lade fra 1951, maskinhus fra 1977 og der er 2 gylletanke. Gården drives med
en kvægproduktion på 45 årskøer, 70 ungdyr og 25 slagtekalve af racerne SDM og
DRK, desden er der 7 heste. Der er 3 traktorer, tårnsilo og varm lufts tørreri. På går
den er ansat 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.

TORNGÅRDSVEJ 104, "VOLDBROGAARD", VOLDBRO, 9440 ÅBYBRO, tlf. 98-241615.
INGVARD CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 1.-5.-1930, søn af Karoline Martine og
Kresten Jensen Christensen.
I.C. overtog gården d. 10.-2.-1973 fra Jørgen Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt ca. 5 ha.
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"Voldbrogaard"s stuehus er opført
i 1867 og restaureret flere gan
ge. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1961, lade og 2
maskinhuse fra 1924. Gården dri
ves med en svineproduktion på
24 årssøer, der produceres ca.
860 slagtesvin årligt, desuden er
der 16 ungdyr af blandet race.
Der er 2 traktorer, tårnsilo,
varm lufts tørreri samt combifyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

TORNGÅRDSVEJ 108, VOLDBRO,
9440 AABYBRO, tlf. 98-241432.
PETER LILLIEN PEDERSEN,
gårdejer, født d. 30.-8.-1918, søn
af Maren og Hans Lillien Peder
sen, gift d. 23.-4.-1955 med Jen
ny Nielsen, født d. 28.-9.-1931,
datter af Karen og Kresten Ni
elsen. Parret har børnene: Hans
Arne, født d. 28.-2.-1957 og Ka
ren Marie, født d. 15.-12.-1959.
P.L.P. har været på Vejlby Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-11.-1964 fra Kristian Nyborg Jensen.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 19,5 ha., der er frasolgt ca. 4 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1891 og senere gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af
kostald fra omkring 1952, desuden er der svinestald og lade. På gården er der 1 trak
tor, tårnsilo og varm lufts tørreri.
TORPET 22, GJØL, 9440 AABY
BRO, tlf. 98-277254.
ARNE CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 1.-11.-1938, søn af Esther
og Peter Christensen (Fuglsang),
gift d. 23.-1 1.-1963 med Else
Palsgaard Pedersen, sygehjælper,
født d. 4.-4.-1944, datter af Ka
ren og Arnold Pedersen. Parret
har børnene: Henning, født d.
23.-10.-1964, Lene, født d. 6.8.-1966, Jens, født d. 20.-12.1969 og Jane, født d. 10.-4.-1976.
A.C. er medlem af Menighedsrådet ved Gjøl Kirke. Han overtog gården d. 1.-10.-1960
fra Herman Torp Christensen, gården har været i slægtens eje fra omkring 1700.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 24 ha.
Stuehuset er opført i 1878 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald, som er ombygget til løbeafdeling i 1970, hestestald, som er ombygget til
fravænningsstald i 1971, sostald fra 1978, nabogårdens kostald er ombygget til slag
tesvin i 1989/90, desuden er der lade, hestestald, staklade, hønsehus, maskinhus og
garage. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der sælges ca. 800 smågrise og ca. 1.000 slagtesvin årligt, desuden er der 1 hest. Der er 2 traktorer, tårnsilo
og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1
skoledreng til hjælp.

W’7
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TRANUMVEJ 39, SKALD, 9440
AABYBRO, tlf. 98-243242.
ERIK BEITH JENSEN, gårdejer,
født d. 3.-10.-1945, søn af Ama
lie og Aksel P. Jensen, gift d.
29.-3.-1969 med Anne Marie Bo
dil Larsen, servitrice, født d.
6.-3.- 1947, datter af Gudrun og
Henry Larsen. Parret har børne
ne: Christiane, født d. 14.-8.-1969,
Henrik, født d. 22.-12.-1971 og
Marianne, født d. 21.-9.-1978.
E.B.J. overtog gården d. 27.-3.-

1973 fra Thomas Hollesen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er frasolgt 1,6 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1913, som er gennemrestaureret i 1986, ungdyrstald, som er modernise
ret i 1977, lade fra 1913 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en kvægproduk
tion på 26 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af racen Jersey. Der er 2 traktorer,
plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TRANUMVEJ 101, "VESTERDAL",
VEDSTEDKÆR, 9440 AABYBRO,
tlf. 98-243082.
LASS ANDREASSEN, gårdejer,
født d. 25.-5.-1940, søn af Nan
na og Hans Andreassen, gift d.
31.- 7.-1965 med Konni Kristine
Jensen, født d. 10.-1.-1947, dat
ter af Johanne og Viggo Jensen.
Parret har børnene: Hans Ole,
født d. 15.-6.-1966, Anne Kristi
ne, født d. 4.-9.-1968 og Malene,
født d. 9.-9.-1972.
L.A. overtog gården d. 1.-1.-1966 fra sine forældre, som købte den i 1940.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 32,5 ha., heraf tilkøbt 19 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af ko
stald fra 1940, som er ombygget til goldsostald i 1977, det gamle stuehus er ombygget
til fyrrum og svinestald i 1964, farestald, som er tilbygget i 1976, lade fra 1940,
maskinhus fra 1977, desuden er der gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion
på 70 årssøer, der sælges ca. 1.300 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps og korn. Der er 2 traktorer, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
TRANUMVEJ 116, "SANDKÆR",
VEDSTEDKÆR, 9440 AABYBRO,
tlf. 98-243394.
TOMMY BORUP JENSEN, entre
prenør, født d. 27.-7.-1944, søn
af Hertha og Lars Kristensen
Jensen, gift d. 18.-10.-1969 med
Ulla Bedholm Jensen, køkkenassi
stent, født d. 10.-4.-1946, datter
af Ellen og Otto Andersen. Par
ret har børnene: Thomas, født d.
20.- 4.-1973 og Trine, født d.
30.-3.- 1976.
T.B.J. ejer og driver Birkelse Drænings- og Entreprenørforretning. Han overtog gården
d. 1.-8.-1986 fra Etly og Kristian Bak Jensen.
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Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 11,6 ha.
Stuehuset er opført i 1953 og gennemrestaureret i 1986/87. Avlsbygningerne ned
brændte i 1952, laden er fra 1953 og maskinhuset fra 1980. Gårdens besætning er på 2
får og 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummiged, 1 rendegraver og 1 drægningsmaskine. I
virksomheden er ansat 3 maskinførere.
TRANUMVEJ 168 og 180, "SOL
BAKKEN", BIRKELSE, 9440 AABY
BRO, tlf. 98-243449 og 98-243159.
GUNNAR OG MOGENS KRISTI
ANSEN, gårdejere.
G.K. er født d. 21.-5.-1913, søn
af Elisabet og Peder Kristiansen,
gift d. 23.-10.- 1936 med Kirsti
ne Mogensen, født d. 25.-8.-1910,
datter af Kirstine og Kresten Mo
gensen. Parret har børnene: Per
Key, født d. 11.-9.-1939, Inger,
født d. 3.-9.-1944 og Mogens,
født 3.-7.-1947.
M.K. er født d. 3.-7.-1949, gift d. 15.-9.-1973 med Sonja Sørensen, ekspeditrice, født
d. 5.-4.-1952, datter af Lilly Gerda og Thomas P. Sørensen. Parret har børnene: Klaus,
født d. 20.-2.-1974, Karsten Key, født d. 7.-7.-1975, Morten Kresten, født d. 17.-1.1982 og Mads Key, født d. 30.-10.-1990.
G.K. overtog gården, beliggende på nr. 180, i 1936 fra sine svigerforældre, nuværende
ejere er 4. og 5. generation på gården. Gården beliggende på nr. 168 er købt d. 1.1.-1975. De 2 gårde drives som I/S af far og søn.
M.K. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er vurderingsinspektør ved Nykredit
og er i repræsentantskabet ved Danish Crown samt i bestyrelsen for Landboforenin
gen.
Ejendomsskyld for begge gårde er 2.890.000. Areal 100 ha., heraf tilkøbt 50 ha., der
er 25 ha. skov og mose. Derudover er der forpagtet 60 ha.
Stuehuset på nr. 180 er opført i 1880 og restaureret i perioden 1971-87. Avlsbygnin
gerne består af kostald og spaltestald fra 1971, åben kalvestald fra 1990, lade fra
1971, som er tilbygget i 1985, maskinhus fra 1973, som er tilbygget i 1985, desuden er
der udendørs køresilo, gylletank og foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på
74 årskøer, 70 ungdyr og 80 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 10 heste. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, frøgræs og korn. Der er 5 traktorer, 1
mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo, tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. På går
dene er ansat 1 fodermester samt 2 faste medhjælpere.
M.K. er medejer af en minkfarm beliggende Tranumvej 168, der er 14 2-rækket mink
haller med ialt 920 avlstæver.
Far og søn ejer og driver desuden Piesnersvej 96 i Brovst Kommune. Areal 81 ha.
Gården drives udelukkende med planteproduktion, den blev købt i 1978 og var dengang
på 40 ha.
ULVEHUSVEJ 16, "GL. KÆRGAARD", VEDSTEDKÆR, 9440
AABYBRO, tlf. 98-243211.
HENRY GEORG JENSEN, gård
ejer, født d. 31.-5.-1930, søn af
Dagny og Alfred Jensen, gift d.
5.-12.-1959 med Birthe Christen
sen, ekspeditrice, født d. 15.-8.1939, datter af Dagmar og Ejnar
Christensen. Parret har børnene:
Dorthe, født d. 4.-4.-1962 og
Lars, født d. 25.-4.-1966.
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H.G.J. er dommer på Dyrskuet i Ålborg samt på lokale dyrskuer. Han overtog gården
d. 11.-6.-1970 fra Ejnar Malling Jensen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 40,2 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 2 ha. mose.
Derudover er der forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1865 og gennemrestaureret og tilbygget i 1975. Avlsbygningerne
nedbrændte d. 30.-10.-1990, kostalden kun delvis nedbrændt og blev genopført og
indrettet til ungkreaturer i 1991, hvor også en ny kostald blev opført, lade og
foderhus er fra 1991 og maskinhus fra 1978, desuden er der gylletank og køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve, af
racen RDM, samt med en slagtesvineproduktion på ca. 800 stk. årligt indtil 1991.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
kold lufts tørreri, varmegenvindingsanlæg og der anvendes staldvarme til opvarmning
af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og der er 1 medhjælper.
ULVEHUSVEJ 23, VEDSTEDKÆR,
9440 AABYBRO, tlf. 98-243353.
KJELD VESTERGAARD OLSEN,
blikkenslager, født d. 3.-4.-1963,
søn af Ingrid og Peter Olsen, gift
d. 7.-6.-1986 med Vibeke E.L.
Rasmussen, kontorassistent, født
d. 22.-5.-1965, datter af Birgit
og Frede Rasmussen. Parret har
børnene: Christian, født d. 14.12.-1986 og Andreas, født d. 8.5.-1988.

K.V.O. overtog gården d. 20.-4.-1990 fra Per Revdal.
Ejendomsskyld 800.000. Areal ca. 18 ha.
Stuehuset er restaureret i 1990/91. Avlsbygningerne består af lade fra 1988 samt
slagtesvinestald. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Der
er 1 traktor og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ULVEHUSVEJ 58, "VEDSTEDVANG", VEDSTEDKÆR, 9440
AABYBRO, tlf. 98-243045.
PER PEDERSEN, landmand, født
d. 4.-3.-1964, søn af Louise og
Jens Pedersen, gift d. 1.-9.-1990
med Annegreth Schlegel Peder
sen, ekspeditrice, født d. 7.-11.1965, datter af Karin og Kurt
Schlegel. Parret har datteren
Eva, født d. 7.-4.-1990.
P.P. har været på Lundbæk og
Try landbrugsskoler. Han over
tog gården d. 1.-8.-1988 fra sine forældre, som købte den i 1952.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 6 ha. ved jordfordeling. Desuden
er der forpagtet ca. 22 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og gennemrestaureret i 1976. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1960, roehus fra 1945, som er ombygget til kalvestald, lade fra 1976 og
maskinhus fra 1977, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en slagtekalveproduktion på 64 stk. af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo og varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ULVEHUSVEJ 96, "ULVEHUS", VEDSTED KÆR, 9440 AABYBRO, tlf. 98-243049.
JØRN LARSEN, gårdejer, født d. 19.-8.-1951, søn af Edel og Aage Larsen, bor sam
men med Anna Jakobsen, slagteriarbejder, født d. 9.-1.-1957, datter af Lilly og Søren
Jacobsen. Parret har børnene: Morten, født d. 3.-2.-1977 og Jette, født d. 8.-9.-1979.
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Jørn Larsen overtog gården d.
1.-4.-1990 fra sin far, nuværende
ejer er 3. generation på gården,
som kom i slægtens eje omkring
1920. Gården blev udstykket fra
Birkelse Hovedgård i 1917-18. I
gamle dage var der kongelig ra
steplads og overnatning på går
den.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
31 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha.
Stuehuset er ombygget og restau
reret i 1954. Avlsbygningerne
består af ko- og svinestald fra 1964, som er ombygget til kostald i 1977, 2 hønsehuse
og tørvehus er ombygget til maskinhus, lade fra 1978 og maskinhus fra 1972, desuden
er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 34 ungdyr og
34 slagtekalve af racerne SDM og Jersey samt krydsninger, desuden er der 2 ammekøer og 2 ungdyr, af blandet race, samt 4 får og 1 hest. Der er 3 traktorer, tårnsilo,
varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
J.L. ejer og driver desuden Fredensdal 65 i Brovst Kommune, den er på 12,8 ha.
ULVEHUSVEJ 117, "ULVEHOLM",
VEDSTEDKÆR, 9440 AABYBRO,
tlf. 98-243153.
I/S ULVEHOLM ved HANS KRI
STENSEN, maskinstationsejer,
født d. 6.-8.-1933, søn af Johan
ne og Vilhelm Kristensen, gift d.
29.- 1.-1971 med Aase Fruens
gård, født d. 19.-11.-1933, dat
ter af Petrine og Niels Fruens
gård. Parret har sønnen Per,
født d. 1.- 9.-1961.
H.K. har siden 1965 drevet ma
skinstation fra gården, som ejes i fællesskab med sønnen Per, som bor sammen med
Jette Klit Christensen, født d. 21.-10.-1959, datter af Lilly og Kresten Jensen Klit
Christensen. Parret har sønnen Peter, født d. 14.-11.-1979.
Gården blev overtaget d. 1.-2.-1986 fra Johanne og Vilhelm Christensen. Far og søn er
2. og 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1931.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 11,5 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1930 og gennemrestaureret i 1987. Avlsbygningerne består af
lade fra 1931, som er ombygget i 1942/43, 2 maskinhuse fra 1966 og 1986. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. På gården, der drives som maskin
station, er der 9 traktorer, 4 mejetærskere og alt i moderne maskiner, desuden er der
anparter i Røgild Vindmøllelaug. På maskinstationen er ansat 5 maskinførere.
VADGÄRDSVEJ 56, BIERSTED
ENGE, 9440 AABYBRO, tlf. 98268044.
ESBEN ESBENSEN, gårdejer,
født d. 27.-10.-1937, søn af Es
ther og Valdemar Esbensen, gift
d. 28.- 11.-1959 med Tove Peder
sen, født d. 23.-7.-1941, datter
af Krista og Henry Pedersen.
Parret har børnene: Erik, født d.
6.-4.-1960, Jørgen, født d. 22.11.-1962, Carsten, født d. 28.12.-1966 og Ove, født 1.-2.-1974.
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E.E. har været sælger for Trifolium, han er i repræsentantskabet og planteavlsudval
get for Ålborg Amts Landboforening og formand for Aabybro Kommunes Læplantningslaug. Han overtog gården d. 1.-3.-1968 fra sine forældre Esther og Valdemar Esbensen,
som købte gården i 1929.
Ejendomsskyld 2.090.000. Areal 77,5 ha., heraf tilkøbt 61 ha., der er frasogt 25 ha.
Der er forpagtet 6,5 ha.
stuehuset er opført i 1949 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kostald
gammelt stuehus tillagt i 1949, siden ombygget til sostald i 1973, sostald fra 1970,
slagtesvinestald fra 1972, staklade fra 1971, lade fra 1934 samt maskinhuse fra 1973
og 1979. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 800 stk. årligt, der er 4
ammekøer, 2 ungdyr, 4 slagtekalve og 1 tyr af racen Hereford. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps, hvede, byg og industrikartofler. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 kartoffeloptager, plansilo og varm lufts tørreri. Man driver maskinsta
tion fra ejendommen.
VESTERDALSVEJ 11, VEDSTED KÆR, 9440 AABYBRO, tlf. 98-243154.
JENS ERIK JUNGERSEN, gårdejer, født d. 9.-10.-1928, søn af Mary og Jens Junger
sen, gift d. 3.-11.-1956 med Lis Søndergaard Larsen, født d. 13.-12.-1934, datter af
Maren og Christian Larsen. Parret har børnene: Jens, født d. 23.-10.-1958, Else, født
d. 1.-8.-1961 og Margit, født d. 4.-11.-1969.
J.E.J. har været på Ladelund Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for Nørre
sundby, nu Wenbo Slagterier, han har været formand for mejeriet Ryå, er i besty
relsen for Alborg Amts Landboforening og har været i Åbybro Byråd. Han overtog
gården d. 1.-10.-1956 fra sin mor Mary Jungersen, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som kom i slægtens eje i 1897.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 0,6 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1922 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1963 ombygget til slagtesvinestald i 1974, slagtesvinestald fra 1971 tilbygget i
1974, garage fra 1981, lade og maskinhus fra 1977. Gården drives med en slagtesvine
produktion på 2.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2
traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbej
det.

VESTERGÅRDSVEJ 40, "FRISTRUP
VESTERGAARD", FRISTRUP,
9440 AABYBRO, tlf. 98-243196.
MAUGNUS BRINK, gårdejer,
født d. 16.-11.-1944, søn af Ka
ren og Anders Brink, gift d.
8.-3.-1969 med Birgitte Marie
Rohr, sygeplejerske, født d.
16.-8.-1945, datter af Eva og
Hans Rohr. Parret har børnene:
Niels, født d. 15.-2.-1971 og Sø
ren, født d. 14.-11.-1973.
M.B. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-12.-1971 fra Ingvard Nørmølle.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1881 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald
ombygget til fravænningsstald i 1979, farestald fra 1976, goldsostald fra 1978, heste
stald fra 1900 restaureret i 1986, lade fra 1915, maskinhus fra 1985 og gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der sælges ca. 1.900 smågrise
årligt, desuden er der 4 følhopper, 4 føl, 2 ungheste og 1 ridehest af racen Dansk
Varmblod. Planteproduktioens salgsafgrøder er raps og maltbyg. Der er 2 traktorer,
plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Man har 2 skoledrenge til hjælp, og maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

-WlVESTRE HELLEDIVEJ 63, "BRUNMOSEGAARD", ST. VILDMOSE,
9440 AÅBYBRO, tlf. 98-265125.
HANS PETER ERIKSEN, gårdejer,
født d. 14.-3.-1964, søn af Birgit
og Kaj Christian Eriksen.
H.P.E. har været på Try Land
brugsskole og Næsgård Agerbrugs
skole. Han overtog gården d. 14.3.-1987 fra Bent Pedersen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
74,9 ha., heraf tilkøbt 24 ha.,
der er 1,7 ha. plantage og kana-

ler. Der er forpagtet 104 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1949 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af ko
stald fra 1935 ombygget til sorteringsrum i 1988, silo og tørrerianlæg til 8000 td korn,
lade fra 1935 ombygget til kartoffellager i 1975. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af spisekartofler og maltbyg. Der er 4 traktorer, 1 mejetær
sker, nødvendige maskiner til kartoffelavl, plansilo, tårnilo og varm lufts tørreri. På
gården er ansat 3 medhjælpere, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VESTRE HELLEDIVEJ 82, ST.
VILDMOSE, 9440 AABYBRO, tlf.
98-265171.
CHRISTIAN MADSEN NIELSEN,
gårdejer, født d. 22.-10.-1918,
søn af Dortea og Kresten Iver
sen Nielsen, gift d. 7.-4.-1947
med Marie Bertelsen, født d.
31.- 8.-1925, datter af Johanne
og Andreas Bertelsen. Parret har
børnene: Christian, født d. 28.9.-1947, Karsten, født d. 21.-5.1953 og Hanne, født d. 26.-1.1956.
M.B. døde d. 11.-3.-1978. C.M.N. overtog gården i 1955 fra staten, den blev dengang
opført som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Der er borforpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1955. Avlsbygningerne består af kostald og lade begge fra 1955.
Besætningen er på 4 ammekøer, 2 ungdyr og 2 slagtekalve af blandet race. Der er 1
traktor, tårnsilo, kold lufts tørreri og halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejds
kraft.

ØSTERGÅRDSVEJ 8, "ØSTERGAARD", NØRHALNE, 9430 VADUM, tlf. 98-268460.
HARRY KNUDSEN, gårdejer,
født d. 1.-8.-1931, søn af Anna
og Herman Knudsen, gift d. 3.11.-1956 med Aase Christensen,
født d. 17.-11.-1934, datter af
Ane og Peder Christensen. Par
ret har børnene: Dorrit, født d.
6.-2.- 1958 og Anette, født d.
29.-5.- 1962.
H.K. er formand for Aabybro og
Omegns Familiebrug, han er i Kærherreds Indkøbsforening og medlem af Aalborg Amts
Vikarudvalg. Han overtog gården d. 15.-3.-1964 fra Georg Jungersen.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 3 ha. mose. Der er

forpagtet 1,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1890 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1973, gammel kostald fra ioJO ombygget til ungkreaturer i 1974, hønsehus
fra 1942, lade fra 1890 tilbygget i 1976 og gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 42 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ØSTRE HELLEDIVEJ 51, "NØRHOLT", ST. VILDMOSE, 9440
AABYBRO, tlf. 98-265047.
KNUD JENSEN, gårdejer, født d.
5.-12.-1961, søn af Bodil og Erik
Jensen, gift d. 1.-10.-1983 med
Lise Lotte Christiansen, født d.
16.-5.-1964, datter af Kirsten og
Peder Christiansen. Parret har
børnene: Rasmus, født d. 4.-1.1984 og Mikkel, født d. 4.-12.1987.
K.J. kører mælketankbil for Eng
strup Mejeri og har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d.
15.-4.-1985 fra Chresten Christensen.
Ejendomsskyld 780.000, ejendommen er ikke omvurderet efter branden i 1989. Areal
25 ha. Der er bortforpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1954 samt restaureret og tilbygget i 1975. Alle avlsbygningerne
nedbrændte i 1989, der blev bygget hestestald og lade i 1990, desuden er der maskin
hus. Besætningen er på 5 heste af racerne Belgisk og Oldenborger. Der er halmfyr på
gården.
AABYVEJ 62, "GAMMEL KRO
GEN", BIERSTED, 9440 AABY
BRO, tlf. 98-268074.
BØRGE TERP ANDERSEN, gård
ejer, født d. 19.-8.-1922, søn af
Marie og Mogens Christian An
dersen.
B.T.A. overtog gården d. l.-ll.1950 fra sine forældre Marie og
Mogens Chr. Andersen, som køb
te den i 1940.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
42,5 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha. Der er bortforpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1863. Avlsbygningerne består af kostald fra 1912, tilbygget roerum i 1955, vesterhus og lade fra 1968 og maskinhus fra 1986. Besætningen er på 2
følhopper, 2 plage, 2 føl, 1 3-åring, 2 4-åringer og 2 ponyer. Der er 2 traktorer, 1 me
jetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og vindmølle. Man har ansat 1 husbestyrerinde.

AALBORGVEJ 110, "HØBÆKGAARD", 9440 AABYBRO, tlf.
98-241226.
KRISTIAN BECH SØRENSEN,
gårdejer, født d. 25.-4.-1926, søn
af Else Margrethe og Frants Ni
elsen Sørensen, gift d. 11.-10.-1952
med Johanne Nielsen, født d. 9.2.-1932, datter af Asta Sigrid og
Peter Christian Nielsen. Parret
har børnene: Edith, født d. 19.-
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2.-1954 og Henny, født d. 6.-5.-1958.
K.B.S. har været på Nordsjællands Landbrugsskole og været i bestyrelsen for Vendsys
sel Mejeriselskab. Han overtog gården d. 1.-7.-1958 fra sin svigerfar Peter Christian
Nielsen, som købte den i 1930.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 12,5 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og gennem restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1892 ombygget til svinestald i 1982, farestald ombygget i 1978, kviestald om
bygget til svinestald i 1978, lade fra 1862 ombygget til svinestald i 1978 og maskinhus
fra 1975. Gården drives med en svineproduktion på 65 årssøer, der sælges ca. 1.350
smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 me
jetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjæper, og
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
AALBORGVE3 189, "NØDGAARDSMINDE", BIERSTED, 9440 AABYBRO, tlf. 98268029.
ARNE IVERSEN, gårdejer, født d. 26.-9.-1950, omtales under Rimmensvej 56.
A.I. overtog gården d. 24.-11.-1976 fra Oohan Knudsen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 23 ha.
Stuehuset er opført i 1913. Avlsbygningerne består af kostald, lade ombygget til
kornlager i 1978 og vognskur. Der er plansilo og varm lufts tørreri. Man har samdrift
med Rimmensvej 56.

AASTRUPVE3 42, "AASTRUP", 9440 AABYBRO,
tlf. 98-241059.
3ENS VAD HOLLENSEN,
gårdejer, født d. 31.-7.1932, søn af Kristine og
Niels Peter Hollensen, gift
d. 16.-5.-1959 med 3enny
3ensen, født d. 13.-5.-1938,
datter af Maren og Martin
3ensen. Parret har børne
ne: Peter, født d. 18.-4.1960, Flemming, født d.
>g gården d. 28.-2.-1967 fra

ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er fra før 1900 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af ko
stald fra 1956 udvidet i 1978, gammel kostald ombygget til kviestald i 1956, løsdriftstald delvis ombygget til maskinhus og garage, lade fra 1961, maskinhus fra 1976,
foderhus fra 1978 nyt tag i 1988 og indendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 60 årskøer og 70 ungdyr af racerne SDM og 3ersey, desuden er der 81
brevduer. Der er 2 traktorer, 1 rendegraver, tårnsilo og varm lufts tørreri. Sønnen
Flemming er fast medhjælp, og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

AASTRUPVE3 61, "AASTRUP",
9440 AABYBRO, tlf. 98-241036.
GUNNAR DAM-3ENSEN, gårde
jer, født d. 28.-5.-1942, søn af
Anna og Thorvald 3ensen, gift d.
17.- 10.-1970 3ette Sørensen,
lærer, født d. 27.-3.-1943, datter
af Maja og Svend Sørensen. Par
ret har børnene: Lars, født d.
20.-6.-1973 og Anne, født d. 23.9.-1977. 3.S. døde d. 26.-5.-1985.
G.D.-3. har været på Ladelund
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Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1968 fra sin mor Anna Jensen, forældrene
købte gården i 1926.
Ejendomsskyld 3.080.000. Areal 88 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kostald fra 1953 ombygget til
slagtesvinestald i 1977, hestestald ombygget til slagtesvinestald i 1979, lade fra 1957,
maskinhus fra 1976 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.000
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.
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Vilsbæksminde
Ølandvej
Østergade
Aalested
Aarupvej

474748495051 535354545758585959606061 62626363646565-

48
49
50
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53

57
58

59

61

63
64

66
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Register for
DRONNINGLUND KOMMUNE
Agerstedvej
Allerupvej
Asåvej
Bittebyvej
Bjørnbækvej
Bollegade
Bolleskovvej
Bredholtvej
Bredkærsvej
Brunvangvej
Brøndens Mark
Civagårdsvej
Dommensvej
Dorfvej
Enoddenvej
Fældenvej
Gammelsbækvej
Geråvej
Gingsholmvej
GI. Kirkvej
GI. Kongevej
Gretterholtvej
Gårdsholtvej
Hallundkær
Haroldslundvej
Hedegårdsvej
Hellevadvej
Hellumvej
Hjallerup Engvej
Hjallerupvej
Hjelmkærvej
Holmgårdsvej
Hornshøjvej
Hvidkildevej
Hylholtvej
Højmarksvej
Højskolevej
Hønborgvej
Idskovhedevej
Ingeborg Skeels Vej
Kalmargårdsvej
Karansborgvej
Kibsgårdvej
Kildalgårdsvej
Krogensvej
Kroghus vej
Kvisselholtvej
Kærsgårdhede vej
Kærsgårdvej
Landbolystvej
Langbaksmindevej
Lembvej
Lilleskovvej
Louisesmindevej
Lundgårdsvej
Meller Storevej

6767- 68
68- 70
70- 71
71- 72
72- 73
737373- 74
747575- 76
7676- 77
7777 77- 78
78- 80
80- 81
81 81- 82
828282- 83
8383- 84
8484- 85
8585- 87
8787- 88
888888- 89
899090- 91
91 - 92
92- 93
939393- 94
94949494- 96
96979797- 98
989999- 100
100100- 101

Melvadvej
Mosegårdsvej
Munkebækvej
Nordre Ringgade
Nørre Storevej
Præstbrovej
Ringstedvej
Røgelhedegårde
Skelbakvej
Skelgårdsvej
Skindbjergvej
Skovengen
Smedegårdsvej
Sommervangsvej
Stagsted Markvej
Storskovvej
Strandvejen
Strudsholmvej
Sudergårdsvej
Svinehavevej
Sønderkærvej
Teglvej
Thorsholmvej
Thoruphedevej
Togårde
Tolstrupvej
Trangetvej
Trintvedvej
Tryvej
Tylstrupvej
Ulstedvej
Ulvebakkevej
Vestergade
Vestermarksvej
Vester Hassingvej
Voergårdsvej
Voersåvej
V. Romvej
V. Thorupvej
0. Hassingvej
Ørndalsvej
Ørsøgårdvej
Ørsøvej
Østermarksvej
0. Thorupvej
Åkjærvej
Ålborgvej

101- 102
102102102- 103
103103- 104
104- 105
105105- 106
106- 107
107107108108109109- 110
110- 111
111- 112
112112- 113
113113- 114
114- 115
115115- 116
116- 117
117- 118
118119- 122
122- 124
124- 126
126126126- 127
127- 128
128- 130
130130- 131
131- 132
132- 133
133133- 134
134134- 135
135- 136
136136- 139
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Register for
HIRTSHALS KOMMUNE.
Allingdamvej
Barkholtvej
Bette Vej
Bindslevvej
Bjergbyvej
Elkjærvej
Engbjergvej
Gadevej
Hejselbækvej
Hellehøjvej
Hirtshalsvej
Holtvej
Hovedvej
Højrupvej
Kirkevej
Kærsgårdvej
Kærmindevej
Langholmvej
Lynggårdsvej
Mogensbækvej
Mosbjergvej
Mygdalvej
N.A. Oensensvej
Sdr. Bindslevvej
Sellebjergvej
Skagen Landevej
Skagensvej
Skibdalvej
Skrubbeltrangvej
Snevrevej
Stabækvej
Stensbækvej
Tronsmarkvej
Trynbakkevej
Tryn mose vej
Tuenvej
Uggerhøjvej
Vestervangsvej
Vintersvej
Ølandsvej
Øster Tverstedvej
Agårdsvej
Åsenvej

141 142142143143143145145146147148150150151 151152153153154154155156156157157157158159160160160161 161 162162163163164164165166167167-
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154
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168
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Register for
HJØRRING KOMMUNE.
Agdrupvej
Asdalvej
Bakkensvej
Bastholm Møllevej
Bastholmvænget
Bjørnstrupvej
Bollervej
Broensvej
Brogårdsvej
Bøgebækvej
Dalsmarkvej
Dalsmøllevej
degnbølvej
Degnevænget
Elmegårdsvej
Gammel Borupvej
Gammeljordvej
Gammel Rønnebjergvej
Goldevej
Græsdalvej
Grønne Klitvej
Grøntvedvej
Guldagervej
Gunderupvej
Gøggårdsvej
Gønderupvej
Gårestrupvej
Halvorsmindevej
Harpsøvej
Haurholmvej
Hebbelstrupvej
Holtegårdsvej
Hvidstedvej
Hvirrekærvej
Høgstedvej
Højmarksvej
Højtvedvej
Håsenvej
Ilbrovej
Jonstrupvej
Kobbeltvedvej
Karensmindevej
Kirkensgårdsvej
Klarupvej
Klodskevej
Kobbersholtvej
Koldbro Møllevej
Krustrupvej
Lerbakkevej
Lille Barholtvej
Livervej
Lophavevej
Lysholtvej
Løkkensvej
Lønstrupvej
Magnesmindevej

169169169170171171 171172172173173173173174175175175176177177178178179181181182183184184184185186187187188188189190191 191 191193193194195195196196197197197198199199199201-

170
171
172

174

176
178
179
181
182
183

186
188

190

193
194

196
197
198
199
201

Mejlvangsvej
Morildvej
Munkholmvej
Mynderupvej
Møgelhøjvej
Møllebakkevej
Møllebækvej
Nordentoftvej
Ny Rønnebjergvej
Nythåbsvej
Nørgårdsvej
Nørlev Strandvej
Nørremøllevej
Nørskovvej
Nørumvej
Overklitvej
Pilgårdsvej
Pindherrevej
Romsvej
Riskærvej
Rugholmvej
Rævmosevej
Rødemøllevej
Rønbjergvej
Rønnovsholmvej
Saksagervej
Sakstrupvej
Skagen Landevej
Skallerupvej
Skarndalvej
Skovbovej
Skovgårdsvej
Skovsmosevej
Skæggesholtvej
Skårhøjvej
Smedievejen
Smørengvej
Solhøjvej
Stendalvej
Stensgårdvej
Stenslundvej
Svendsvej
Svibjergvej
Sæbyvej
Sæsingvej
Søndergårdsvej
Sønder Havgårdsvej
Søndermøllevej
Sønder Romvej
Sørupvej
Tagsighedevej
Tangsgårdsvej
Terpetvej
Tidemandsholmsvej
Tollestruphedevej
Tollestrupvej

201201- 202
202203203- 204
204204- 205
205205205205- 206
207- 208
208208208- 209
209209210210210211 211 211212212212- 213
213- 214
214- 215
215- 217
217217217- 218
218218219219219220220- 221
221221- 222
222222222223223223223- 224
224224- 226
226226- 227
227- 228
228228228- 229
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Trangetvej
Træholtvej
Tvevangvej
Vandkærvej
Vester Dammenvej
Vestergårdsvej
Vestervangsvej
Vidstrupvej
Villerupvej
Vogdrupvej
Vrejlev Klostervej
Vrejlev Møllevej
Øster Dammenvej
Østerhedenvej
Øster Lievej
Ålborgvej
Årupvej
Åsmarkvej
Åstrupvej

229229230230230231231232232232232234234234234235236236237-
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235
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Register for
LØKKEN-VRÅ KOMMUNE.
Abildgårdsvej
A.C. Andersens Vej
Alstrupvej
Bakholmvej
Borup Tværvej
Borupvej
Bredkærvej
Brønderslevvej
Børglum Klostervej
Børglumvej
Dysiggårdsvej
Elmegårdsvej
Enggårdsvej
Fristrupvej
Galgebakkevej
Granlyvej
Gølstrup Hede
Harkenvej
Hjortnæsvej
Holtevej
Hulbakvej
Hundelevvej
Ingstrupvej
Jacob Dams Vej
Jelstrupvej
Kajlholmvej
Kongsengene
Krogskærvej
Krogtoftevej
Kronholmsvej
Kystvejen
Lyngby Torp
Lyngbyvej
Løkkensvej
Lønstrupvej
Mellergårdsvej
Munkebrovej
Munkedalsvej
Møllegårde
Nygårdsvej
Nymarksvej
Pilgårdsvej
Rakkebyhedevej
Rakkebyholmvej
Rakkebyvej
Rubækvej
Rykindvej
Saksagervej
Sdr. Vråvej
Sejlstrupvej
Skrolleshedevej
Skøttrup
Smidstrupvej
Stagstedvej
Stenbjerggårdsvej
Stenvadhede

239240240241 241 241 241242244244244244245245246246248249250250251 251252253254255255258259259260261261 261264265265265266266266267269269270270271271272272273273274276276277-

240

242
244

245
246

248
249
250

251
252
253
254
258
259
260

264
265
266
267
269
270

271
272
273

274
276
277

Tidselbakvej
Toftegårdsvej
Tøttrupvej
Vangen
Vejbyvej
Vesterheden
Vester Vittrupvej
Vittrup Hedevej
Vollerupvej
Vråvej
0. Løthvej
Ådalen
Ålstrupvej
Åsendrupvej
Åstrupvej

277278278279279282283284285286288288289290291-

278
279
282
283
284
285
286
288
289
290
291
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SKAGEN KOMMUNE.

Hirtshalsvej
Kandestedvej
Norsvej
Nr. Gårdbovej
Råbjergvej
Sørigvej
Ålbækvej

293293294295295296296-

294
295

296
297
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Register for
SÆBY KOMMUNE.

Bjergetsvej
Bredmosevej
Brøndenvej
Brønderslevvej
Dalbækvej
Donstvej
Elbækvej
Estrupvej
Faldtvej
Fjeldgårdsvej
Fjembevej
Fjembhedevej
Flauenskjoldvej
Fredborgvej
Fuglsangvej
Fynbovej
Fæbrovej
Gadholtvej
Gerndrupvej
Gjersholtvej
Grønhedevej
Havensvej
Hestvangsvej
Hjortholmvej
Hjørringvej
Holtevej
Horshavevej
Hugdrupvej
Hybholtvej
Hyttenvej
Højgårdvej
Højstrupvej
Hørbylundvej
Idskovvej
Karmisholtvej
Karupvej
Kirkevej
Kirkholtvej
Koldbromøllevej
Krogdamvej
Kærgårdvej
Langoddevej
Langtvedvej
Lendumvej
Lille Grønhedevej
Løgtvedvej
Mariendalsvej
Moselundsvej
Mølbakvej
Mølholtvej
Møllegårdsvej
Mejsumvej
Nr. Kirkevej
Nørkærvej
Ormholtvej
Ousenvej

299299299- 300
301- 302
302302- 303
303303303- 304
304304- 306
306306- 307
307- 308
308309309309-310
310310- 311
311311311- 312
312312- 316
316316- 317
317317- 319
319319320320- 321
321321- 322
322- 323
323- 324
324325325- 327
328328- 329
329- 330
330330330- 331
331 331- 332
332332- 333
333333- 334
334334- 335
335335-

Oynstrupvej
Rishøjvej
Rosenlundsvej
Røllenvej
Sdr. Kirkevej
Skarpholt
Skovfogedvej
Skævevej
Solholtvej
Solsbækvej
Stagstedvej
Stagsigvej
Stenhøjvej
Strengsholtvej
Svangenvej
Svejevej
Sæbygårdvej
Søholtvej
Tranholmvej
Tryvej
Tværhøjvej
Understedvej
Vangvej
Voersaahedevej
Volstruphedevej
Volstrupvej
V. Romvej
Øksenhedevej
Ørhedevej
Ørtoftevej
Østkystvejen
Ågårdsvej
Aalborggårdvej
Aalborgvej

336336336336- 337
337- 338
338- 339
339339339340340- 341
341 341 341- 342
342342- 343
343344344345- 346
346346-347
347347- 348
348348349349349- 350
350- 352
352353353- 354
354- 356
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Register for
AABYBRO KOMMUNE.

Bakmøllevej
Bejlegårdsvej
Biersted Mosevej
Bjergets Vej
Brødløsvej
Centralgårdsvej
Damvej
Engfogedvej
Engvej
Fristrup Kærvej
Fristrupvej
Gjølvej
Gravensvej
Gårdkærsvej
Havgårdsvej
Hedevej
Hovensvej
Huskærvej
Husmandsvej
Kanalvej
Kattedamsvej
Kjellerupsvej
Knøsgårdvej
Kærvej
Limfjordsgade
Marken
Markhusvej
Nordkærvej
Nymarksvej
Nødgårdsvej
Nørgårdsvej
Nørhalnevej
Nørredigevej
Nørre Hovensvej
Rimmensvej
Ryetvej
Rævhedevej
Sandelsvej
Skaggårdsvej
Skeelsl undvej
Skovlundvej
Skråvej
Slusevej
Smalbyvej
Sulstedvej
Søndergårdsvej
Sønder Rønvej
Thisted Landevej
Toftegårdsvej
Torngårdsvej
Torpet
Tranumvej
Ulvehusvej
Vadgårdsvej
Vesterdalsvej
Vestergårdsvej

357357357358359361361362363364364364365366366367367368369369371372373373374375376376377378378379379382383384384386388388389390390390391 391393394395397398399400402403403-
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371
372
374
375
376
377
378

382
383
384
386
388
389

391
393
394

397
398

400
402
403

Vestre Helledivej
Østergårdsvej
Østre Helledivej
Aabyvej
Aalborgvej
Aastrupvej

404404- 405
405405405- 406
406- 407

