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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

-5-

BRØNDERSLEV KOMMUNE

AMBORGVEJ 29, "ØSTERGAARD", ÅLSTRUP, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-823458.
SAMUEL THOMSEN, gårdejer, født d. 19.-11.-1961, søn af Dora og Leo Thomsen, gift
i 1987 med Lone Munch, køkkenassistent, født d. 20.-2.-1964, datter af Marie og Hans
Nielsen.
S.T. har været på Malling Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 15.-2.-1985
fra Knud Thomsen.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 44,7 ha., heraf 8 ha. eng.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret fra 1983 - 1990. Avlsbygningerne er omlagt
til svineproduktion fra 1985 - 1988, der er lavet farestald, goldsostald og klimastald i
bygning fra 1956, goldsostald fra 1976, lade fra 1956 er indrettet til slagtesvin og
maskinhus fra 1956. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der sælges
ca. 1.600 smågrise og 200 slagtesvin. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, por
tionstørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

AMBORGVEJ 72, ÅLSTRUP,
9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98824073.
BØRGE NIELSEN, husmand, født
d. 4.-1.-1927, søn af Katrine og
Adolf Nielsen, gift i 1958 med
Bodil Lund, sygehjælper, født d.
6.-2.-1938, datter af Sigrid og
Eyvind Lund. Parret har børnene:
Anette, født d. 12.-3.-1959, Niels
Chr. født d. 8.-3.-1960, Gitte,
født d. 15.-11.-1965 og Birthe,
født d. 15.-8.-1972.
B.N. overtog gården i 1978 fra sin far Adolf Nielsen.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 7,5 ha.
Gårdens bygninger består af stuehuse, kvægstald, hestestald, lade og maskinhus. Går
dens besætning er på 7 ammekøer og 10 ungdyr af blandet race, desuden er der 2
Belgiske heste og 1 Nordbakke. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives
uden fremmed arbejdskraft.

BAKHOLMVEJ 27, "TOFTLUND",
STADE, 9700 BRØNDERSLEV,
tlf. 98-837114.
BØRGE THOMSEN, gårdejer,
født d. 6.-7.-1925, søn af Mary
og Thomas Peter Thomsen, gift
d. 20.-9.-1950 med Else Peder
sen, født d. 29.-4.-1927, datter
af Caroline og Thomas Chr. Pe
dersen. Parret har børnene: Ar
ne, født d. 21.-5.-1953 og Lene,
født d. 28.-2.-1962.
B.T. overtog jorden i 1950 og
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opførte selv ejendommen, som er udstykket fra GI. Stadegaard.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 16 ha., der er tilkøbt 5 ha. Der er lejet 10,5 ha.
Stuehuset er opført 1950. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade, begge fra
1950, maskinhus fra 1960 og svinestald fra 1976. Gården drives som alsidigt landbrug
med en kvægproduktion på 20 årskøer, 22 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM, og
en svineproduktion på 20 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker og plantørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
BIRKMOSEVEJ 112, "BÆKGAARDEN", JERSLEV ØSTERMARK,
9740 JERSLEV, tlf. 98-831134.
JOHANNES LARSEN, gårdejer,
født d. 1.-2.-1928, søn af Laura
og Jens Larsen, gift i 1955 med
Elly Michaelsen, født d. 15.-3.1933, datter af Kathrine og Kri
stian Michaelsen. Parret har bør
nene: Torben, født d. 6.-2.-1959
og Bente, født d. 5.-1.-1965.
J.L. har været på Haslev Land
brugsskole. Han overtog gården i

1954 fra Jens Chr. Olsen.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 34,8 ha., heraf tilkøbt 12,8 ha. der er 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1911 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af 2 kvæg
stalde fra 1900 og 1973, garage fra 1969, lade fra 1943 og maskinhus fra 1979. Der er
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 25 ungdyr og 10 slag
tekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 3
traktorer og portionstørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
BIRKMOSEVEJ 145, "NR. BIRKMOSE", JERSLEV ØSTERMARK, 9740 JERSLEV, tlf.
98-831119.
GUNNAR JENSEN, landmand, født d. 17.-3.-1917, søn af Anna Madsen. G.J. har bør
nene: Jørgen, født d. 21.-3.-1946 og Per, født d. 7.-5.-1952.
G.J. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-5.-1953 fra Simon
Simonsen.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 17,1 ha., heraf 5 ha. eng. Der er udlejet 5 ha.
Stuehuset er opført 1918 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade, begge fra 1918, hestestald fra 1947 er ændret til svinestald og senere
til garage og dueslag. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående
af korn og raps. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
BIRKMOSEVEJ 255, "SØNDRE
HJULSKOV", JERSLEV ØSTER
MARK, 9740 JERSLEV, tlf. 98831381.
JENS REGNAR SØRENSEN, land
mand, født d. 14.-7.-1933, søn af
Kirstine Marie og Christian Sø
rensen, gift d. 3.-10.-1964 med
Thora Nygaard Sørensen, postar
bejder, født d. 14.-6.-1945, dat
ter af Mathilde og Laurits Søren
sen. Parret har børnene: Lene,
født d. 16.-11.-1964 og Lars, født d. 11.-5.-1975.
J.R.S. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 23.-10.-1964 fra
Knud Jensen.
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Ejendomsskyld 630.000. Areal 13,2 ha., der er frasolgt 4 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade, begge fra 1914, desuden er der garage og hønsehus. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på 125 stk. årligt. Desuden er der 3 ammekøer, 3 ungdyr og
4 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der
er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BIRKMOSEVEJ 256, JERSLEV
ØSTERMARK, 9740 JERSLEV,
tlf. 98-831581.
NIELS PETER LARSEN, gårdejer,
født d. 23.-11.-1959, søn af Ben
te og Kjeld Larsen, gift d. 4.-2.1984 med Birgitte Larsen, født
d. 8.-9.-1962, datter af Inger og
Thorkild Larsen. Parret har bør
nene: Anja Lykke, født d. 24.-2.1983 og Louise Lykke, født d.
27.-9.-1988.
N.P.L. har været på Lundbæk
Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 1.-1.-1984 fra sin svigerfar Thorkild
Larsen.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 35,5 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 2 ha. eng og
mose. Stuehuset er restaureret 1976 og udbygget i 1990. Avlsbygningerne består af
svinestald og farestald, begge fra 1977, småsvinestald fra 1986 og lade med maskinhus
fra 1984, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der
produceres ca. 2.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der
er 2 traktorer, plantørreri med varm og kold luft. Gården drives uden fremmed ar
bejdskraft.

BIRKMOSEVEJ 288, MUSTED LUND, JERSLEV ØSTERMARK, 9740 JERSLEV, tlf. 98834127.
SVEND EGON NIELSEN, gårdejer, født d. 9.-3.-1948, søn af Signe og Søren Nielsen,
gift i 1972 med Ruth Pedersen, født d. 15.-7.-1950, datter af Dortea og Emanuel
Pedersen. Parret har børnene: Marlene, født d. 29.-4.-1974, Susanne, født d. 14.-9.1977 og Maibritt, født d. 14.-1.-1982.
S.E.N. overtog gården i 1972 fra Karl Kristensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 21 ha. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1929 tilbygget i 1965, svinestald og maskinhus fra 1975 og lade fra 1988.
Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 65 ungdyr og 25 slagtekalve af
racen SDM. Svineproduktionen er på 20 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin. Der
er 4 traktorer, plansilo med kold lufts tørreri og brændefyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

BIRKMOSEVEJ 291, "HEDELUND",
JERSLEV ØSTERMARK, 9740
JERSLEV, tlf. 98-834093.
REGNAR CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 2.-6.-1935, søn af
Tine og Hagbart Christensen,
gift d. 8.-6.-1963 med Edith Po
ulsen, født d. 22.-7.-1937, datter
af Dora og Ejnar Poulsen. Parret
har børnene: Christian, født d.
19.-6.-1965 og Henrik, født d.
1.-5.-1969.
R.C. har været på St. Restrup
Husmandsskole. Han overtog gården i 1963 fra sin far Hagbart Christensen.
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Stuehuset er opført 1926 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1934, der anvendes til svinestald og garage, 3 svinestalde fra 1974, 1976 og
1983, hestestald fra 1934 anvendes som svinestald, lade fra 1934 og maskinhus fra
1985 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der produ
ceres ca. 1.650 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 trak
torer, plansilo med varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

BIRKMOSEVEJ 299, "PLOGSHØJ",
JERSLEV ØSTERMARK, 9740
JERSLEV, tlf. 98-834187.
JAN KARMISHOLT, landmand,
født i 1962, søn af Doris og
Svend Karmisholt, gift d. 8.-7.1988 med Jytte Madsen, lærer,
født i 1963, datter af Inger Mad
sen.
J.K. er uddannet rørsmed. Han
overtog gården i 1985 fra sin far
Svend Karmisholt.

Ejendomsskyld 530.000. Areal 7,1 ha.
Stuehuset er opført ca. 1880 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
løsdriftsstald fra 1989, garage og værksted fra 1976 og lade fra 1921. Gården drives
med en kvægproduktion på 11 ammekøer og 14 ungdyr af blandet race. Der er 1 trak
tor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BJERGBAKVEJ 88, "BJERGET",
HOLLENSTED, 9700 BRØNDER
SLEV, tlf. 98-835218.
THORKILD SØRENSEN, gårdejer,
født d. 28.-6.-1950, søn af Anna
og Peder Nielsen Sørensen, gift
d. 28.-6.-1982 med Birthe Peter
sen, husassistent, født d. 9.-10.1942, datter af Anna og Richard
Petersen. Parret har børnene:
Finn, født d. 9.-8.-1961, Jette,
født d. 19.-8.-1964 og Kurt, født
d. 4.-3.-1967.
T.S. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården 1975 fra Mogens
Jensen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 60,5 ha., heraf tilkøbt 29 ha. Der er forpagtet 8,5 ha.
Stuehuset er opført ca. 1820 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1971, ungdyrstald og kalvestald fra 1978, værksted m.m. fra 1907 og
lade fra 1978. Der er gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægpro
duktion på 65 årskøer, 75 ungdyr og 30 slagtekalve af blandet race. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, korn og ærter. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Der
er 1 fast medhjælper på gården. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BJERGBAKVEJ 127, "ØSTERVANG", ØSTENKÆR, 9700 BRØNDERSLEV, tlf.
98-835173.
PETER BONDE, gårdejer, født d. 4.-12.-1961, søn af Vibeke og Ove Bonde, født d.
22.-6.-1985 med Lene Jensen, svejser, født d. 29.-10.-1964, datter af Anna Lise og
Egon Jensen. Parret har børnene: Alex, født d. 24.-2.-1984 og Anja, født d.
27.-3.-1986.
P.B. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 1.-6.-1982
fra Karl Erik Larsen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 26 ha., heraf 2 ha. sø og gårdsplads. Der er lejet 16,5
ha.
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Stuehuset er opført 1958 og restaureret og tilbygget 1978. Avlsbygningerne består af
kvægstald, kalvestald og malkerum, samt foderhus, alle fra 1990, genopført efter
brand. Der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 60 ung
dyr og 20 slagtekalve af blandet race. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
BJERGBAKVEJ 144, "ØSTENKÆR",
ØSTENKÆR, 9700 BRØNDERSLEV,
tlf. 98-835081.
OVE BONDE, gårdejer, født d.
3.-10.-1938, søn af Stinne og Mar
tin Pedersen, gift d. 3.-6.-1961
med Vibeke Madsen, født d. 22.7.-1942, datter af Gerda og Jens
Madsen. Parret har børnene: Pe
ter, født d. 4.-12.-1961, Torben,
født d. 15.-8.-1964, Marianne,
født d. 22.-5.-1966 og Jens, født
d. 26.-3.-1972.

O.B. overtog gården d. 1.-2.-1965 fra Preben Jensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 27 ha., heraf 1 ha. læbælte. Der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900 og restaureret 1978/79. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1975, en gammel lade er ændret til kostald i 1976, ungdyrstalde fra
1925 er renoveret i 1976 og 1985, lade fra 1940, der er maskinhus og gylletank. Går
den drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af
blandet race. Der er 3 traktorer og markvandingsanlæg. Der er 1 fast medhjælp på
gården. Maskinstation bruges til udkørsel af gylle.
BONBETHVEJ 20, "BONBETH", 9740 JERSLEV, tlf. 98-831035.
CHRISTIAN LUND, gårdejer, født d. 28.-4.-1925, gift d. 16.-5.-1950 med Ella Mar
grethe Lund. Parret har børnene: Per, Niels Jacob og Margrethe.
C.L. har været på Lyndby Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1950 til 1960,
hvor han købte den af sin far Christian Lund.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 20 ha.
Stuehuset er opført ca. 1880 og restaureret 1968. Avlsbygningerne består af kvægstald
som er indrettet til kalvehus, hestestald som bruges til fyrrum og værksted, kvægstald
og lade, begge fra 1974 og lade, der idag bruges son maskinhus, der er gastætsilo og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og 60 ungdyr af blan
det race, desuden er der 6 travheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter, korn og sædekorn. Der er 2 traktorer, og der anvendes staldvarme til opvarm
ning af stuehuset. Maskinstation bruges til høst. C.L. ejer og driver også Dalvej 24,
Jerslev, ejendommen har 14 ha. jord.

BONBETHVEJ 40, "MØLHOLM",
9740 JERSLEV, tlf. 98-831117.
ERNST LUND, gårdejer, født i
1935, søn af Aleksandra og Mar
tin Lund, gift i 1957 med Anne
Lise Jensen, født i 1939, datter
af Petra og Jens Jensen. Parret
har børnene: Kenneth, født i
1959, Randi, født i 1962, Mona,
født i 1968 og Tina, født i 1971.
E.L. overtog gården i 1958 fra
sin far Martin Lund.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 28 ha.
Stuehuset er opført 1927 og restaureret 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1972, værksted fra 1954 og 2 lader fra 1972 og 1979. Gården drives med en kvæg
produktion på 80 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM, desuden er der 8 heste af racen
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læg. Der er 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til græssnitning. E.L. ejer og
driver også Kokmosevej 47.

BREDNINGEN 19, "ØSTERGAARD", MANNA, 9700 BRØN
DERSLEV, tlf. 98-887118.
JENS THOMSEN JENSEN, gård
ejer, født d. 16.-10.-1944, søn af
Maren og Ejnar Jensen, gift d.
17.- 7.-1971 med Bodil Hoven
Jensen, lærer, født d. 3.-2.-1948,
datter af Erna og Ernst Jensen.
Parret har børnene: Sanne, født
d. 20.- 5.-1975 og Annelene, født
d. 26.- 2.-1980.
J.T.J. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han er medlem af bestyrlsen i Vrå Andel
og i RDM foreningen. Han overtog gården d. 1.-6.-1976 fra sin far Ejnar Jensen og
broderen Niels Chr. Jensen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.940.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1965, lade fra
1980, den tidlgere hestestald og maskinhus er indrettet som garage og værksted og
der er bygget nyt maskinhus. Der er 2 indendørs køresiloer og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 41 årskøer, 20 ungdyr og 20 slagtekalve af racen
RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, tårnsilo og gennemløbstørreri med varm og kold luft. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

BREDNINGEN 21, MANNA, 9700 BRØNDERSLEV, tig. 98-887309.
GUNNAR KROGSGAARD, gårdejer, født d. 26.-9.-1940, søn af Sigrid og Chresten
Krogsgaard, gift i 1969 med Inger Marie Larsen, hjemmehjælper, født d. 8.-8.-1942,
datter af Sinne og Niels P. Larsen. Parret har børnene: Annitta, født d. 27.-3.-1969 og
Michael, født d. 19.-8.-1972.
G.K. har været på Vejlby Landbrugsskole, han overtog gården i 1971 fra sin far Chre
sten Krogsgaard, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 43 ha.
Stuehuset er opført 1874 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af fravænningsstald, der er indrettet i lade i 1917, fravænningsstald fra 1963, slagtesvinestald
fra 1900 er renoveret flere gange, goldsostald fra 1973, lade fra 1978 og maskinhus
fra 1960, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 95 årssøer, der
sælges ca. 1.500 smågrise og 450 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er indu
strikartofler, raps, ærter, og der sælges halm til Brønderslev Varmeværk. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, gennemløbstørreri med varm og kold
luft og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BREDNINGEN 31, MANNA, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-887876.
BJARNE KNUDSEN, gårdejer, født i 1963, søn af Ellen og Evald Knudsen, gift i 1988
med Dorthe Bistrup, salgsassistent, født i 1965, datter af Joan og Norman Christen
sen. Parret har sønnen: Tommy, født i 1990.
B.K. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården i 1987 fra sin
far Evald Knudsen, gården har tidligere været i familiens eje, dog ikke i lige linie.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 35 ha. Der er lejet 20 ha.
Stuehuset er opført 1887 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra 1966, ungdyrstald fra 1988 og maskinhus fra 1978,
der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 70 ungdyr samt
20 kalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 600 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker
og markvandingsanlæg. Der er 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
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BREDNINGEN 35, MANNA, 9700 BRØN
DERSLEV, tlf. 98-887023.
SVEND HOV ALT BERTELSEN, gårdejer,
født i 1932, søn af Karen og Jens
Hovalt Bertelsen, gift i 1961 med Ingrid
Schmidt Thomsen, sygeplejerske, født i
1938, datter af Johanne og Christian
Thomsen. Parret har børnene: Grethe,
født d. 22.-6.-1962, Bent, født d. 9.8.-1964, Anette, født d. 16.-7.-1967 og
Jens, født d. 23.-8.-1973.
S.H.B. har været på Dalum Landbrugs
skole. Han er domsmand i Brønderslev
Retskreds. Han overtog gården d. 1.-11.-1961 fra sin far Jens Hovalt Bertelsen, nuvæ
rende ejer er 4. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1878.
Ejendomsskyld 2.470.000. Areal 88 ha., heraf tilkøbt 59 ha., der er 5,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1971. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1929, renoveret i
1969, svinestald fra 1928, renoveret i 1964, hvor der også blev bygget ny svinestald,
garage fra 1928, lade fra 1904 og maskinhus fra 1973, der er gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 30 årskøer, 20 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM,
desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er industrikartofler, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
markvandingsanlæg, plantørreri med varm og kold luft og halmfyr. Maskinstation bru
ges til en del af markarbejdet, og der er 1 fast medhjælper på gården.
BREDNINGEN 152, "KÆRHOLT",
MANNA, 9700 BRØNDERSLEV,
tlf. 98-887006.
KARL SØNDERGAARD KRISTEN
SEN, gårdejer, født d. 1.-12.1943, søn af Mary og Johannes
Kristensen, gift d. 21.-6.-1969
med Else Marie Hansen, lærer,
født d. 13.-11.-1946, datter af
Gertrud og Andreas Hansen. Par
ret har børnene: Irene, født
24.-2.-1971, Kristian, født
26.- 3.-1974, Marianne, født
18.-6.-1977 og Troels, født d.
K.S.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han er medlem af menighedsrådet i
Vrensted-Thise sogn. Han overtog gården d. 1.-1.-1971 fra sin far Johannes Kristensen,
som fik gården i 1927.
Ejendomsskyld 3.040.000. Areal 74,3 ha., heraf tilkøbt 38,8 ha. Der er lejet 19,3 ha.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1974, ungdyrstald fra 1951, garage fra 1989, lade fra 1949, maskinhus fra
1981, der er gylletank og 2 gastætte siloer. Gården drives med en kvægproduktion på
53 årskøer med opdræt af racen SDM, desuden er der en slagtesvinproduktion på 300
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, korn og industrikartofler.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, 1 portionstørreri med varm og
kold luft. Der bruges maskinstation til kartoffelproduktionen og der er 2 faste med
hjælpere på gården.
BRUNBAKKEVEJ 68, "MØLGAARD", MANNE UDFLYTTERE, 9700 BRØNDERSLEV,
tlf. 98-887049.
VIGGO PEDERSEN, gårdejer, født d. 27.-3.-1937, søn af Olga og Thorvald Pedersen,
gift i 1959 med Nanna Møller Jensen, født d. 11.-3.-1935, datter af Olga og Ejnar
Chr. Jensen. Parret har børnene: Helle, født d. 12.-8.-1963 og Kim, født d.
16.-2.-1965.
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Viggo Pedersen har været på Mal
ling Landbrugsskole. Han overtog
gården i 1959 fra sin far Thor
vald Pedersen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
29,9 ha., heraf 1,5 ha. tørveparcel.
Stuehuset er opført ca. 1800 og
restaureret flere gange. Avlsbyg
ningerne består af fravænningsstald fra 1965, restaureret flere
gange, farestald fra 1930, restau
reret i 1968, slagtesvinestald
fra 1965, goldsostald fra 1979, lade fra 1930 og maskinhus fra 1980, samt foderhus fra
1988. Gården drives med en svineproduktion på 48 årssøer, der produceres ca. 1.000
slagtesvin, og desuden er der 100 dådyr. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med kold lufts tørreri og halmfyr. Maskinstati
on bruges til en del af markarbejdet.
BØRGLUMVEJ 140, "RYKIND", VESTER LINDERUP, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98838241.
HANS JØRGEN SIMONSEN, gårdejer, født d. 31.-1.-1946, søn af Dagny og Anders
Simonsen, gift d. 4.-6.-1977 med Annamarie Aaris Jensen, medhjælpende hustru, født
d. 28.-4.-1948, datter af Dorthea og Aage Aaris Jensen. Parret har børnene: Helle,
født d. 8.-6.-1979, Mette, født d. 20.-8.-1984 og Jonna, født d. 7.-4.-1986.
H.J.S. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 25.-3.-1975 fra
Gunner Jensen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er lejet 8,8 ha. til
græsning.
Stuehuset er opført 1955 og tilbygget 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1967 tilbygget i 1976, en hestestald nu indrettet til ungdyrstald og svinestald,
kviestald, maskinhus og 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 40
årskøer, 57 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, og en slagtesvineproduktion på
170 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer og 1
mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BØRGLUMVEJ 225, "VESTER
STENBJERGGAARD", STENBJERGGAARDENE, 9700 BRØN
DERSLEV, tlf. 98-838024.
PEDER THOMSEN, gårdejer,
født d. 30.-7.-1925, søn af Ragn
hild og Aage Thomsen, gift d.
27.-5.-1950 med Ritta Bang
Thomsen, født d. 14.-12.-1928,
datter af Agnes og Aage Thom
sen. Parret har børnene: Tove,
født d. 22.-8.-1951 og Aage,
født d. 15.-4.-1954.
P.T. overtog gården d. 1.-11.-1962 fra Rasmus Bonnerup.
Ejendomsskyld 2.650.000. Areal 79 ha.
Stuehuset er opført 1967. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1892 og svinestald
fra 1913, begge er renoveret 1959, lade fra 1892 og maskinhus fra 1978. Gårdens
besætning er på 15 ammekøer og 20 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og gennem
løbstørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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BORG", 9700 BRØNDERSLEV,
tlf. 98-835284.
NIELS OLE NIELSEN, gårdejer,
født d. 13.-3.-1947, søn af Klara
og Oskar Nielsen, gift d. 16.-2.1974 med Kirsten Sørensen, hjem
mehjælper, født d. 21.-7.-1951,
datter af Edith og Johannes Sø
rensen. Parret har sønnen: Tho
mas, født d. 6.-8.-1974.
N.O.N. overtog gården d. 1.-3.1971 fra Frode Madsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 22,5 ha., heraf 2 ha. skrænt og mose. Der er lejet
35,5 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1976, ungdyrstald fra 1951, kalvestald fra 1900 og lader fra 1914 og 1976,
sidstnævnte er tilbygget 1980 og der er 3 minkhaller samt gylletank og indendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer, 45 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, minkproduktionen er på 275 tæver. Der er 2 traktorer, markvan
dingsanlæg og plansilo med kold lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælper. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

DYBVADVEJ 81, "SNEVREHOLT",
9740 JERSLEV, tlf. 98-834028.
POUL FREDERIKSEN, gårdejer,
født d. 31.-8.-1943, gift d. 3.10.-1965 med Kirsten Frederik
sen, født d. 2.-7.-1944. Parret
har 3 piger og 2 drenge.
P.F. har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården i
1970 fra sin far Arne Frederik
sen, nuværende ejer er 3. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal
58 ha., heraf 5,5 ha. marginaljord. Der er lejet 22 ha.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1980. Avlsbygningerne består af 3.000
kvadratmeter svinestalde, som er bygget fra 1970 til 1976, desuden er der 2 ældre
huse fra 1910, de er også indrettet til svinestald. Maskinhuse fra 1975 og 1990, og der
er 2 gylletanke og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 240 årssøer,
der sælges ca. 2.000 smågrise og 3.200 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og piansilo med varm og kold
lufts tørreri. Der er 2 faste medhjælpere på gården, som drives sammen med "Heliumlund", Hellumvej 36.

DYBVADVEJ 124, "LANGTVED",
HELLUM, 9740 JERSLEV, tlf.
98-834125.
JØRN LARSEN ANDERSEN,
gårdejer, født d. 18.-4.-1929, søn
af Maren Lasine og Per Larsen
Andersen, gift d. 3.-11.-1956
med Elisabeth Klitgaard, født d.
16.- 2.-1938, datter af Katrine
og Chr. Møller Klitgaard. Parret
har børnene: Grethe, født d. 16.1.-1958 og Per, født d. 5.-8.1959.
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E.K. er formand for Menighedsrådet i Helium sogn. Han overtog gården d. 20.-8.-1971
fra Chr. Vajhøj.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 64 ha., heraf 9 ha. skrænter og skov. Der er lejet 65
ha.
Stuehuset er opført 1913 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald med lade på loftet fra 1960, ungdyrstald fra 1975, slagtesvinestald fra 1960
restaureret i 1987, 3 slagtesvinestalde fra 1977 og hønsehus og fyrrum fra 1913,
maskinhus fra 1977 og 3 gylletanke. Gården drives som alsidig landbrug med en kvæg
produktion på 55 årskøer, 65 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, svinesproduktionen er på 75 årssøer, der produceres ca. 1.550 slagtesvin. Planteproduktionens salgs
afgrøder er frø, raps, ærter og hvede. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker, 2
tårnsiloer, gennemløbstørreri med varm og kold luft og combifyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet og der er ansat 2 faste medhjælpere.
DYBVADVEJ 164, "MOSEN", 9740 JERSLEV, tlf. 98-834154.
BØRGE JENSEN, gårdejer, født d. 13.-4.-1935, søn af Anine og Tinus Jensen. P.J. har
børnene: Tove, Jytte og Birgit.
B.J. overtog gården 1966 fra Kresten Kristiansen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 1,5 ha. skov og
dam. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1979, svinestald fra 1916, senere moderniseret, og lade fra 1934, der er
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 12 årskøer og 6 slagtekalve af
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer,
markvandingsanlæg, plantørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til høst.

DYREHAVEN 22, "SKIPPER", DYREHAVEN, 9700 BRØNDERSLEV.
HANS KJÆR, gårdejer, omtales under Hammelmosevej 156 og 170.
H.K. overto gården d. 12.-8.-1976 fra D.L.R.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 10,8 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, garage og lade. Gården drives sam
men med Hammelmosevej 156 og 170.
DYREHAVEN 102, "RISKJÆR",
STAVAD, 9700 BRØNDERSLEV,
tlf. 98-887638.
ANDERS KJELDGAARD, gård
ejer, født i 1914, søn af Petrine
og Kjeld Kjeldgaard, gift i 1940
med Ellen Mortensen, født i
1918, datter af Kristine Marie og
Peder Mortensen. Parret har bør
nene: Birthe, født i 1943, Bent,
født i 1946, Klara, født i 1948,
Bodil, født i 1951, Ester, født i
1954 og Hanne, født i 1956.
A.K. overtog gården d. 17.-8.-1952 fra Jens Kristensen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 17,2 ha., heraf tilkøbt 2,2 ha. Der er lejet 14 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, lade og maskinhus. Gården drives
udelukkende med en planteproduktion bestående af korn. Der er 2 traktorer.

DYREHAVEN 104, "RISHOLM", 9700 BRØNDERSLEV.
ERIK OG JENS GADE, omtales under "Hvolgaard", Storgårdsvej 44, i Pandrup
Kommune.
E.G og J.G overtog gården d. 1.-1.-1987 fra Viggo Pedersen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 50 ha. og der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1887 og ombygget i 1930, hvor der også blev opført kvægstald.
På gården er der plansilo med varm lufts tørreri.
E.G. og J.G. ejer og driver desuden "Hvolgaard", Storgårdsvej 44, Pandrup Kommune.
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BODIL HANSEN, apoteksassistent, født d. 3.-3.-1956, datter af Agnes og Jens Christi
ansen, gift d. 20.-5.-1978 med Henrik Hansen, salgsleder, født d. 5.-4.-1956, søn af
Asta og Elon Hansen. Parret har børnene: Karina, født d. 24.-10.-1980 og Asbjørn,
født d. 22.-6.-1983.
H.H. er medlem af skolebestyrelsen for Jerslev Skole.
B.H. overtog gården i 1983 fra Sigurd Isaksen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 1,7 ha. freds- og
nåleskov.
Gården bygninger består af stuehus, kvægstald, garage og lade. Gårdens besætning er
på 11 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri og gennemløbstørreri samt halmfyr.

EGEBAKVEJ 40, "ABILDGAARD", STERUP VESTERMARK, 9740 JERSLEV, tlf. 98831507.
ARNE ABILDGAARD, gårdejer, født d. 8.-9.-1939, søn af Magda og Regnar Abildgaard, gift i 1960 med Ulla Larsen, cafeteriabestyrer, født d. 29.-11.-1941, datter af
Ester og Ejnar Larsen. Parret har børnene: Helle, født d. 28.-3.-1960 og Sussi, født d.
10.-3.-1969.
A.A. overtog gården i 1977 fra sin far Regnar Abildgaard, gården har været i slægtens
eje i mange generationer.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført 1927 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, kviestald og lade, alle fra 1949, og maskinhus fra 1957. Gården drives med en
kvægproduktion på 32 årskøer og 30 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1
mejetærkser, plantørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
EGEBAKVEJ 79, "VESTER ABILDGAARD", STERUP VESTERMARK, 9740 JERSLEV,
tlf. 98-831651.
KRISTIAN WINTHER MØGELMOSE, landmand, født d. 19.-4.-1959, søn af Inga og
Peter Winther Møgelmose, gift d. 24.-10.-1987 med Randi Andersen, kontorassistent,
født d. 10.-1.-1961, datter af Esther og Bent Andersen. Parret har børnene: Trine
Merete, født d. 2.-8.-1987 og Mads, født d. 27.-2.-1991.
K.W.M. er lærer. Han overtog gården d. 1.-3.-1986 fra Tage Larsen.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 17,3 ha.
Stuehuset er opført 1887 og restaureret 1986/87. Avlsbygningerne består af maskinhus
og værksted fra 1990 og maskinhus fra 1976. Gården drives udelukkende med en plan
teproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
EGEBAKVEJ 119, "EGEBAK", STERUP VESTERMARK, 9740 JERSLEV, tlf. 98-831179.
GUNNAR KRAGELUND, gårdejer, født d. 6.-11.-1936, søn af Inger Marie og Evald
Kragelund, gift i 1959 med Else Madsen, født d. 22.-7.-1937, datter af Martha og
Thomas Madsen. Parret har børnene: Annie, født d. 17.-8.-1960, Ole, født d. 22.-9.1962, Peter, født d. 28.-5.-1964 og Mona, født d. 9.-4.-1967.
G.K. overtog gården i 1959 fra Aksel Sonnesen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er lejet 6,6 ha.
Stuehuset er opført 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1931, ombygget til
svinestald i 1986, svinestald fra 1973, lade og maskinhus fra 1976. Gården drives med
en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres ca. 450 slagtesvin. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, plantørreri med varm og kold
luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

EGELUNDSVEJ 3, "VESTERGAARD", SVENNUM, 9740 JERSLEV, tlf. 98-831324.
KNUD SØRENSEN, gårdejer, født d. 9.-12.-1929, søn af Olga og Karl Sørensen, gift i
1960 med Sonja Christiansen, født d. 22.-11.-1937, datter af Dagmar og Harald Chri
stiansen. Parret har børnene: Hanne, født d. 6.-1.-1962, Jesper, født d. 22.-8.-1966 og
Lars, født d. 18.-2.-1972.
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K.S. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården i 1960 fra Andrea
og Karl Larsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 12,5 ha., der er 1 ha. med
beplantning.
Stuehuset er opført 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1942, anvendes til
svinestald, garage fra 1927, svinestald fra 1975, hønsehus fra 1947 anvendes til
fyrrum, staklade fra 1981 og lade med svinestald fra 1937, der er gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres ca. 450 slagtesvin. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 1 traktor, 1 plantørreri med
varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
EGELUNDSVEJ 9, "BUNDGAARD",
SVENNUM, 9740 JERSLEV, tlf.
98-831771.
FINN HELGE JØRGENSEN, gård
ejer, født d. 9.-6.-1943, søn af
Lydia og Jens Jørgensen, gift d.
29.-11.-1969 med Anna Mette
Kjær, født d. 10.-7.-1946, datter
af Asta og Elis Kjær. Parret har
børnene: Anne Marie, født d. 4.3.-1971, Helge, født d. 16.-5.1972, Jacob, født d. 27.-11.-1975
og Henrik, født d. 29.-3.-1983.
F.H.J. er medlem af Menighedsrådet i Jerslev Sogn. Han overtog gården d. 27.-12.1977 fra sin svigerfar Elis Kjær.
Ejendomsskyld 3.300.000. Areal 42,8 ha., heraf tilkøbt 14,8 ha., der er 1,1 ha. mose.
Der er lejet 49,5 ha.
Stuehuset er opført 1936 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
svinestalde fra 1942 og 1978, fyrrum og værksted samt udhus og garage, begge fra
1910, hønsehus fra 1928, maskinhus med minklager fra 1986, lade fra 1924, maskinhus
med kornmagasin fra 1978, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på
110 årssøer, der sælges ca. 2.500 smågrise, desuden er der en minkproduktion på 2.000
avlstæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er plænegræsfrø, raps og ærter. Der er 6
traktorer, 1 mejetærsker, 3 plantørrerier med varm og kold luft, heraf 1 automatisk
korntørreri, halmfyr og vindmølle. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
Gården drives sammen med Serritslevvej 392.

EMVEJ 34, "KNEPPESHAUGE",
VESTER LINDER UP, 9700 BRØN
DERSLEV, tlf. 98-838115.
SØREN ERIK NIELSEN, gårdejer,
født d. 21.-7.-1947, søn af Gerda
og Aage Nielsen, bor sammen
med Vibeke Merethe
Storper,
ekspeditrice, født d. 5.-4.-1948,
datter af Hansine Storper.
S.E.N. har sønnen Brian, 18.-4.1980, V.M.S. har børnene: Ken
neth, født d. 3.-4.-1970, Jeanet,
født d. 7.-1.-1973 og René, født d. 18.-3.-1978.
S.E.N. overtog gården d. 1.-5.-1978 fra sin far Aage Nielsen, nuværende ejer er 4.
generation på gården.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 11,5 ha. Der er lejet 19,3 ha.
Stuehuset er opført 1860 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1927, bruges også som svinestald, goldsostald fra 1927, svinestald fra 1979,
klima- og sostald fra 1967, tilbygget i 1984, hønsehus og lade, begge fra 1927, maskin
hus fra 1975, der er gastætsilo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion
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på 100 årssøer, der produceres ca. 2.000 slagtesvin, desuden er der 5 ammekøer og 5
ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker
og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

EMVEJ 50, VESTER LINDERUP,
9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98838135.
BERTEL ØSTERGAARD CHRI
STENSEN, gårdejer, født d. 10.7.-1937, søn af Maren og Inge
man Christensen, gift d. 14.-10.1961 med Kamma Poulsen, med
hjælpende hustru, født d. 22.-3.1939, datter af Marie og Karl
Poulsen. Parret har børnene: Sø
ren, født d. 11.-3.-1962, Jørgen,
født d. 26.-5.-1966 og Jacob,
født d. 10.-11.-1975.
B.Ø.C. overtog gården d. 27.-5.-1965 fra Hartman Larsen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er lejet 17 ha.
Stuehuset er opført 1962. Avlsbygningerne består af hestestald fra 1986, svinestalde
fra 1975 og 1977, 3 minkhaller fra 1985 og lade med maskinhus fra 1981, der er gylle
tank. Gården drives med en svineproduktion på 65 årssøer, der producers ca. 1.200
slagtesvin, desuden er der 7 travheste og 250 minktæver. Planteproduktionens salgsaf
grøde er raps. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker og plantørreri med varm og
kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ENGSIGVEJ 50, "VESTERGAARD", HELLUM, 9740 JERSLEV.
OVE LARSEN, gårdejer, omtales under Hjallerupvej 128.
O.L. overtog gården i 1988 fra Jens Richard Sørensen.
Ejendomsskyld 1.376.000. Areal 60 ha., der er frasolgt 3 ha., der er 10 ha. skov og 10
ha. eng. Gårdens bygninger er af ældre dato. Gårdens besætning er på 40 dådyr, alle
moderdyr. Gården drives sammen med Hjallerupvej 128.

ENGSIGVEJ 103, "SØNDERGAARD", 9740 JERSLEV, tlf.
98-834101.
IVAN CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 3.-6.-1926, søn af Mari
anne Kristine og Holger Christen
sen, gift d. 25.-8.-1970 med Val
borg Christensen, født d. 2.-2.1926, datter af Marie og Hans
Christensen.
I.S. har været på Malling Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 10.-8.-1966 fra Aage Stokbro.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 19
Stuehuset er opført 1878 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1942, ændret til farestald i 1978, slagtesvinestald fra 1970, lade fra 1974, maskin
hus fra 1986, desuden er der et hønsehus, som bruges til svinestald. Gården drives
med en svineproduktion på 40 årssøer, der sælges 600 smågrise og 250 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer og plantørreri med varm
og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ENGSIGVEJ 106, VESTERMARKEN, 9740 JERSLEV, tlf. 98-834052.
JØRGEN JØRGENSEN, landmand, født d. 31.-7.-1945, søn af Dagny og Hans Jørgen
sen, bor sammen med Inger Rubæk Olsen, født d. 3.-9.-1955, datter af Ellen og Anker
Olsen.

-18Jørgen Jørgensen er flymekaniker.
Han overtog gården d. l.-ll.1988 fra Hanna Bina Jensen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal
11,2 ha., heraf 3,5 ha. eng og
mose. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1955. Avls
bygningerne består af kvægstald
og lade med maskinhus, begge
fra 1955. Der er 1 traktor.

ENGSIGVEJ 124, "VESTERMARKEN", 9740 JERSLEV, tlf. 98-834037.
NIELS JØRN SKOVSGAARD, gårdejer, født d. 3.-7.-1952, søn af Ellen og Juel Skovsgaard, gift d. 15.-1.-1977 med Anne Andersen, assistent, født d. 24.-2.-1948, datter af
Evely og Svend Andersen. Parret har børnene: Kristina, født d. 13.-5.-1977, Karoline,
født d. 20.-9.-1980 og Astrid, født d. 19.-5.-1985.
N.J.S. overtog gården i 1975 fra Chr. Ove Sørensen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha., der er 1 ha. skov og eng.
Der er lejet 66 ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af slagtesvinestald fra 1979, goldsostald og farestald fra 1900 begge renoveret indvendig, lade
fra 1900, renoveret, og maskinhus fra 1980. Gården drives med en svineproduktion på
50 årssøer, der sælges ca. 500 smågrise og 500 slagtesvin. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, ærter og frø. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, plantørreri
med varm og kold luft og halmfyr. Maskinstation bruges til skårlægning.

ENGSIGVEJ 125, "ENGSIG", ENGSIG, 9740 JERSLEV, tlf. 98-834103.
HANS CHR. NIELSEN, gårdejer, født d. 25.-4.-1927, søn af Almine Kristine og Niels
Hansen Nielsen, gift i 1964 med Inger Jacobine Thomsen, køkkenmedhjælper, født d.
23.-1.-1936, datter af Nora og Otto Thomsen. Parret har børnene: Randi, født d.
28.-10.-1965 og Nils, født d. 4.-8.-1970.
H.C.N. er uddannet kontrolassistent. Han overtog gården d. 6.-7.-1956 fra Ehlers
Larsen.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 21,1 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald med lade fra 1990 og maskinhus fra 1980. Gårdens besætning er på 20 ammekøer
og 32 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til
gødningsudkørsel.
ENIGHEDSVEJ 20, "GRANLY", KRAGHEDE, 9382 TYLSTRUP, tlf. 98-261358.
ARNOLD JENSEN, gårdejer, født d. 9.-12.-1920, søn af Adolfine og Johannes Jensen,
gift i 1945 med Helga Sørensen, født d. 24.-9.-1924, datter af Anna og Christian
Sørensen. Parret har børnene: Villy, født i 1945, Kaj, født i 1946, Poul Erik, født i
1953, Ritta, født i 1957 og Per, født i 1962.
H.J. døde i 1990.
A.J. overtog gården i 1945 fra Ernst Jensen.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 18,4 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført ca. 1900 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1900, tilbygget i 1958, lade fra 1900 og maskinhus fra 1972. Der er 1
traktor.

FILHOLMVEJ 69, "VESTERGAARD", TØMMERBY, 9700 BRØNDERSLEV, tlf.
98-838083.
ARNE KJELGAARD, landmand, født d. 23.-12.-1926, søn af Meta og Jens Kjelgaard,
bor samme med Ella Margrethe Jonassen, født d. 23.-1.-1931, datter af Agnes og
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Anders Peter Andersen.
Ella M. Jonassen har børnene:
Mona Lise, født d. 12.-11.-1951
og Benthe, født d. 14.-2.-1958.
Arne Kjelgaard overtog gården i
1971 fra sin far Jens Kjelgaard.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 22
ha. Der er udlejet 7,7 ha.
Stuehuset er opført ca. 1880 og
restaureret flere gange. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald, he
stestald med vognport, garage og
lade, alle fra 1880, laden er re
noveret i 1958 og der er maskinhus fra 1964. Gårdens besætning er på 2 årskøer og 2
ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og 1
mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FILHOLMVEJ 116, "MELLERGAARD", FILHOLM, 9700 BRØN
DERSLEV, tlf. 98-838088.
VAGNER PEDERSEN, landmand,
født i 1934, søn af Ingrid og
Ejnar Pedersen.
V.P. har været på Korinth Land
brugskole. Han overtog gården i
1977 fra sin far Ejner Pedersen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
33 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der
er 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade, begge fra
1940, svinestald fra 1962 og maskinhus fra 1978. Gårdens besætning er på 5 ammekøer
og 5 slagtekalve af racerne Limousine og Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps og ærter. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, plantørreri med kold
luft. Maskinstation bruges til rapsen.
FILHOLMVEJ 144, "NØRGAARD",
FILHOLM, 9700 BRØNDERSLEV,
tlf. 98-838195.
KNUD LARSEN PEDERSEN,
gårdejer, født d. 14.-5.-1955, søn
af Anna Katrine og Peder Peder
sen, gift i 1981 med Dorte Han
sen, lærer, født d. 19.-12.-1956,
datter af Agnes og Ejner Hansen.
Parret har børnene: Jonas, født
d. 11.-12.-1982 og Camilla, født
d. 15.-7.-1984.
K.L.P. har været på Malling og
Lundbæk Landbrugsskoler. Han købte halvpart i gården i 1979 og resten i 1983 fra sin
far Peder Pedersen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.650.000. Areal 35, heraf 2 ha. mergel- og tørvegrave. Der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført 1882 og restaureret 1975. Avlsbygningerne brændte i 1975 og blev
genopført med en svinestald, garage og lade med svinestald, desuden er der svinestald
fra 1980, maskinhus fra 1982, gylletank og gastætsilo. Gården drives med en svine
produktion på 155 årssøer, der sælges ca. 3.300 smågrise og 200 slagtesvin, desuden er
der 1 ammeko med kalv og 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er industrikar
tofler, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, silotørreri med varm og kold
luft og halmfyr. Der er 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en kartoflerne.
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FILHOLMVEJ 165, "BRENDBORG",
FILHOLM, 9700 BRØNDERSLEV,
tlf. 98-838060.
HASSE JENSEN, gårdejer, født
d. 11.-3.-1946, søn af Emma og
Frants Jensen, gift i 1968 med
Karen Heltoft Jensen, kassedame,
født d. 9.-5.-1945, datter af
Stense og Anders Heltoft Jensen.
Parret har børnene: Frants, født
d. 10.-6.-1969 og Dorte, født d.
10.-7.-1973.
H.J. har været på Vejlby Land
brugsskole. Han overtog gården i 1973 fra sin far Frants Jensen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er lejet 40 ha.
Stuehuset er opført 1867 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1952, ombygget til svinestald i 1983, slagtesvinestald fra 1962, garage fra
1988, lade fra 1953 og maskinhus fra 1978, der er gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 50 årssøer, der indkøbes en del smågrise, så der produceres ca.
1.400 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, raps og ærter. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri med varm og kold luft og halmfyr. Maskinsta
tion bruges til kartoflerne.

FILHOLMVEJ 176, "VESTERGAARD", FILHOLM, 9700 BRØN
DERSLEV, tlf. 98-838229.
JENS EJNER LARSEN, gårdejer,
født d. 17.-5.-1960, søn af Jo
hanne Marie og Holger Larsen,
gift d. 26.-5.-1990 med Kirstine
Andersen, plejehjemsassistent,
født d. 27.-4.-1957, datter af
Signe Kristine og Martin Ander
sen.
J.E.L. har været på Lundbæk og
Bygholm Landbrugsskoler. Han
er medlem af Repræsentantskabet for Danish Crown slagteriet og gården bruges til
demostrationsbrug for optimal udnyttelse af gylle. Han overtog gården d. 25.-3.-1983
fra Lars Johannes Søndergaard. Ejendomsskyld 3.040.000. Areal 75,6 ha., heraf 6 ha.
skov og gårdsplads. Der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført 1988. Avlsbygningerne består af svinestald med lade på loftet fra
1961, garage, hestestald og lade med maskinhus fra 1985, der er gylletank. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 3.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er industrikartofler, raps, ærter og der leveres halm til Brønderslev Halmværk.
Der er 2 traktorer, kartoffeloptager, sorteringsanlæg, plantørreri og portionstørreri
med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FINKEVEJ 26, "VESTER HJORTS
HØJ", TOLSTRUP, 9700 BRØN
DERSLEV, tlf. 98-838157.
MARTIN KRISTIANSEN, husmand,
født d. 10.-11.-1936, søn af Anne
Margrethe og Konrad Kristiansen,
gift d. 28.-3.-1964 med Lene Bir
git Mellergaard Jensen, sygeple
jerske, født d. 7.-7.-1943, datter
af Mary og Karl Jensen. Parret
har børnene: Annette, født i
1965, Leif, født i 1969 og Hen-
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rik, født i 1975.
M.K. overtog gården i 1964 fra Peter Kokholm Christensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 12,5 ha., heraf tilkøbt 4,2 ha. Oorden er udlejet.
Stuehuset er opført ca. 1890, restaureret og tilbygget flere gange. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1967, ændret til svinestald, svinestald og lade er begge fra
1980. Der er 1 traktor og kombifyr.

FINKEVEJ 59, "ELMELUND", V. LINDERUP, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-838105.
VERNER JENSEN, landmand, født d. 9.-4.-1925, søn af Elisabeth og Niels Larsen
Jensen, gift d. 31.-3.-1950 med Else Marie Jensen, født d. 31.-5.-1928, datter af
Jensine Kristine og Jens Chr. Jensen. Parret har børnene: Lisbeth, født d. 19.-8.-1955
og Inge-Lise, født d. 27.-10.-1958.
V.J. er arbejdsfordeler for vikarordningen i Brønderslev og skriver på Landauktionen i
Brønderslev. Han overtog gården i februar 1950 fra Marinus Sørensen.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført ca. 1890. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1965, ændret til
svinestald, svinestald fra 1965, garage fra 1960 og lade fra 1952. Gården drives
udelukkende med en planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor og 1
mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FLYVBJERG VEJ 100, "DAMMEN",
ØSTER MELLERUP, 9740 JER
SLEV, tlf. 98-831563.
AGNER SIMONSEN, gårdejer,
født d. 16.-7.-1940, søn af Jo
hanne Marie og Thorvald Simon
sen, gift d. 19.-1.-1974 med Tove
Larsen, medhjælpende hustru,
født d. 9.- 6.-1948, datter af
Karen og Bernhard Larsen. Par
ret har børnene: Pia, født d.
23.-6.-1974, Marianne, født d.
15.-9.-1977 og Mads, født d. 9.-2.-1982.
A.S. overtog gården d. 20.-3.-1973 fra Svend Kristensen. Gården har tidligere været
ejet af A.S.'s bedstefar, der havde den i 30 år.
Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 33,5 ha., heraf tilkøbt 19 ha. Der er 4,4 ha. eng. Der
er lejet 9,4 ha.
Stuehuset er opført ca. 1850, restaureret flere gange og tilbygget 1977. Avlsbyg
ningerne består af svinestald med lade og maskinhus fra 1980, garage, hestestald og
værksted fra 1984, sostald fra 1978, klimastald fra 1989, 1 gammelt hønsehus og 1
gammel lade, som er restaureret i 1984, der er 3 fodersiloer og gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 175 årssøer, der sælges ca. 3.500 smågrise og 650
slagtesvin, desuden er der 4 Nordbakker, som bruges til avl og halvpart i minkfarm
med 100 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer. Maskin
station bruges til høst, der er 1 fast medhjælper og 1 skoledreng til hjælp på gården.
A.S. ejer og driver også Sterupvej 79.

FRIHEDSVEJ 11, "SØNDERVANG", KRAGHEDE, 9382 TYLSTRUP, tlf. 98-261520.
JENCY JENSEN, gårdejer, født d. 18.-2.-1924, datter af Katrine og Peter Nielsen,
gift i 1945 med Harry Jensen, født d. 29.-6.-1918, søn af Jensine og Jens Chr. Jensen.
Parret har børnene: Britta, født d. 12.-1.-1946, Tage, født d. 4.-2.-1949, Bente, født
d. 26.-11.-1954, Birgit, født d. 1.-12.-1956 og Gitte, født d. 4.-9.-1959.
H.J. døde i 1986.
J.J. overtog gården i 1944 fra Johan Nielsen.
Areal 19 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er udlejet 19 ha.
Gården brændte i 1955 og blev genopført med stuehus, kvægstald, garage og lade.
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FRUENSGÅRDSVEJ 27, "FRUEGAARD", HJELMSTED, 9700
BRØNDERSLEV, tlf. 98-837360.
ERIK TERKELSEN, gårdejer,
født d. 5.-12.-1936, søn af Alma
og Bertel Therkelsen, gift i 1985
med Sonja Vestergaard Andersen,
medhjælpende hustru, født d. 7.8.-1939, datter af Elvine og Hol
ger Vestergaard Andersen. S.V.A.
har børnene: Brian, født d. 6.12.-1958 og Anne Marie, født d.
28.-10.-1961.
E.T. har været på Malling Landbrugsskole. Han var i den første bestyrelse for RDM i
Vendsyssel, han overtog gården i 1981 fra sin bror Jens Terkelsen. Gården har været i
slægtens eje siden den blev udflyttet fra Hjelmsted i 1845.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 38 ha.
Stuehuset er opført 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1976, maskinhus fra
1977, foderhus fra 1983, kviestald og foderrum er i en gammel bygning, som er resta
ureret, desuden er der gylletank og 2 indendørs køresiloer. Gården drives med en
kvægproduktion på 35 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af racen RDM. Der er 3
traktorer og 1 gummiged. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FYRREVEJ 24, "NY DAMSGAARD", 0. BRØNDERSLEV KÆR, 9700 BRØNDERSLEV,
tlf. 98-811176.
SVEND CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 24.-4.-1931, søn af Kristine Bentine og Anton
Christensen, gift i 1953 med Inga Andreasen, født d. 20.-4.-1935, datter af Julia og
Thorvald Andreasen. Parret har børnene: Hans Jørgen, født d. 9.-7.-1956, Hanne, født
d. 7.-9.-1957, Leif, født d. 6.-3.-1961 og Kjeld, født d. 23.-7.-1962.
S.C. overtog gården i 1962 fra Thelluf Johnsen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 25,5 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er udlejet 11 ha.
Stuehuset er opført 1946. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1946, lade fra 1968
og maskinhus fra 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer, 20 ung
dyr og 12 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er
4 traktorer, kornsilo, portionstørreri med varm og kold luft og halmfyr. Maskinstation
bruges til høst.
GL. KLÆSTRUPVEJ 51, "NEDERGAARD", KLÆSTRUP, 9740 JER
SLEV, tlf. 98-831254.
KIRSTEN OG ARNE NEDERGAARD, gårdejere.
K.N. og A.N. er børn af Johanne
og Christian Nedergaard.
Søskendeparret overtog gården
d. 1.-1.-1977 fra Alfred Neder
gaard, gården har været i slæg
tens eje siden 1830.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 32
ha., heraf tilkøbt 1,7 ha., der er 3 ha. skov og 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1750 og restaureret 1937. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1929, hestestald fra 1915 anvendes til kviestald, værksted og garage, lade fra 1871 og
maskinhus fra 1948. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 21 ungdyr
og 9 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1
traktor og kombifyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GL. KLÆSTRUPVEJ 61, "LUNDEN", KLÆSTRUP, 9740 JERSLEV, tlf. 98-831860.
HANS CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 27.-3.-1958, søn af Inga og Poul Christensen,
gift d. 27.-7.-1986 med Agnethe Birgitte Winther, født d. 15.-9.-1963, datter af
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Kristine og Jens Gerhard Win
ther. Parret har datteren Ninna,
født d. 23.-6.-1990.
Hans Christensen har været på
Lundbæk og Vejlby Landbrugssko
ler. Han overtog gården d. 1.-3.1986 fra Harald Jensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
38 ha., der er frasolgt 1 ha., og
der er 7 ha. eng, skov og krat.
Stuehuset er opført 1866 og re
staureret flere gange. Avlsbygnin
gerne består af svinestalde fra
1866 renoveret flere gange, fra 1936 og 1979, lade fra 1866. Gården drives med en
svineproduktion på 60 årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise og 200 slagtesvin. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn, kartofler, raps, ærter og græsfrø. Der er 1
traktor, markvandingsanlæg og plantørreri med varm og kold luft. Maskinstation
bruges til høst og der er 1 skoledreng til hjælp.
GRANVEJ 19, "JÆGERSBORG",
ØSTER BRØNDERSLEV, '9700
BRØNDERSLEV, tlf. 98-811042.
ERIK BØGH JOHANSEN, gård
ejer, født d. 25.-2.-1933, søn af
Anna og Søren Johansen, gift d.
30.-11.-1952 med Anne Bodil An
dersen, født d. 31.-5.-1934, dat
ter af Inga og Hans Chr. Ander
sen. Parret har børnene: Grethe,
født d. 28.-4.-1953, Ole, født d.
27.-4.-1956, Svend, født d. 22.5.-1959 og Hans, født d. 20.-7.-1961.
E.B.J. overtog gården d. 20.-1.-1965 fra Chr. Møller Christensen.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 23 ha. Der er lejet 13,8 ha.
Stuehuset er opført 1921 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1930 og 1973 og lade fra 1930, der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 48 årskøer, 45 ungdyr og 27 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
GRISHØJGÅRDSVEJ 35, "ØSTERGAARD", 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-822043.
TAGE THOMSEN, landmand, født d. 6.-10.-1931.
T.T. overtog gården d. 13.-4.-1960 fra Kristian Olsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er udlejet 9 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, lade og maskinhus. Gårdens besætning
er på 10 ammekøer og 10 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri og plantørreri
med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
GRISHØJGÅRDSVEJ 100, GRISHØJGÅRDS MARK, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98822455.
HARRY KRISTENSEN, landmand, født d. 26.-2.-1924, søn af Eva Andrea og Jens Her
mand Kristensen, gift i 1948 med Rigmor Larsen, født d. 21.-2.-1925, datter af
Kirstine og Kristian Larsen. Parret har børnene: Eva Kirstine, født d. 25.-8.-1948 og
Flemming, født d. 28.-2.-1953.
H.K. overtog gården i 1958 fra sin far Jens Hermand Kristensen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 16 ha.
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Grishøjgårdsvej 100's stuehus er
opført 1926 og restaureret flere
gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1926, tilbygget i
1964, lade fra 1964, garage fra
1965 og kviestald med roerum
fra 1974. Gården drives med en
slagtekvægproduktion på 18 stk.
af blandet race. Desuden er der
10 årssøer og der produceres ca.
150 slagtesvin. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps og
hvede. Der er 2 traktorer og
plantørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GRISHØJGÅRDSVEJ 140, "GRISHØJGAARD", 9700 BRØNDER
SLEV, tlf. 98-821324.
WILLY KURT CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 15.-5.-1944, søn
af Dagny og Ejnar Christensen.
W.K.C. har børnene: Jytte, født
d. 9.-3.-1963, Michael, født d.
21.-7.-1977 og Jonna, født d.
27.-3.-1980.
W.K.C. overtog gården d. 1.-7.1972 fra Niels Jensen Pedersen.
Ejendomsskyld 2.720.000. Areal 101,8 ha., heraf tilkøbt 33 ha.
Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1966, ungdyrstald med spalter fra 1978, svinestald og lade fra 1939, maskinhus fra
1978, desuden er der garage og værksted. Gården drives med en kvægproduktion på 75
årskøer og 75 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede
og byg. Der er 8 traktorer, 2 mejetærskere, 1 portionstørreri med varm og kold luft.
Der er 1 fast medhjælper på gården, som drives sammen med Vildmosevej 131.
GRISHØJGÅRDSVEJ 181, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-823803.
KIRSTEN OG OVE JENSEN, landmænd.
O.J. er født d. 2.-10.-1952, søn af Nitta og Gunder Jensen, gift d. 2.-6.-1979 med
Kirsten Christensen, omsorgsassistent, født d. 25.-3.-1954, datter af Johanne og Erik
Christensen. Parret har sønnen: Mark Allan, født d. 26.-4.-1983.
O.J. er udlært tømrer, men arbejder som fodermester. Parret overtog gården d. 1.11.-1978 fra Kresten Clausen.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 40,5 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, lade, maskinhus og udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 27 årskøer, 15 ungdyr og 19 slagtekalve af
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

GRISHØJGÅRDSVEJ 222, 9700
BRØNDERSLEV, tlf. 98-801075.
STIG THØGERSEN, gårdejer,
født d. 9.-7.-1964, søn af Kirsten
og Christian Thøgersen.
S.T. har været på Try og Lund
bæk Landbrugsskoler. Han over
tog gården d. 1.-1.-1990 fra sin
far Christian Thøgersen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal
38 ha., heraf 5 ha. med vedva-
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rende græs. Stuehuset er opført 1939, ombygget flere gange, senest 1975. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1939, svinestalde fra 1978 og 1991 og lade fral 1964,
der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges ca.
3.200 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der
er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GULDREGNVEJ 31, "SØNDERGAARD", HJELMSTED, 9700
BRØNDERSLEV, tlf. 98-837135.
POUL SLOTH, gårdejer, født d.
18.-8.-1938, søn af Elna og Jo
hannes Sloth, gift d. 10.-4.-1963
med Else Nielsen, medhjælpende
hustru, født d. 20.-10.-1939, dat
ter af Helga og Niels Peter Niel
sen. Parret har børnene: Niels
Morten, født d. 5.-7.-1963, Steen
Henrik, født d. 8.-5.-1965, Jens
Ole, født d. 22.-6.-1970 og Lars

Erik, født d. 1.-5.-1978.
P.S. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han er i Repræsentantskabet for Mejeri
Selskabet Danmark, medlem af DLK, Vendsyssel, Landsorganisationen og af Dalko.
Han overtog gården i 1968 fra Oscar Rasmussen.
Ejendomsskyld 2.420.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 15,5 ha., der er frasolgt 2,8 ha.
Der er lejet 13,8 ha.
Stuehuset er opført 1892 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, goldsostald og maskinhus, alle fra 1961, kviestald fra 1974, svinestald fra 1962,
farestald og foderhus fra 1979 og lade fra 1976, der er indendørs køresilo. Gården
drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 76 årskøer og 60 ungdyr af
racen SDM, der er en svineproduktion på 70 årssøer, der sælges ca. 450 smågrise og
1.000 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 7 traktorer, 1 meje
tærsker, kornsilo og gennemløbstørreri med varm og kold luft. Der er 1 fast med
hjælper på gården.

HALLUNDKÆR 32, "LYNGBJERG", BJERGET, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-835072.
NIELS JØRGENSEN, gårdejer, født d. 13.-8.-1915, søn af Marie og Kristian Jørgensen,
gift i 1942 med Aase Larsen, født d. 21.-2.-1919, datter af Laura og Laurits Larsen.
Parret har børnene: Christian, født d. 7.-8.-1951, Laurits, født d. 16.-7.-1954 og
Jesper, født d. 10.-9.-1956.
Aa.L. døde i 1979.
N.J. overtog gården d. 1.-1.-1945 fra Aage Lohse.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 2,2 ha., der er 2 ha. eng langs
åen.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1959, svinestald fra 1900 var tidligere kostald, garage fra 1952, lade fra
1900 og maskinhus fra 1970. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der
produceres ca. 200 slagtesvin, desuden er der 8 ammekøer og 10 ungdyr af blandet
race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3 traktorer, andel i
mejetærsker og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HALLUNDKÆR 80, "KÆRGAARD", HALLUND KÆR, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98835061.
PREBEN SCHIØNNING, gårdejer, født d. 17.-3.-1941, søn af Sigrid og Knud Schiønning, gift i 1967 med Elsebeth Høyrup, registreret revisor, født d. 25.-3.-1950, datter
af Kristine og Holger Høyrup. Parret har datteren Jette, født d. 15.-3.-1968.
P.S. overtog gården i 1967 fra Jørgen Møller.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 7,5 ha. mose og
engdrag.
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"Kærgaard"s stuehus er opført
1936 og restaureret flere gange.
Avlsbygningerne består af 2
kvægstalde, den ene fra 1975,
garage og halmfyr, lade fra 1912
og maskinhus fra 1978, der er
gylletank. Gårdens besætning er
på 24 ammekøer og 35 ungdyr af
racen Simmentaler. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er raps. Der
er 2 traktorer, plantørreri med
varm og kold luft og halmfyr.
Maskinstation bruges til halm
presning.

HALLUNDKÆR 99, "HALKÆRGAARD", HALLUND KÆR, 9700
BRØNDERSLEV, tlf. 98-835059.
JØRGEN HALD, gårdejer, født
d. 1.-7.-1936, søn af Mariane og
Frederik Hald, gift d. 19.-2.-1966
med Birthe Nørgaard, født d.
26.-8.-1934, datter af Oda og
Chr. Nørgaard. Parret har bør
nene: Morten, født d. 4.-12.-1966
og Jesper, født d. 4.-3.-1971.
J.H. har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han er i kredsledel
sen for DLG og i Repræsentantskabet for Danish Crown slagteriet. Han overtog går
den i 1964 fra sin far Frederik Hald, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 29 ha. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1965, ombygget til
svinestald i 1976 og tilbygget 1978, sostald fra 1970, ungsvinestald fra 1984, 2 lader
fra 1967 og 1979, 2 maskinhuse fra 1984 og 1981, der er 2 gylletanke og 3 gastætte
siloer. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der produceres ca. 2.000
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og frø. Der er 2 trakto
rer, 1 mejetærsker, plantørreri med varm og kold luft og halmfyr. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
HALLUNDKÆR 100, "BÆKMARK",
HALLUND KÆR 9700 BRØNDER
SLEV, tlf. 98-835123.
LARS HENNING PEDERSEN,
gårdejer, født d. 31.-10.-1933,
søn af Julia og Chr. Pedersen,
gift d. 28.-12.-1974 med Asta
Christensen, hjemmehjælper, født
d. 5.- 7.-1943, datter af Magda
og Niels Christensen. Parret har
børnene: Lars, født d. 17.-9.-1966,
Gitte, født d. 12.-3.-1970 og Le
na, født d. 25.-6.-1974.
L.H.P. overtog gården i 1968 fra sin far Chr. Pedersen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald
med garage var tidligere hestestald og lade. Gården drives med en kvægproduktion på
14 årskøer, 16 ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 150 stk. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til høst.
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HALLUND KÆR, 9700 BRØNDER
SLEV, tlf. 98-835206.
KARSTEN ØSTERGAARD FRE
DERIKSEN, gårdejer, født d.
13.-2.- 1959, søn af Jonna og
Torben Østergaard Frederiksen,
gift d. 28.-7.-1989 med Bente
Hansen, hjemmehjælper, født d.
2.-5.-1964, datter af Herdis og
Knud Hansen. Parret har datte
ren: Julie, født d. 10.-10.-1984.
K.Ø.F. overtog gården d. 15.-6.1989 fra Tom Pedersen. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 16,5 ha., der er lejet 8 ha.
Stuehuset er opført 1976. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1976 og 1978,
heste- og fjerkræhus fra 1970, lade fra 1976 og maskinhus fra 1973, der er 2 gylle
tanke. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer og 50 ungdyr af blandet
race. Desuden er der 3 heste af racen racen Dansk Varmblod, de bruges til avl. Der
er 3 traktorer, 3 fodersiloer og der anvendes staldvarme til stuehuset. Maskinstation
bruges til ensilering.

HALLUNDKÆR 125, "NYGAARD", HALLUND KÆR, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98832840.
KARL EVALD THOMSEN, landmand, født d. 19.-12.-1917, søn af Otine og Chr. Thom
sen, gift i 1943 med Ruth Larsen, født i 1923, datter af Laura og Jens Larsen. Parret
har børnene: Birthe, født i 1949 og Inger, født i 1953.
K.E.T. overtog gården i 1942 fra Anton Kristoffersen.
Areal 15,5 ha., der er udlejet 6,6 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, garage, hestestald, lade og maskinhus.
Gårdens besætning er på 3 årskøer af racen SDM, desuden produceres der 50 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer.
HALLUNDVEJ 96, "SKAANVADGAARD", 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-811488.
HENNING KRISTENSEN, gårdejer, født i 1950, søn af Else og Harry Kristensen, gift i
1978 med Johanne Dahl Kjær, medhjælpende hustru, født i 1954, datter af Aase og
Aksel Kjær. Parret har børnene: Peter, født i 1979 og Jacob, født i 1984.
H.K. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1982 fra sin svi
gerfar Aksel Kjær.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 64 ha., heraf 2 ha. skov og eng. Der er. lejet 4 ha.
Stuehuset er opført 1901 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af farestald, slagtesvinestald, goldsostald og klimastald, alle fra 1956, de er alle renoveret
efter brand i 1982, farestald, goldsostald og klimastald er renoveret igen i 1990/91,
lade fra 1956 og maskinhus fra 1982, der er gylletank. Gården drives med en svinepro
duktion på 100 årssøer, der produceres ca. 2.000 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og portions- og
plantørreri med kold luft. Maskinstation bruges til raps.

HALLUNDVEJ 188, "HEDENSMIN
DE", 0. LINDERUP, 9700 BRØN
DERSLEV, tlf. 98-811272.
ARNE LARSEN, gårdejer, født
d. 11.-11.-1956, søn af Lise Hele
ne og Knud Larsen, gift d. 14.12.-1985 med Susanne Olsen, la
borant. Parret har børnene: Chri
stian, født d. 10.-8.-1988 og Jon
na, født d. 17.-3.-1990.
A.L. har været på Borris og
Lundbæk Landbrugsskoler. Han
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er bestyrelsesmedlem i Kontrolforeningen. Han overtog gården d. 22.-6.-1978 fra Erik
Larsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er lejet 7 ha.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade, begge fra 1974 og værksted fra 1928, der er gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 40 årskøer og 47 ungdyr af racen SDM, kalvene sælges.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 2 traktorer, 1 ren
degraver og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til ensilering og høst.

HALLUNDVEJ 197, ØSTER LINDERUP, 9700 BRØNDERSLEV,
tlf. 98-811291.
ARNE SLOTH, landmand, født d.
7.-2.-1949, søn af Jenny og
Svend Sloth, gift i 1975 med
Leila Larsen, husassistent, født
d. 30.-4.- 1947, datter af Karen
og Svend Larsen. Parret har bør
nene: Kim, født d. 12.-11.-1969,
Maibritt, født d. 2.-11.-1971 og
Tina, født d. 28.-3.-1977.
A.S. er murersvend. Han overtog
gården i oktober 1975 fra Aksel Larsen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 10,5 ha. Der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført ca. 1850 og restaureret 1976. Avlsbygningerne består af svinestald, lade og foderhus, alle fra 1978 og hønsehus fra 1981. Gårdens besætning er på
20 prydfasaner og der er 10 bistader. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps
og ærter. Der er 1 traktor og kombifyr. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

HALLUNDVEJ 342, "NØRGAARD",
HEBBELSTRUP, 9700 BRØNDER
SLEV, tlf. 98-835144.
ARNE GRAMKOW ANDERSEN,
gårdejer, født d. 16.-9.-1938, søn
af Herdis og Peter Andersen,
gift d. 19.-2.-1966 med Gurli
Jensen, født d. 30.-6.-1943, dat
ter af Emmy og Carl Jensen.
Parret har børnene: Lone, født
d. 21.-10.-1960, Bente, født d.
11.-9.-1962 og Peter, født d.
16.-5.-1967.
A.G.A. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han har været medlem af kommunalbe
styrelsen, heraf en del år som kulturudvalgsformand. Han overtog gården d. 11.-6.1970 fra Arne Christensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 32 ha., heraf 2 ha. skov. Der er forpaget 20 ha.
Stuehuset er opført 1966. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1923 og 1974, den
ene er renoveret i 1958, desuden er der maskinhus fra 1979. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 2.000 stk. årligt, desuden er der 6 ammekøer. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærker, plantørreri med varm
og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HALLUNDVEJ 347, "KÆRGAARDEN", 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-835395.
FLEMMING RYDDER NIELSEN, gårdejer, født d. 14.-5.-1957, søn af Henny og Peder
Ryder Nielsen, gift d. 22.-8.-1981 med Birte Poulsen, lærer, født d. 26.-10.-1954,
datter af Ingeborg og Nikolaj Poulsen. Parret har børnene: Lena, født d. 17.-5.-1970,
Dorte, født d. 22.-2.-1982 og Heidi, født d. 30.-5.-1986.
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Flemming R. Nielsen har været
på Lundbæk Landbrugsskole 2
gange, han er i bestyrelsen for
Hallund Husmandsforening. Han
overtog gården d. 1.-4.-19845 fra
Erik Hejlesen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal
19,3 ha., heraf 7 ha. skov.
Stuehuset er opført 1987. Avls
bygningerne består af svinestald
fra 1975, fare- og goldsostalde
fra 1975 og 1983, lade fra 1989
og kostald fra 1990, der er 3
fodersiloer og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 170 årssøer, der
sælges ca. 2.600 smågrise og 850 slagtesvin årligt. Desuden er der 15 ammekøer og 30
ungdyr af racen Hereford. Der er 2 traktorer og halmfyr. Der er 1 fast medhjælper.
Maskinstation bruges til høst.
HAMMELMOSE ENGVEJ 51,
HAMMELMOSE MARK, 9700
BRØNDERSLEV, tlf. 98-887701.
KNUD GJERLEV STEFFENSEN,
landmand, født d. 23.-1.-1936,
søn af Signe og Aksel Steffen
sen, gift d. 30.-4.-1978 med Ella
Nielsen, medhjælpende hustru,
født d. 30.-6.-1943, datter af
Johanne og Verner Jensen. Par
ret har børnene: Ellen Marie,
født d. 6.-8.-1966, Jørgen født
d. 13.-2.-1969, Thomas, født d.
24.-3.-1971, Morten, født d. 8.-3.-1980 og Lars, født d. 24.-8.-1983.
K.G.S. overtog gården i 1976 fra Thorvald Larsen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 41,5 ha.
Stuehuset er opført 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald med lade fra 1976,
maskinhus fra 1978, der er 2 gylletanke og gastætsilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 50 årskøer, 35 ungdyr og 35 slagtekalve af racen DRK. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. Gården
drives uden fremmed arbejdskraft.

HAMMELMOSE ENGVEJ 62, "VANGEN", HAMMELMOSE MARK, 9700 BRØNDER
SLEV, tlf. 98-887490.
TAGE LARSEN, gårdejer, født d. 29.-7.-1934, søn af Hilda Marie og Lars Chr. Larsen,
gift d. 6.-12.-1959 med Anna Marie Thomsen, medhjælpende hustru, født d. 26.-7.1939, datter af Krista Andrea og Thomas Chr. Thomsen. Parret har børnene: Inger
Lis, født d. 20.-10.-1960, Anette, født d. 21.-11.-1962, Michael, født d. 15.-3.-1967 og
Helle, født d. 25.-5.-1973.
T.L. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d. 16.-11.-1959 fra
Mario Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.280.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 20 ha.
Stuehuset er opført 1922 og restaureret 1971. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1970, kviestald fra 1922, tilbygget i 1960, garage fra 1962 og lade fra 1977, der er
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 35 ungdyr og 20 slag
tekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps eller hvede. Der er
2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HAMMELMOSEVEJ 40, HAMMELMOSE MARK, 9700 BRØNDERSLEFV, tlf. 98-887840.
JØREN BORUP NIELSEN, landmand, født d. 30.-10.-1947, søn af Karen Johanne og
Thorvald Borup Nielsen, bor sammen med Jytte Pedersen, omsorgsassistent, født d.
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25.-3.-1945, datter af Karen Amstrup og Jens Pedersen. Parret
har børnene: Gitte, født d. 20.4.-1984 og Morten, født d. 12.8.-1986.
Jøren B. Nielsen har været på
Vejlby Landbrugsskole. Han er i
bestyrelsen for Brønderslev og
Omegns familiebrug og i bestyrel
sen for Landbocenter og regn
skabsudvalget. Han købte 1.
halvdel af gården d. 1.-1.-1978
og resten d. 1.-1.-1986 fra sin

far Thorvald Borup Nielsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 8,8 ha. Der er lejet 3,8 ha.
Stuehuset er opført 1950 og restaureret fra 1970-78. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1950, svinestald fra 1970 anvendes til ungdyrstald, svinestald fra 1978,
renoveret til kostald i 1986/87, garage og maskinhus fra 1976 og lade fra 1978, der er
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer, 54 ungdyr og 25 slagtekalve af racen Jersey. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
HAMMELMOSEVEJ 58, HAMMELMOSE, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-887715.
JENS NIELSEN, landmand, født d. 16.-7.-1954, søn af Asta og Elmer Nielsen, gift d.
22.-5.-1976 med Kirsten Jensen, pædagogmedhjælper, født d. 2.-2.-1954, datter af
Inger og Erik Jensen. Parret har børnene: Peter, født d. 4.-4.-1977 og Mads, født d.
11.-7.-1981.
J.N. er chauffør. Han overtog gården d. 15.-10.-1986 fra sin svigerfar Erik Jensen,
nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 13,8 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1922 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1922, renoveret til fårestald i 1989, hestestald og lade begge fra 1922.
Gårdens besætning er på 15 moderfår og 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og korn. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges høst.
HAMMELMOSEVEJ 61, "FAURHOLT", HAMMELMOSE, 9700 BRØNDERSLEV, tlf.
98-887210.
HARALD OLESEN, landmand, født d. 31.-5.-1913, søn af Jørgine og Olaf Olesen, gift
d. 13.-11.-1949 med Gerda Knudsen, født d. 16.-4.-1928, datter af Marie og Thomas
Knudsen. Parret har børnene: Bent, født d. 4.-6.-1950, Jytte, født d. 11.-1.-1953 og
Helle, født d. 7.-1.-1955.
H.O. er uddannet landbrugskonsulent. Han overtog gården d. 1.-7.-1969 fra Søren
Kristensen (Hune). Ejendomsskyld 720.000. Areal 14,5 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1922 og restaureret 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald,
lade og maskinhus. Der er korntørreri og halmfyr.
HAMMELMOSEVEJ 81, GL. HAMMELMOSE MARK, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98887496.
VILLY JENSEN, gårdejer, født d. 25.-8.-1941, søn af Kristine og Jørgen Jensen, gift
d. 26.-10.-1968 med Gerda Marie Jensen, medhjælpende hustru, født d. 12.-11.-1944,
datter af Anna Kamilla og Alfred Jensen. Parret har børnene: Ove, født d. 18.-5.1969, Allan, født d. 15.-11.-1971 og Preben, født d. 1.-10.-1973.
V.J. overtog gården d. 15.-4.-1969 fra sin far Jørgen Jensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 26,6 ha., heraf tilkøbt 15,6 ha. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført 1922 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1971, kviestald fra 1975, lade med maskinhus samt foderhus, begge fra
1979, der er 2 udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 50 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af racen Jersey. Der er 2 traktorer og
gennemløbstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

-31HAMMELMOSEVEJ 156 og 170, "NORDMARKEN", HAMMELMOSE, 9700 BRØNDER
SLEV, tlf. 98-887057 og 98-887058.
HANS KJÆR, gårdejer, født d. 13.-5.-1951, søn af Mathilde Bang og Valdemar Kjær,
gift d. 11.-12.-1980 med Nanna Strange Jensen, medhjælpende hustru, født d. 29.3.-1957, datter af Emma og Gunner Jensen. Parret har børnene: Eva, født d. 30.-3.1981 og tvillingerne, Lotte og Mette, født d. 23.-3.-1988.
H.K. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog nr. 156 i 1978 fra sin far
Valdemar Kjær, nr. 170 blev købt i 1984 fra Henry Kristensen, begge ejendomme er
bygget i 1924. Produktionen lægges i øjeblikket om til økologisk drift.
Ejendomsskyld 3.300.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 4,4 ha. læbælte og
gårdsplads. Der er lejet 5,6 ha.
Der er 2 stuehuse, det ene bruges som medhjælper bolig. Avlsbygningerne består af 2
kvægstalde, 1 gi. kostald bruges til lagerplads, kalvestald, 2 lader, maskinhus, gylle
tank, 2 indendørs og 1 udendørs køresilo samt 2 gastættesiloer. Gården drives med en
kvægproduktion på 150 årskøer, 148 ungdyr af racen Jersey. Desuden er der 6 heste af
racen Engelsk Fuldblod, det er galopheste, som bruges til avl. Planteproduktionens
salgsafgrøde er hvede. Der er 5 traktorer. Der er 1 fodermester og 1 fast medhjælp
på gården. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, gården drives sammen
med Dyrehaven 22.
HAMMELMOSEVEJ 224, HAM
MELMOSE MARK, 9700 BRØN
DERSLEV, tlf. 98-887552.
TAGE HOUGAARD LARSEN,
landmand, født d. 8.-6.-1921, søn
af Marie og Godtfred Larsen,
gift i 1947 med Ragnhild Dahl,
født d. 8.-9.-1924, datter af Ma
ren og Kresten Dahl. Parret har
børnene: Finn, født d. 29.-11.-1948,
Helge, født d. 12.-11.-1951,
Bent, født d. 21.-2.-1954 og tvillingerne Ove og Jan, født d. 29.11.-1959. T.H.L. overtog gården i 1956 fra Otto Jensen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 8,5 ha., der er frasolgt 1,5 ha.
Stuehuset er opført 1922 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade, begge fra 1922, svinestald og maskinhus fra 1961 og svinestald fra 1968.
Gårdens besætning er på 5 årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin. Der er 1 traktor
og plantørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HEBBELSTRUPVEJ 32, HEBBELSTRUP, 9700 BRØNDERSLEV,
tlf. 98-835031.
THORVALD SKJØLSTRUP LAR
SEN, gårdejer, født d. 13.-9.1919, søn af Karen og Thomas
Peter Larsen, gift d. 30.-12.1950 med Gerda Marie Larsen,
født d. 6.-8.-1919, datter af Kri
stine og Jens Larsen. Parret har
børnene: Mogens, født d. 22.-11.1951, Peter, født d. 1.-1.-1953
og Birgit, født d. 6.-11.-1954.
T.S.L. har været på Haslev Høj- og landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d.
1.-4.-1985 fra Holger Libak Pedersen. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 25 ha. Jorden er
udlejet til sønnen Mogens, der driver gården "Vester Hebbelstrup", Hebbelstrupvej 84.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1936, ændret til svinestald i 1985, stald og vognport fra 1939 og lade fra 1900.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 650 stk. Der er 1 traktor.
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HEBBELSTRUPVEJ 84, "VESTER
HEBBELSTRUP", HEBBELSTRUP,
9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98835079.
MOGENS LARSEN, gårdejer,
født d. 22.-11.-1951, søn af Ger
da og Thorvald Larsen, gift d.
22.-10.-1988 med Anette Jensen,
født d. 22.-9.-1961, datter af
Hanne og Ejlif Jensen. Parret
har børnene: Anders, født d.
10.-8.-1979, Martin, født d. 20.2.-1986, Malene, født d. 4.-1.1989 og Andreas, født d. 25.-9.-1990.
M.L. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1985 fra sin far
Thorvald Larsen, nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 67 ha., heraf 1 ha. skov og 3 ha. mose. Der er lejet
25 ha.
Stuehuset er opført 1870 og restaureret 1988-1990. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1912, tilbygget 1965, ungdyrstald fra 1914 ændret til svinestald i 1959 og til
ungdyrstald i 1978, værksted fra 1975, lade fra 1915 og maskinhus fra 1990, der er
gylletank og 3 udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 67 års
køer og 65 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, frø og
korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri og portionstørreri med varm og
kold luft og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er 1 fast
medhjælp på gården.

HEBBELSTRUPVEJ 105, "MELLERGAARD", HEBBELSTRUP, 9700
BRØNDERSLEV, tlf. 98-835129.
CARL ERIK OLESEN, gårdejer,
født d. 7.-12.-1940, søn af Sørine og Niels Peter Olesen, bor
sammen med Jytte Jensen, ren
gøringsassistent, født d. 9.-12.1945, datter af Inger og Anders
Jensen.
C.E.O. har været på Korinth
Landbrugsskole. Han er domsmand
i byretten i Brønderslev. Han
overtog gården d. 1.-11.-1972 fra Richard Thomsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 18 ha.
Stuehuset er opført 1882 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1953 og 1962, ungdyrstald fra 1977, lade fra 1880 og maskinhus fra 1978,
der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 90 årskøer, 120
ungdyr og 55 slagtekalve af racen SDM. Der er 4 traktorer. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet. Der er 1 skoledreng og 1 skolepige til hjælp. Gården drives
sammen med Hebbesltrupvej 201, som er på 6,5 ha.
HEBBELSTRUPVEJ 165, "HULHØJ", HOLLENSTED, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98835097.
KNUD JØRGENSEN, gårdejer, født d. 11.-6.-1943, søn af Efra og Jens Jørgensen, bor
sammen med Benthe Hansen, født d. 28.-8.-1946, datter af Inga og Marius Høj. Parret
har børnene: Helga, født d. 13.-5.-1966, Allan, født d. 25.-4.-1971, Martin, født d.
14.-4.-1972 og Berit, født d. 24.-11.-1977.
K.J. har været på Høng Landbrugsskole. Han er medlem af Menighedsrådet i Hallund
sogn. Han overtog gården d. 1.-7.-1972 fra sin far Jens Jørgensen, nuværende ejer er
4. generation på gården, som kom i familiens eje i 1863.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 38,1 ha., heraf 2 ha. mose og skov. Der er lejet 2 ha.
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eng.
Stuehuset er opført 1937. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1959, værksted med
køresilo, lade fra 1911, renoveret med stålbuer i 1990 og maskinhus fra 1986, der er
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 33 årskøer og 33 ungdyr af racen
SDM, desuden produceres der ca. 80 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er
ærter. Der er 3 traktorer, markvandingsanlæg, portionstørreri med varm og kold luft
og tårnsilo. Maskinstation bruges til høst og der er 1 skoledreng til hjælp.
HEDEGÅRDSVEJ 20, "HEDEGAARD", HVILSHØJ MARK, 9700 BRØNDERSLEV, tlf.
98-811102.
ALLAN NIKOLAJ BJØRN HANSEN, gårdejer, født d. 26.-2.-1954, søn af Lis og Svend
Bjørn Hansen.
A.N.B.H. har været på Lundbæk og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården d.
1.-2.-1986 fra Henry Henriksen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 28 ha., heraf 2,8 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført 1929. Avlsbygningerne består af svinestald og lade, begge fra
1929, og hestestald indrettet i lade i 1986. Gården drives med en svineproduktion på
15 årssøer, der produceres ca. 300 slagtesvin årligt, desuden er der 8 heste af racen
Dansk Varmblod, de bruges til avl. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, og
ærter. Der er 1 traktor og plantørreri med kold luft. Maskinstation bruges til høst.
HELLUMLUNDVEJ 36, "HELLUMLUND", 9740 JERSLEV.
POUL FREDERIKSEN, gårdejer, omtales under "Snævreholt", Dybvadvej 81.
P.F. overtog gården i 1982.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 81,6 ha., heraf 13,8 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført ca. 1880. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1930, som er
renoveret i 1980, desuden er der lade og maskinhus. Gården drives sammen med Dyb
vadvej 81.

HELLUMVEJ 80, "NØRRE BRØNDEN", SVENNUM, 9740 JERSLEV, tlf. 98-831102.
ELNA MARGRETHE BRØNDEN, gårdejer, født d. 8.-5.-1920, datter af Thorvald Skov,
gift i 1950 med Niel Chr. Brønden, søn af Kristine og Chr. Peter Brønden. Parret har
børnene: Jens, født d. 8.-1.-1947, Tove, født d. 2.-4.-1951 og Christian, født d.
18.-1.-1953.
E.M.B. overtog gården d. 1.-4.-1950 fra sin svigerfar Chr. Peter Brønden, som købte
gården i 1910.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 16,5 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført ca. 1860 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1967, desuden er der maskinhus og lade, samt halmfyr.
HELLUMVEJ 198, "STENDAL", HELLUM, 9740 JERSLEV, tlf. 98-834122.
SVEND ERLING HJERMITSLEV, gårdejer, født d. 27.-9.-1939, søn af Herdis og Haa
kon Hjermitslev, gift i 1962 med Inger Birthe Jensen, født d. 1.-11.-1943, datter af
Erna og Gunnar Jensen. Parret har børnene: John, født d. 16.-12.-1962, Per, født d.
7.-4.-1964 og Palle, født d. 28.-7.-1971.
S.E.H. driver Helium Maskinstation. Han overtog gården i 1982 fra sin mor Herdis
Hjermitslev.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 8 ha.
Stuehuset er opført 1954 og restaureret 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1978, den anvendes idag som kontor og lager, laden er fra 1978, maskinhusene er fra
1889 og 1973, de er tilbygget i 1982. Gården drives udelukkende med en planteproduk
tion bestående af korn og raps. Der drives maskinstation og der er de nødvendige
maskiner til en moderne maskinstation.

HJALLERUPVEJ 128, "MELLERGAARD", HELLUM, 9740 JERSLEV, tlf. 98-834102.
OVE LARSEN, gårdejer, født d. 15.-6.-1941, søn af Irma og Christian Larsen, gift d.
7.-1.-1967 med Inger Pedersen, født d. 22.-3.-1944, datter af Ellen og Folmer
Pedersen. Parret har børnene: Marianne, Anders, Søren og Karen Merete. O.L. har
været på Vejlby Landbrugsksole. Han overtog gården i 1966 fra Alma Sørensen.
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Ejendomsskyld 2.610.000. Areal
34,8 ha., der er forpagtet 40 ha.
"Mellergaard"s stuehus er opført
1878 og restaureret flere gange.
Avlsbygningerne er restaurerede
og der er nyopførte bygninger til
svin, desuden er der gylletank.
Gården drives med en svinepro
duktion på 200 årssøer, der sæl
ges ca. 3.500 smågrise og 1.000
slagtesvin. Der dyrkes en del
salgsafgrøder. Der er 2 trakto
rer, 1 mejetærsker, 1 rendegra
ver, plantørreri med kold og varm luft og halmfyr. Der er 1 fast medhjælp på gården
som drives sammen med Engsigvej 50.

H3ELMSTEDVE3 9, "MELHAVEN",
SDR. MELHAVEN, 9700 BRØN
DERSLEV, tlf. 98-837104.
SVEND MOLTSEN, gårdejer,
født d. 1.-3.-1929, søn af Astrid
og Lars Moltsen, gift i 1958 med
Margit Simonsen, født d. 4.-9.1932, datter af Edith og Simon
Simonsen. Parret har børnene:
Ole, født d. 22.-4.-1959, Lone,
født d. 9.-2.-1962 og Mette, født
d. 19.-6.-1970.
S.M. har været på Malling
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1963 fra sin far Lars Moltsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er udlejet 2 ha.
Stuehuset er opført ca. 1800 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1956 ombygget til svinestald i 1978, slagtesvinestald fra 1978, svinestald fra 1964, lade fra 1973 og maskinhus fra 1965, der er gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 50 årssøer, der produceres ca. 900 slagtesvin. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, plan- og portionstørreri
med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
H3ELMSTEDVE3 139, "VESTERGAARD", H3ELMSTED, 9700
BRØNDERSLEV, tlf. 98-837213.
ERIK TERKILDSEN, gårdejer,
født i 1924, søn af Mette Marie
og Peter Therkildsen, bor sam
men med Else Larsen, født i
1933.
E.T. har været på Malling Land
brugsskole. Han overtog gården i
1954 fra sin far Peter Terkildsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev bygget

af bedstefaderen ca. 1880.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1950
ændret til svinestald, farestald fra 1975, lade fra 1950 og maskinhus fra 1976, der er
gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 600 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri, por
tionstørreri med varm og kold luft og halmfyr. Maskinstation bruges til rapsen.

-35-

HJELMSTEDVEJ 197, "ØSTERGAARD", HJELMSTED, 9700
BRØNDERSLEV, tlf. 98-837139.
KAJ RASMUSSEN, gårdejer, født
d. 3.-6.-1941, gift i 1962 med
Anna Jensen, født d. 21.-9.-1942.
Parret har børnene: Finn, født d.
23.-2.-1963, Flemming, født d.
2.-9.-1964, Jette, født d. 6.-12.1966 og Jonna, født d. 18.-5.1974.
K.R. overtog gården i august
1981 fra Henry Jensen.

Ejendomsskyld 1.940.000. Areal 46 ha.
Stuehuset er opført 1883 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, hestestald ombygget til kviestald i 1990, svinestald fra 1938, kalvestald, lade og
maskinhus fra 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer, 35 ungdyr
og 15 slagtekalve af blandet race, desuden er der en slagtesvineprodutkion på 700 stk.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, mark
vandingsanlæg, plantørreri med kold luft og halmfyr. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

HJERMITSLEVGÅRDSVEJ 48, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-820940.
GUNNAR NIELSEN, gårdejer, født d. 4.-6.-1938, søn af Kirstine og Thomas Nielsen,
gift d. 26.-12.-1974 med Kate Bruun, medhjælpende hustru, født d. 20.-7.-1951, datter
af Lilian og Erik Bruun Jensen. Parret har børnene: Sisse, født d. 17.-11.-1975 og
Stinne, født d. 19.-1.-1977.
G.N. har været på Korinth og Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i 1975 fra
Jakob Ovesen.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 1,5 ha. med
juletræer. Der er lejet 30 ha.
Stuehuset er opført 1931 og restaureret flere gange, senest i 1988. Avlsbygningerne
består af ungsvinestalde fra 1986 og 1988, slagtesvinestalde fra 1978 og 1988, klima
stald fra 1931 senere renoveret, 2 sostalde fra 1977 og 1986, maskinhus fra 1984 og
foderhus fra 1931 senere renoveret, der er gastætsilo og gylletank. Gården drives med
en svineproduktion på 240 årssøer, der produceres ca. 4.800 slagtesvin. Desuden er der
4 heste, 5 moderfår og 6 lam. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, industrikar
tofler og halm til Brønderslev Varmeværk. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan
tørreri med varm og kold luft. Der er 2 faste medhjælper. Maskinstation bruges til en
gylleudkørsel og raps. Gården drives sammem med Hjermitsslevgårdsvej 49, som har
6,4 ha.
HJULSKOVVEJ 184, "GAMMEL
JORD", HJULSKOV, 9740 JER
SLEV, tlf. 98-831924.
HENRIK OG VILLY CHRISTEN
SEN, gårdejere.
H.C. er født d. 7.-5.-1965, søn
af Marie og Villy Christensen,
gift d. 15.-4.-1989 med Anette
Mølbjerg Andersen, sparekasseas
sistent, født d. 3.-2.-1968, dat
ter af Kaja og Mogens Mølbjerg
Andersen.
H.C. har været på Try Land
brugsskole. Han overtog halvpart i gården d. 1.-7.-1986 fra sin far, Villy Christensen,
som købte den i 1981.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 27 ha. Der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1976, garage fra
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1982, svinestald fra 1979 anvendes som ungdyrstald, hønsehus og fyrrum fra 1930
indrettet i tidligere hestestald, lade fra 1976 og maskinhus fra 1979, der er gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer, 90 ungdyr og 35 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, markvan
dingsanlæg, 1 gummiged, 1 finsnitter og halmfyr. Maskinstation bruges til presning af
bigballer. V.C. ejer også Hjulskovvej 99, som har 5,5 ha.

HJULSKOVVEJ 263, "MELLE
HJULSKOV", 9740 JERSLEV, tlf.
98-831533.
POUL PEDERSEN, gårdejer, født
d. 31.-7.-1954, søn af Ingeborg
og Elmer Pedersen, gift i 1981
med Bente Vangsgaard, født d.
17.-9.-1960, datter af Lis og
Christian Vangsgaard. Parret har
børnene: Trine, født d. 24.-4.-1984
og Line, født d. 5.-11.-1988.
P.P. har været på Lundbæk og
Bygholm Landbrugsskole. Han
overtog gården i 1981 fra Hans Chr. Holst Hansen.
Ejendonmsskyld 3.000.000. Areal 83 ha., heraf tilkøbt 27 ha., der er 4 ha. skov.
Stuehuset er opført 1974. Avlsbygningerne består af gi. kvægstald, kalvestald fra
1982, gi. lade og gammelt maskinhus, der er gylletank og gastætsilo samt udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 90 årskøer, 70 ungdyr og 40 slagte
kalve af racen Jersey, desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, korn og ærter. Der er 2 traktorer, mark
vandingsanlæg og halmfyr. Gården har maskinfællesskab med Hummelhede 40. Der er
1 praktikant som medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
P.P. ejer også Øster Hjulskovvej 11 med 1 ha.
HJØRRINGVEJ 600, "VEDSTEDGAARD", UNDER AARE, 9700
BRØNDERSLEV, tlf. 98-837253.
KARL GUNNAR CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 25.-7.-1940, søn
af Minne og Møller Christensen,
gift i 1966 med Aase Vedsted
Andersen, medhjælpende hustru,
født d. 19.-4.-1940, datter af
Louise og Malling Vedsted An
dersen. Parret har børnene: Han
ne, født i 1966, Gitte, født i
1970 og Flemming, født i 1975.
K.G.C. overtog gården i 1972 fra sin svigerfar Malling Vedsted Andersen, nuværende
ejer er 4. generation på gården, som blev bygget i 1885 af Peter Vedsted.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 2,8 ha. skov og
eng.
Stuehuset er opført 1885 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1885, ombygget og ændret til svinestald i 1955, lade med kostald er fra 1956
og maskinhus fra 1989. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 20 ung
dyr og 10 slagtekalve af racen RDM. Desuden er der 9 årssøer, der producers ca. 180
slagtesvin. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og fast brændselsfyr. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.

HJØRRINGVEJ 625, "NYGAARD", AARUP, 9760 VRÅ, tlf. 98-837261.
KONRAD NIELSEN, gårdejer, født d. 8.-2.-1934, søn af Matine og Chr. Nielsen, gift
d. 7.-11.-1959 med Mete Vejen, født d. 29.-6.-1937, datter af Maren og Peter Vejen.
Parret har børnene: Preben, født d. 26.-7.-1960, Jytte, født d. 24.-1.-1965 og Lone,
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født d. 31.-1.-1971.
Konrad Nielsen overtog gården i
1972 fra Alman Andersen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
22 ha.
Stuehuset er opført 1912 og re
staureret 1979. Avlsbygningerne
består af kvægstald ændret til
svinestald i 1982, kvægstald fra
1972 ændret til svinestald i 1982,
svinestald fra 1911 tidligere he
stestald, lade fra 1911 og ma
skinhus fra 1979. Gården drives
med en svineproduktion på 20 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plantørreri
med kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HJØRRINGVEJ 629, "ANEXGAARDEN", AARUP, 9700 BRØNDERSLEV.
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
Landboorening og formand for Vrå Andel. Han overtog gården i oktober 1980 fra
Holger Kragh.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 71 ha., heraf tilkøbt 16 ha.
Stuehuset er opført 1973 og restaureret 1980. Avlsbygningerne består udelukkende af
lade fra 1986. Gården drives sammen med Vrejlev Møllevej 11, Hjørring Kommune,
som K.K. også ejer.

HOLLENSTEDVEJ 80, "KROGEN",
HOLLENSTED, 9700 BRØNDER
SLEV, tlf. 98-835105.
POUL JENSEN, gårdejer, født d.
15.-8.-1937, søn af Petra og An
dreas Hansen, gift d. 19.-5.-1962
med Else Jensen, født d. 10.-6.1941, datter af Sine og Marthinus Jensen. Parret har børnene:
Henning, født d. 20.-9.-1963 og
Lena, født d. 29.-7.-1965.
P.J. har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 11.-6.-1962 fra sin svigerfar Marthinus Jensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 24,5 ha., der er 4 ha. mose og
beplantning. Der er udlejet 5 ha.
Stuehuset er opført 1974. Avlsbygningerne består af farestald fra 1986, 2 slagtesvinestald fra 1986 og 1990, klimastald fra 1986, 2 lader fra 1929 og 1978, der er gylletank
og 4 fodersiloer. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der procucers
ca. 1.500 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 trak
torer, portionstørreri med varm og kold luft og halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
HOLLENSTEDVEJ 104, "NORDENBY", HOLLENSTED, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98835157.
SIGURD STARCKE, gårdejer, født d. 9.-6.-1942, søn af Kristine og Sæderup Starcke,
gift d. 27.-5.-1962 med Aase Kristiansen, født d. 23.-12.-1944, datter af Astrid og
Laurits Kristiansen. Parret har børnene: Jyte, født d. 12.-9.-1962, Peter, født d.
16.-1.-1964 og Hanne, født d. 21.-11.-1965.

-38-

maskinhus fra 1983. Der er 2 traktorer og halmfyr.

Sigurd Starcke er i bestyrelsen
for Hallund Husmandsforening.
Han overtog gården d. 15.-12.-1968
fra Aage Langbak.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
35 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der
er 8 ha. eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1900 og re
staureret flere gange. Avlsbygnin
gerne består af løsdriftsstald
med lade og roerum fra 1983,
den blev opført efter brand og

HOLLENSTEDVEJ 139, "LILLE NØRGAARD", HOLLENSTED, 9700 BRØNDERSLEV,
tlf. 98-835121.
OLAV KJEMS, gårdejer, født d. 13.-9.-1955, søn af Else og Uffe Kjems, gift d. 27.7.-1987 med Hanne Lynge Jacobsen, havebrugskonsulent, født d. 27.-7.-1960, datter af
Karen og Rud Lynge Jacobsen. Parret har sønnen: Jeppe, født d. 25.-3.-1988.
O.K. er dyrlæge. Han overtog gården d. 1.-1.-1984 fra sin mor Else Kjems, nuværende
ejer er 4. geneartion på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 18,4 ha., heraf 1 ha. skov. Der er lejet 3,3 ha. eng.
Stuehuset, som er med 2 lejligheder, er opført i 1909. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1954 og 1979, sidstnævnte med maskinhus, lade fra 1913, der er gyl
letank. Gårdens besætning er på 33 ammekøer, 14 ungdyr og 15 slagtekalve af blandet
race, desuden er der 20 moderfår og 2 væddere. Planteproduktionens salgsafgrøde er
ærter eller raps. Der er 3 traktorer, planstørreri med varm og kold luft. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
HOLLENSTEDVEJ 143, "TOFTEGAARD", HOLLENSTED, 9700
BRØNDERSLEV, tlf. 98-835166.
POUL SKAARUP RASMUSSEN,
gårdejer, født d. 4.-6.-1942, søn
af Karen Marie og Rasmus Skaarup Rasmussen, bor sammen med
Jonna Nielsen, maskinarbejder,
født d. 25.-3.-1937. Parret har
børnene: Karl Erik, Charlotte og
Preben.
P.S.R. har været ved militærpoli
tiet. Han har været på Lundbæk
Landbrugsskole og er formand for læplantningsudvalget og i styringsgruppen Pil-zalex
under Agro-Fonden i Brønderslev. Han overtog gården i 1970 fra Kristian Larsen.
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 67 ha., heraf tilkøbt 34 ha., der er 2 ha. skov. Der er
lejet 40 ha.
Stuehuset er opført 1946 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af 5
klimastalde fra 1989, farestald fra 1974 renoveret i 1989, forfedestald fra 1980 reno
veret i 1989, løbeafdeling fra 1974, drægtighedstald fra 1971 udvidet og renoveret i
1989, lade fra 1974 og maskinhus fra 1980, der er 2 gylletanke. Gården drives med en
svineproduktion på 400 årssøer, der sælges ca. 8.000 smågrise. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter og kartofler, desuden er der 3 ha. med pil og 1 ha. med
elefantgræs. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri med varm og kold luft.
Der er 3 faste medhjælpere på gården.
HOLLENSTEDVEJ 147, "MELLERGAARD", HOLLENSTED, 9700 BRØNDERSLEV, tlf.
98-835216.
VILLY JØRGENSEN, gårdejer, født d. 30.-6.-1935, søn af Laura og Ejnar Jørgensen,
gift i 1964 med Ida Vestergaard, født d. 20.-6.-1937, datter af Anna og Martinus
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Vestergaard. Parret har børnene:
Birgit, født d. 26.-6.-1966 og
Hanne, født d. 11.-4.-1972.
Villy Jørgensen er i bestyrelsen
for Hallund Husmandsforening.
Han overtog gården i 1964 fra
sin far Ejnar Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
27,6 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha.,
der er 1 ha. skov og mose. Der
er lejet 1,7 ha.
Stuehuset er opført 1924 og
restaureret flere gange. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 1951, ombygget i 1977, ungdyrstald fra 1979, garage
fra 1955, lade fra 1902, ombygget i 1951 og foderhus fra 1977, der er gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 45 ungdyr og 29 slagtekalve af
racen SDM. Der er 2 traktorer, tårnsilo og gennemløbstørreri med varm og kold luft.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HOLLENSTEDVEJ 155, "KÆRGAARD", HOLLENSTED, 9700
BRØNDERSLEV, tlf. 98-835184.
NIELS KRISTIAN KLÆSTRUP,
gårdejer, født d. 26.-5.-1961, søn
af Metha og Kristian Klæstrup.
N.K.K. har været på Try og
Lundbæk Landbrugsskoler. Han
overtog gården d. 1.-9.-1987 fra
sin far Kristian Klæstrup, nuvæ
rende ejer er 4. generation på
gården, som er udstykket fra
"Kølskedgaard".
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 29,9 ha., heraf 1 ha. mose. Der er lejet 11,1 ha.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1973, ungdyrstald fra 1978 ombygget i 1989 og indeholder nu også maskinhus,
kvægstald fra 1903 bruges som kalvestald og lade fra 1952, der er gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 42 ungdyr og 24 slagtekalve af blandet
race. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HOLLENSTEDVEJ 199, "URMAGERGAARDEN", HOLLENSTED,
9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98835112.
MARGIT OG KURT SIMONSEN,
gårdejere.
K.S. er født d. 18.-9.-1944, søn
af Lydia og Jens Simonsen, gift
d. 10.-1.-1970 med Margit Peder
sen, rengøringsasstent, født d.
15.-11.-1948, datter af Johanne
Marie Pedersen. Parret har søn
nen: John, født d. 17.-7.-1970.
K.K. er landbrugsmedhjælper. Parret overtog gården d. 1.-8.-1971 fra Lars Kristian
Pedersen, nuværende ejere er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha., der er 5,5 ha. mose og
eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført ca. 1800, restaureret og tilbygget 1978-79. Avlsbygningerne består
af kvægstald og lade.
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HOLLENSTEDVEJ 247, "NY VESTER MARK", HOLLENSTED, 9700 BRØNDERSLEV,
tlf. 98-835397.
KURT JØRGENSEN, gårdejer, født i 1953, søn af Elly og Arne Jørgensen, gift d. 27.12.-1978 med Margrethe Hanghøj Nielsen, født i 1958, datter af Kamma og Erik Hang
høj Nielsen. Parret har børnene: Per, født d. 2.-4.-1982, Marlene, født d. 19.-2.-1984
og Kristina, født d. 31.-5.-1987.
K.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han er i bestyrlesen for Landboog husmandforeningernes frøsalg i Brørup, medlem af landbrugets kartoffelfond i
Vandel, medlem af jordbrugskommisionen i Nordjyllands Amt, han har forskellige
poster i familiebruget på lokalt- og landsplan. Han overtog gården d. 20.-11.-1978 fra
Per Carlsen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 1 ha. mose. Der er
lejet 25 ha.
Stuehuset er opført 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1980, kalvestald fra
1990, svinestald fra 1977 ændret fra kostald, lade fra 1986 og maskinhus fra 1990, der
er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 60 års
køer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen RDM, desuden er der 5 årssøer, der produ
ceres ca. 80 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er læggekartofler til eksport.
Der er 3 traktorer. Der er 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
HOLTEVEJ 143, "SØNDERGAARD",
HOLTE, 9700 BRØNDERSLEV.
CHRISTIAN MØLGAARD NIEL
SEN, født d. 11.-10.-1929, søn af
Margrethe og Jacob Nielsen, gift
i 1957 med Kristiane Oiling Han
sen, født d. 21.-11.-1929, datter
af Magdalene og Niels Peter Han
sen. Parret har børnene: Kirsten,
født d. 19.-7.-1959 og Birgit,
født d. 26.-4.-1962.
C.M.N. har været på Haslev
Landbrugsskole. Han er fomand
for Menighedsrådet i Serritslev sogn. Han overtog gården d. 1.-3.-1963 fra Ole Jensen.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 70,5 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 4 ha. sandbakker
m.v.
Stuehuset er opført 1941 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald med foderrum fra 1967, slagtesvinetalde fra 1973 og 1979, kalve- og ungdyrstald
samt garage fra 1934, lade fra 1959 og maskinhus fra 1981, der er 2 gylletanke og 2
gastætte siloer. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 70 ungdyr af
racen SDM, desuden er der slagtes vineproduktion på 1.750 stk. årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, ærter og frøgræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
markvandingsanlæg, kornsilo og portionstørreri med varm og kold luft. Der er 1 fast
medhjælper, og der bruges lidt maskinstation.

HOLTEVEJ 219, HOLTE, 9700
BRØNDERSLEV, tlf. 98-837167.
CARSTEN SØNDERGAARD, høn
seriejer, født i 1960, søn af Elin
og Helmer Søndergaard, gift i
1982 med Susanne Dolbak, labo
rant, født i 1961, datter af Ing
rid og Christian Dolbak. Parret
har børnene: Jacob, født d. 10.12.-1983, Kasper, født d. 16.-3.1986, Emil, født d. 1.-1.-1989 og
Tina, født d. 18.-6.-1991.
C.S. overtog gården i 1987 fra
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Morten Jensen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Der er udlejet 13 ha.
Stuehuset er opført 1951, tilbygget i 1978 og moderniseret i 1990, desuden er der et
gammel stuehus fra 1900 som hedder "Rørhuset", det er udlejet. Avlsbygningerne
består af 6 hønsehuse, der er bygget fra 1965 til 1978, desuden er der lade med mølle
ri, maskinhus samt 4 fodersiloer. Gården drives med en produktion på 20.000 H.P.R.
høns, desuden er der 4 ammekøer og 4 ungdyr af blandet race. Der er 1 traktor og
plantørreri med varm og kold luft. Der er 2 skolepiger til hjælp.
HORSEVADVEJ 135, "HORSEVAD", 9740 JERSLEV, tlf. 98834076.
GUNNAR FAURHOLDT, husmand,
født i 1925, søn af Johanne Ma
rie og Tage Faurholdt, gift i
1949 med Bodil Dorthea Thom
sen, født i 1927, datter af Lise
og Ejnar Thomsen. Parret har
datteren: Solveig, født i 1949.
G.F. er formand i Jerslev/Hellum
Husmandsforening. Han overtog
gården i 1970 fra Evald Søren
sen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 29,8 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1928 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade, begge fra 1967, ungdyrstald og svinestald er indrettet i den gamle kostald og
maskinhus fra 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 25 ungdyr
og 20 slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 8 årssøer og der produceres
ca. 120 slagtesvin. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

HORSEVADVEJ 179, HORSEVAD,
9740 JERSLEV, tlf. 98-834096.
JUEL HØJBJERG, gårdejer, født
d. 14.-2.-1926, søn af Anna og
Otto Højbjerg.
J.H. overtog gården i 1963 fra
sin mor Anna Højbjerg.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 19
ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er
lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1922 og re
staureret flere gange. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra
1922 udvidet i 1950, garage og maskinhus fra 1940, lade fra 1964 og maskinhus fra
1975. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 31 ungdyr og 16 slagtekal
ve af racen RDM, der er 5 årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin. Der er 2 trak
torer og plantørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HULKNØSEVEJ 59, "HULKNØSEGAARD", HALLUND HEDE, 9700 BRØNDERSLEV,
tlf. 98-835220.
TAGE HENRIKSEN, gårdejer, født d. 19.-7.-1940, søn af Else og Aage Henriksen, gift
i 1968 med Elly Kristiansen, fabriksarbejder, født d. 12.-6.-1948, datter af Karen og
Aage Kristiansen. Parret har børnene: Else, født d. 24.-3.-1968, Lone, født d. 1.-6.1969, Karen, født d. 8.-8.-1970, Dorte, født d. 4.-9.-1972 og Bo, født d. 16.-11.-1974.
T.H. er landbrugsmedhjælper. Han overtog gården i 1965 fra sin far Aage Henriksen.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvægstald, garage fra
1983, lade fra 1958 og maskinhus fra 1966. Der er brændefyr.
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LUNDEN", 9740 JERSLEV, tlf.
98-831108.
HOLGER CHRISTIAN CLAUSEN,
gårdejer, født i 1917, søn af
Marie og Claus Clausen, gift i
1949 med Gerda Rubæk, medhjæl
pende hustru, født i 1924, datter
af Thora Johanne og Christian
Rubæk. Parret har børnene: Met
te, født i 1949 og Gitte, født i
1956.
H.C.C. overtog gården i 1949 fra
brødrene Mølholm. Ejendomsskyld 2.180.000. Areal 82 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, 2 svinestalde og lade. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt, desuden er der 24 ammekøer, 14
ungdyr og 24 slagtekalve af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, korntørreri og halmfyr. Der er delvist
medhjælp på gården. Maskinstation bruges til rapsen.

HUMMELHEDEVEJ 40, "VESTER HJULSKOV", HJULSKOV, 9740 JERSLEV, tlf. 98831505.
BJARNE JENSEN, gårdejer, født d. 26.-5.-1955, søn af Anna Louise og Karl Jensen.
B.J. har været på Lundbæk og Bygholm Landbrugsskoler. Han overtog gården i 1987
fra Thomas Larsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 40 ha.
Stuehuset er opført ca. 1880. Avlsbygningerne består af kalvestald og lade med ma
skinhus, begge fra 1984, og svinestald i en gammel staldbygning. Gården drives med
en fedekalveproduktion på 100 stk. af blandet race, desuden er der en slagtesvine
produktion på 200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, frøgræs
og ærter. Der er 2 traktorer og plantørreri med varm og kold luft. Maskinstation
bruges til høst.

HUMMELHEDEVEJ 102, "HOLTET",
HOLTEGAARD, 9740 JERSLEV, tlf.
98-831087.
HENRIK SØRENSEN, gårdejer, født d.
12.-8.-1958, søn af Anne Marie og Kri
stian Sørensen, gift d. 11.-7.-1987 med
Annette Bruun Nielsen, medarbejdende
hustru, født d. 16.-2.-1960, datter af
Johanne og Herluf Nielsen.
A.B.N. har været på Try og Vejlby
Landbrugsskoler. Hun er formand for
Hyben producentgruppen i Brønderslev.
H.S. har været på Borris og Bygholm
Landbrugsskoler. Han overtog gården i 1984 fra Jørgen Pape.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 66 ha., der er 2 ha. dam og eng.
Stuehuset er opført 1868 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af foder
mesterhus fra 1920 som er udlejet, kvægstalde fra 1924 og fra før 1900 ændret til svi
nestald i 1985, hestestald og vognskur fra 1941 ændret til svinestald i 1986, lade fra
1941 er ændret så halvdelen bruges til svinestald, desuden er der hønsehus, tørvehus
og malkerum fra før 1900, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på
85 årssøer, der sælges ca. 400 smågrise og 1.400 slagtesvin. Planteproduktionens salgs
afgrøder er byg, hvede, raps, rajgræs, rødsvingel, ærter, jordbær og hyben. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg til jordbærene og plantørreri med varm
og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og i sæsonen er der
ansat 10 - 15 jordbærplukkere.
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HUMMELHEDEVEJ 163, HUMMELHEDEN, 9740 JERSLEV, tlf. 98831793.
PREBEN NØRGAARD, gårdejer,
født d. 3.-6.-1950, søn af Sonja
og Villy Nørgaard, gift d. 19.-5.1979 med Jytte Lindahl Madsen,
champignonplukker, født d. 14.4.-1958, datter af Ruth og Poul
Madsen. Parret har børnene:
Tanja, født i 1977, Dennis, født i
1981 og Kenni, født i 1988.
P.N. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 5.-12.-1978 fra Søren Andersen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 29,8 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha. Der er forpagtet 24,7
ha.
Stuehuset er restaureret 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald, restaureret i
1979/80, kviestald fra 1971, lade fra 1973 restaureret og tilbygget 1982/83, der er
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker og plantørreri med kold luft. Desuden er der kulfyr. Maskinsta
tion bruges til ensilering.

HUULTGAARDSVEJ 16, "HUULT",
HUULT, 9740 JERSLEV, tlf. 98954117.
WILLIAM LARSEN, gårdejer.
W.L. har været på Haslev Land
brugsskole. Han overtog gården i
1972 fra sin far Thorvald Lar
sen, nuværende ejer er 3. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal
65,9 ha., heraf tilkøbt 16 ha.
Stuehuset er opført 1895 og re
staureret flere gange. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 1953, svinestalde fra 1976 og 1978, garage fra 1961,
lade fra 1951 og maskinhus fra 1979, der er gylletank. Gården drives som alsidigt
landbrug med en kvægproduktion på 65 årskøer med opdræt af racen SDM, svineproduk
tionen er på 70 årssøer, der sælges ca. 400 smågrise og 1.200 slagtesvin. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan
tørreri og gennemløbstørreri, og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Der er 2 faste medhjælpere på gården.
HVIDBAKVEJ 79, "NØRGAARD", HJELMSTED, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-837368.
JENS JOHAN BOELT, gårdejer, født d. 28.-2.-1964, søn af Karen og Kresten Boelt,
gift d. 28.-9.-1989 med Lone Nielsen, født d. 10.-9.-1965, datter af Helga og Ib
Nielsen. Parret har sønnen: Rasmus, født d. 7.-5.-1990.
J.J.B. har været på Try og Lundbæk Landbrugsskoler. Han overtog gården d. 15.-3.1990 fra Jens Pedersen.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 45 ha., der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1951, ændret til sostald i 1975, farestald fra 1973, slagtesvinestald fra 1978, fravænningsstald, garage og lade, alle fra 1979 og maskinhus fra 1986. Der er gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der produceres ca. 3.000 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og frø. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker og 2 korntørrerier. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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BAK", HJELMSTED, 9700 BRØN
DERSLEV, tlf. 98-837121.
HENRY JØRGEN LARSEN, gård
ejer, født d. 9.-3.-1928, søn af
Johanne og Ole Larsen, gift d.
10.-3.-1978 med Inger Hasselgren,
født d. 17.-9.-1929, datter af
Sofie og Charles Hasselgren.
H.J.L. overtog gården d. 13.-5.1965 fra Thomas Thomsen.
Ejendomsskyld 790.000. Areal
14,9 ha., heraf 1 ha. mose og
skov. Stuehuset er opført ca. 1900. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1975,
svinestald fra 1900, hønsehus, garage, lade fra 1900 og maskinhus fra 1986. Der er
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 9 ungdyr og 8 slagtekalve af blandet race, desuden er der en chinchillaproduktion på 36 moderfyr. Der er
2 traktorer, tårnsilo og combifyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HVIDBAKVEJ 120, "HVIDBAK",
HJELMSTED, 9700 BRØNDER
SLEV, tlf. 98-837058.
SVEND ERIK AAGAARD, gård
ejer, født d. 24.-10.-1926, søn af
Laura og Christian Aagaard, gift
i 1976 med Kirsten Andersen,
kontorassistent, født d. 20.-3.1941, datter af Herdis og Niels
Andersen. K.A. har børnene: Nonny, født d. 13.-3.-1960 og Susan
ne, født d. 5.-.8.-1962.
S.E.A. har været på Malling
Landbrugskole. Han overtog gården i 1966 fra sin far Christian Aagaard.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 4 ha. eng og 1 ha.
skov.
Stuehuset er opført 1875 og restaureret 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald,
ombygget til svinestald i 1973, løsdriftsstald fra 1974, garage og værksted fra 1988,
lade fra 1943 restaureret i 1985 og maskinhus fra 1982. Gården drives udelukkende
med en planteproduktion bestående af korn, raps og halm til halmværket. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri med varm og kold luft samt combifyr. Maskin
station bruges til halmpresning.
HVILSHØJ MARK 48, "VESTER
MARKEN", HVILSHØJ MARK,
9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98811171.
IVER CHRISTENSEN, landmand,
født d. 4.-2.-1936, søn af Mæry
og Søren Christensen, gift i 1962
med Lilian Vejby Madsen, post
ekspeditør, født d. 30.-4.-1937,
datter af Ester og Mads Kristian
Madsen. Parret har børnene: Git
te, født d. 12.-11.-1957 og Søren
Kristian, født d. 12.-8.-1968.
I.S. er landpost. Han overtog gården i 1975 fra Laurits Nielsen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 9,9 ha., heraf 2,2 ha. med bakker og plantage.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade, begge fra 1920 og maskinhus fra 1980. Gårdens besætning er på 2
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ammekøer og 2 slagtekalve, 2 følhopper og 2 plage, det er væddeløbsheste til opdræt,
desuden er der en slagtesvineproduktion på 70 stk. Der er 1 traktor, halvpart i meje
tærsker, kornsilo og combifyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HVILSHØJ MARK 111 , HVILS
HØJ MARK, 9700 BRØNDERSLEV,
tlf. 98-811178.
THORKILD LYKKE LARSEN,
gårdejer, født d. 27.-9.-1941, søn
af Erna og Alfred Lykke Larsen,
gift d. 28.-4.-1962 med Inger Lar
sen, født d. 24.-11.-1943, datter
af Olivia og Ejnar Larsen. Parret
har børnene: Birgitte, født d.
8.-9.-1962 og Mikael, født d. 19.12.-1968.
T.L.L. overtog gården i 1962 fra

Søren Jensen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 15,8 ha., heraf tilkøbt 4,8 ha. Der er lejet 24 ha.
Stuehuset er opført ca. 1850, restaureret og tilbygget 1982. Avlsbygningerne består af
svinestald fra 1970 tilbygget i 1974, svinestald fra 1970 indrettet i gammel lade, svinestald fra 1980, lade fra 1972 og maskinhus fra 1982. Gården drives med en svine
produktion på 85 årssøer, der produceres ca. 1.550 slagtesvin årligt. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker og plantørreri med varm og kold luft. Gården drives uden frem
med arbejdskraft.
HVILSHØJ MARK 167, HVILSHØJ
MARK, 9700 BRØNDERSLEV, tlf.
98-835212.
SØLVE HAUGAARD, landmand, født d.
17.-3.-1940, datter af Marta og Chri
stian Hansen, gift d. 28.-3.-1960 med
Svend Walter Haugaard, formand, født
d. 20.-3.-1939, søn af Erna og Børge
Haugaard. Parret har børnene: Jan,
født d. 2.-7.-1959 og Torben, født d. 7.-2.-1961.
S.W.H. har været på Lundbæk Landbrugskole.
S.H. overtog gården d. 12.-10.-1973 fra sin far Christian Hansen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 13,9 ha.
Stuehuset er opført ca. 1860 og restaureret 1983. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, hestestald og lade, tilbygget svinestald. Gården drives med en svineproduktion
på 14 årssøer, der sælges ca. 300 smågrise, desuden er der 7 ammekøer, 12 ungdyr og
2 travheste. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
HVILSHØJVEJ 167, GERNDRUP
MARK, 9700 BRØNDERSLEV,
tlf. 98-811244.
SIMON PETER LARSEN, landmand,
født d. 17.-4.-1943, søn af Maren
og Johan Larsen, gift i 1969 med
Bodil Kirstine Jensen, født d.
11.-11.-1944, datter af Marie og
Niels Jensen. Parret har børnene:
Jesper, født d. 19.-10.-1971,
Charlotte, født d. 30.-8.-1973 og
Birgitte, født d. 8.-6.-1977.
S.P.L. er lastbilchauffør. Han
overtog gården i 1975 fra Oscar Christensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha.
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Stuehuset er opført 1977 og tilbygget i 1990. Avlsbygningerne består af svinestalde
fra 1939, 1983 og 1985, alle samlet i en staldbygning, lade fra 1983 og maskinhus fra
1988. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der produceres ca. 350 slag
tesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærkser og
plantørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

HVILSHØJVEJ 192, "VESTERGAARD", HVILSHØJ, 9700 BRØN
DERSLEV, tlf. 98-811014.
PEDER VESTERGAARD OLESEN,
gårdejer, født d. 10.-1.-1928, søn
af Ingeborg og Lars Olesen, gift
d. 19.-11.-1960 med Ninna Bonnerup, født d. 17.-1.-1935, datter
af Jensine og Niels Bonnerup.
Parret har børnene: Lisbeth, født
d. 26.-4.-1963, Niels, født d. 19.3.-1966 og Merete, født d. 29.3.-1971.
P.V.O. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i 1963 fra Peter
Thomsen, gården har været i slægtens eje siden 1643, nuværende ejer er 13. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 5.000.000. Areal 110 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 2 ha. skov og
mose.
Stuehuset er opført ca. 1850, udbygget og restaureret flere gange. Avlsbygningerne
består af farestald fra 1985, slagtesvinestald fra 1974, ombygget i 1985, goldsostald,
slagtesvinestald samt maskinhus fra 1985, maskinhus fra 1978, der er 2 gastætte siloer
og 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer, der sælges ca.
200 smågrise og 3.700 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og
kartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og kulfyr. Der er 2 faste medhjælpere på
gården.
HVILSHØJVEJ 208, "SØNDERGAARD", HVILSHØJ, 9700 BRØN
DERSLEV, tlf. 98-811105.
SVEND GADENSGAARD, gård
ejer, født d. 24.-11.-1935, søn af
Olga og Jørgen Gadensgaard,
gift i 1965 med Hanne Dam
Jensen, husholdningslærer, født
d. 26.- 12.-1939, datter af Anna
og Thorvald Jensen.
H.D.J. er medlem af Menigheds
rådet i 0. Brønderslev-Hallund
Sogn.
S.G. har været på Ladelund Landbruggskole. Han overtog gården d. 6.-3.-1965 fra
Krestense Eriksen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 55 ha.
Stuehuset er opført 1917 og restaureret 1975. Desuden er der et fodermesterhus, som
er restaureret og udlejet. Avlsbygningerne består af 3 svinestalde i gamle bygninger,
de er restaureret i henholdsvis 1974 og 1976, gi. lade som er restaureret og maskinhus
fra 1981, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 75 årssøer, der
producers ca. 1.200 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri med varm og kold luft. Der er 1 skole
dreng til hjælp. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HVILSHØJVEJ 266, "MELLERGAARD", HVILSHØJ, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98811058.
POUL FRIIS POULSEN, gårdejer, gift med Aase Bjerregaard, husholdningskonsulent.
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Ladelund Landbrugsskole. Han
overtog gården i 1964 fra Søren
Risager.
Ejendomsskyld 3.300.000. Areal
111 ha., heraf tilkøbt 62 ha.
Gårdens bygninger består af stue
hus, 3 svinestalde og lade med
maskinhus, desuden er der gylle
tank. Gården drives med en svine
produktion på 100 årssøer, der
produceres ca. 2.000 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og græs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, gennemløbstørreri og
plantørreri med varm og kold luft og halmfyr. Der er 1 deltids medhjælp på gården.
HVILSHØJVEJ 296, "HVILHØJGAARD", HVILSHØJ, 9700 BRØN
DERSLEV, tlf. 98-811286.
ERLING ANDERSEN, gårdejer,
født d. 24.-2.-1945, søn af Inger
og Osvald Andersen, gift d. 18.1.-1969 med Kirsten Hartmann,
omsorgsassistent, født d. 17.2.-1948, dattert af Anna og
Frits Hartmann. Parret har bør
nene: Jan, født d. 7.-7.-1969,
Per, født d. 29.-6.-1972 og An
ne, født d. 17.-1.-1978.
E.A. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han købte halvpart i gården i 1979 og
resten i 1984 fra sin svigerfar Frits Hartmann, nuværende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 4.000.000. Areal 148,5 ha., heraf 13 ha. skov. Der er lejet 33 ha.
Stuehuset er opført 1885 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af løs
driftsstald fra 1985, svinestalde fra 1959 og 1860, sidstnævnte er tidligere hestestald,
lade fra 1873 og tilbygget i 1951, desuden er der 2 maskinhuse. Gården drives med en
svineproduktion på 100 årssøer, der produceres ca. 1.800 slagtesvin, der er 60 ammekøer incl. opdræt af racen Limousine, der opfedes ca. 80 slagtekalve årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, ærter og kartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 gravemaskine, gennemløbstørreri og plantørreri med varm og kold luft og der
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er 1 fast medhjælper på gården.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HØJENVEJ 43, TØMMERBY,
9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98838159.
ERLING HOLM JEPPESEN, land
mand, født d. 26.-1.-1933, søn af
Helene og Emil Jeppesen, gift d.
27.-10.-1956 med Bodil Madsen,
født d. 17.-11.-1933, datter af
Elna og Flensborg Madsen. Par
ret har børnene: Hanne-Birte,
født d. 11.-6.-1962 og Inge-Lis,
født d. 19.-6.-1967.
E.K.J. overtog gården d. 1.-11.-1956 fra Svend Dunker.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 5,5 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1930, restaureret og tilbygget 1967-72. Avlsbygningerne består af
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svinestald fra 1978, staklade fra 1967, lade med foderrum fra 1934, der er gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 75 årssøer, der sælges ca. 1.500 smågrise.
Der er 1 traktor. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

HØJENVEJ 51, TØMMERBY, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-838263.
KNUD ERLING NIELSEN, landmand, født i 1952, søn af Inger og Villy Nielsen, gift i
1973 med Anny Randi Jepsen, dagplejemor, født i 1952, datter af Kamma Gerda Chri
stensen. Parret har børnene: Ulrich Bo, født i 1972, Martin Bo, født i 1974, Stefan,
født i 1978 og René, født i 1982. K.E.N. overtog gården d. 4.-5.-1990 fra Erik Lanbro.
Ejendomskyld 1.700.000. Areal 22,3 ha.
Stuehuset er opført 1913 og restaureret 1976. Avlsbygningerne består af 2 svinestalde
fra 1958 og 1981, 2 lader fra 1966 og 1988 og der er gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca. 800 smågrise og 1.200 slagtesvin. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og
plantørreri med varm og kold luft samt combifyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

HØJENVEJ 79, TØMMERBY,
9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98838221.
ERIK KJØLBY, landmand, født
d. 9.-4.-1925, søn af Marie Kjølby, gift i 1954 med Sonja Ander
sen, medhjælpende hustru, født
d. 14.-1.-1932, datter af Manna
og Peter Andersen. Parret har
børnene: Hanne, født d. 6.-10.1955, Arne, født d. 5.-4.-1959 og
Karsten, født d. 24.-3.-1967.
E.K. overtog gården d. 1.-4.-1954 fra Chr. Sørensen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 8,5 ha.
Stuehuset er opført 1964. Avlsbygningerne består af kvægstald, renoveret i 1972,
hønsehus, lade fra 1930, tilbygget i 1956 og maskinhuse fra 1963 og 1985. Gårdens
besætning er på 12 årskøer, 4 ungdyr og 3 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 5
årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

HØJENVEJ 103, "STAUGAARD",
TØMMERBY, 9700 BRØNDER
SLEV, tlf. 98-838091.
JØRGEN RASMUSSEN JØRGEN
SEN, gårdejer, født d. 26.-1.1943, søn af Ninna og Rasmus
Jørgensen, gift d. 13.-2.-1971
med Ingerlise Staugaard Nielsen,
hjemmehjælper, født d. 26.-2.1946, datter af Birthe Marie og
Aksel Nielsen. Parret har børne
ne: Mette, født d. 10.-10.-1972,
Helle, født d. 22.-11.-1975 og Niels, født d. 13.-7.-1979.
J.A.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-8.-1976 fra
Alfred Larsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 41 ha, heraf tilkøbt 29 ha. Der er lejet 5 ha.
Stuehuset er opført 1962 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1978, kviestald fra 1952, et gammelt stuehus fra 1907 er indrettet til heste
stald og hobbyrum, ungdyrstald fra 1952 indrettet i tidligere lade, kalvestald fra 1952,
lade fra 1980 og garage fra 1952. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer
og 54 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3
traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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HØJENVEJ 111, TØMMERBY,
9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98838196.
SVEND NIELSEN, landmand, født
d. 13.-6.-1952, søn af Esther og
Chr. Nielsen, gift i 1988 med
Jette Sivesgaard, sygehjælper,
født d. 25.-6.-1955, datter af
Birgit og Jacob Sivesgaard.
S.N. overtog gården i december
1986 fra Finn Bro Jensen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal
17,1 ha. Der er lejet 16,5 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, ungdyrstald, garage, lade, maskinhus
og der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 25
ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer og plan tørreri med varm
og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HØJENVEJ 119, TØMMERBY,
9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98838282.
THORKILD LARSEN, landmand,
født d. 1.-2.-1944, søn af Valdborg og Frits Larsen.
T.L. overtog gården i 1972 fra
sin far Frits Larsen, nuværende
ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 260.000. Areal
3,3 ha.
Gårdens bygninger består af stue
hus, kvægstald og maskinhus.
Gårdens besætning er på 7 årskøer og 7 slagtekalve af blandet race. Der er 2 trakto
rer, 1 mejetærsker og brændeovn. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
HÅNDSBÆKVEJ 62, "MILBAK",
SØHEDEN, 9740 JERSLEV, tlf.
98-869099.
JENS MILBAK MORTENSEN,
gårdejer, født d. 29.-7.-1939, søn
af Elna og Morten Chr. Morten
sen, gift d. 16.-7.-1976 med Ulla
Jensen, født d. 25.-1.-1946, dat
ter af Metha og Niels Møller
Jensen. Parret har børnene: Per,
født d. 18.-6.-1968, Lene, født d.
18.-9.-1970, Rikke, født d. 8.-5.1977 og Morten, født 9.-5.-1979.
J.M.M. er i bestyrelsen for Dronninglund Kontrolforening. Han overtog gården d.
1.-8.-1964 fra sin far Morten Chr. Mortensen, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som blev købt af bedstefaderen i 1919.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 27,4 ha., heraf 4,4 ha. skov. Der er lejet 19,3 ha.
Stuehuset er opført 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1972, svinestalde
fra 1923, stuehus fra 1933 blev brugt som aftægtshus men udlejes nu, lade fra 1923 og
maskinhus fra 1978, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 34
årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 13 årssøer, der
produceres ca. 225 slagtesvin. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 6 tårnsiloer, porti
onstørreri med varm og kold luft og fast brændselsfyr. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
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HÅNDSBÆKVEJ 80, "HAANDS
BÆK", BRØNDEN SØHEDEN,
9740 JERSLEV, tlf. 98-869034.
EJLERT HORSHOLT, gårdejer,
født d. 17.-1.-1934, søn af Elna
°g Viggo Horsholt, gift i 1962
med Gerda Christensen, født d.
4.-1.-1920, datter af Kristiane og
Peter Christensen. Parret har
datteren: Ulla, født d. 8.-1.-1963.
E.H. overtog gården i 1962 og er
nu 2. generation.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal

44,4 ha., heraf 3 ha. eng. Der er lejet 33 ha.
Stuehuset er opført 1917 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1917 og 2 svinestalde samt lade fra 1977, maskinhus fra 1978, der er gyl
letank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.200 stk. årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plantørreri med
varm og kold luft, samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
JENS THISEVEJ 96, "LANGAGERGAARD", 9700 BRØNDERSLEV,
tlf. 98-887121.
HENNING BONNERUP, gårdejer,
født d. 13.-1.-1936, søn af Jensine og Niels Bonnerup, gift d.
27.-10.-1962 med Birte Krogsgaard, medhjælpende hustru,
født d. 7.-2.-1938, datter af Jo
hanne og Kjeld Herman Krogsgaard. Parret har børnene: Kir
sten, født d. 20.-3.-1965, Inge
lise, født d. 30.- 8.-1967 og Ann Katrin, født d. 27.-2.-1975.
H.B. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 9.-4.-1960 fra
Valdemar Pedersen.
Ejendomsskyld 3.300.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 39 ha.
Stuehuset er opført 1965 og restaureret 1973. Avlsbygningerne består af slagtesvinestald fra 1977, farestald fra 1969, 2 forfedestalde fra 1947 er renoveret i 1990, fravænningstald fra 1989, renoveret i 1991, 2 lader fra 1977 og 1981 og maskinhus fra
1991, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 160 årssøer, der
produceres ca. 3.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker, plantørreri med varm og kold luft
og kulfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Der er 1 fast medhjælper
på gården.

JENS THISEVEJ 162, THISE UDFLYTTERE, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-887104.
NIELS KRISTAN BONNERUP, gårdejer, født d. 1.-11.-1940, søn af Jensine og Niels
Bonnerup.
N.K.P. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra sin far
Niels Bonnerup.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 38,5 ha.
Stuehuset er opført 1981. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1966, gi. hestestald
fra 1939, bruges til garager, lade fra 1937, renoveret i 1978, maskinhus fra 1979 og
foderhus fra 1983, der er gylletank og 3 indendørs køresiloer. Der er 32 årskøer og 30
ungdyr af racerne SDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn.
Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker og plantørreri med varm og kold luft.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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FLYTTERE, 9700 BRØNDERSLEV,
tlf. 98-887142.
GUNNAR SLOTH, gårdejer, født
d. 7.-2.-1927, søn af Marie og
Peder Sloth, gift i 1955 med
Ruth Vestergaard, født d. 16.10.-1930, datter af Maren Kirsti
ne og Theodor Vestergaard. Par
ret har børnene: Per, født d.
30.-10.-1957 og Ole, født 28.9.-1961.
G.S. har været på Borris Landbrugsskole. Han er voldgiftsmand i Brønderslev Retskreds. Han overtog gården d.
1.-10.-1960 fra Mads Møller. Gården er fødehjem for forfatteren Jens Thise, der var
far til Mads Møller.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 22,9 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1967, hestestald fra 1924 anvendt til svinestald, lade fra 1908 og maskinhus
fra 1975. Gårdens besætning er på fasaner, duer og høns til hobbybrug. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor, andel i mejetærsker og plan
tørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
JERSLEVVEJ 345, "NYGAARD", KLÆSTRUP, 9740 JERSLEV, tlf. 98-831421.
ARNE UNDALL-BEHREND, gårdejer, født d. 14.-7.-1947, søn af Esther og Louis
Undall-Behrend, gift d. 22.-5.-1976 med Kathrine Houen Jensen, født d. 4.-3.-1948,
datter af Dorthea og Anders Houen Jensen. Parret har datteren: Mette, født d. 15.8.-1972.
A.U.B. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1970 fra
Harald Vangsted.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 64,4 ha., heraf tilkøbt 30 ha. der er 3 ha. skov og
krat.
Stuehuset er opført 1946 og restaureret 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1930, restaureret i 1975 og tilbygget i 1977, lade fra 1977, ungdyrstald med lade fra
1985, maskinhus og foderlade fra 1900, der er gylletank og gastæt silo. Gården drives
med en kvægproduktion på 70 årskøer, 80 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Der
er 3 traktorer, der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset, og der er an
parter i vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Der er 1 fast
medhjælper på gården.

KALUMVEJ 63, "KOLDBROGAARD", KALUM, 9700 BRØN
DERSLEV, tlf. 98-837085.
BENT LARSEN, gårdejer, født d.
1.-9.-1930, søn af Kristine og
Lars Chr. Larsen, gift d. 6.-4.1957 med Kirsten Thomsen, med
hjælpende hustru, født d. 31.-1.1933, datter af Kristine og Mari
nus Thomsen. Parret har børne
ne: Susanne, født d. 9.-5.-1958,
Kim, født d. 26.-7.-1959 og Jet
te,_ født d. 22.-6.-1962.
B.L. overtog gården d. 7.-3.-1957 fra Martin Bolet.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 35,5 ha., heraf tilkøbt 15,5 ha., der er 2,8 ha. mose.
Der er udlejet 2,8 ha.
Stuehuset er opført ca. 1890 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1890 ombygget til svinestald i 1963, slagtesvinestald fra 1961, lade fra
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1967, maskinhus fra 1970, der er gastætsilo og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der
er 1 traktor og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KALUMVEJ 66, "GAARDEN",
KALUM, 9700 BRØNDERSLEV,
tlf. 98-837087.
GUNNAR CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 18.-8.-1927, søn af
Thomine og Charl Christensen,
gift i 1965 med Sigrid Andrea
sen, medhjælpende hustru, født
d. 17.-5.-1940, datter af Krista
og Aleksander Andreasen. Parret
har børnene: Carsten, født d.
1.-7.-1961, Torben, født d. 7.-7.1966, Anette, født d. 15.-4.-

1969 og Henrik, født d. 1-.7.-1972.
G.C. overtog gården i 1957 fra sin far Charl Christensen, nuværende ejer er 3. gene
ration på gården, som kom i slægtens eje i 1866.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 3 ha. mose.
Stuehuset er opført 1874 og restaureret senest 1977. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1957, svinestald fra 1917 renoveret i 1960, et tidligere malkerum fra 1917 er
garage, lade fra 1917 ombygget i 1950 og maskinhus fra 1967 ombygget i 1989. Går
den drives med en kvægproduktion på 26 årskøer, 28 ungdyr og 15 slagtekalve af
racen RDM, deuden produceres der 45 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, plantørreri med kold luft. Maskinstation bruges til sprøjtning.
KJØLSKEVEJ 94, "KJØLSKEGAARD", HALLUND, 9700 BRØN
DERSLEV, tlf. 98-835066.
PER LARSEN ANDERSEN, gård
ejer, født i 1959, søn af Elisa
beth og Jørgen Larsen Andersen,
gift i 1988 med Tove Lund Peter
sen, sygeplejersker, født i 1961,
datter af Birgit og Jens Lund
Petersen.
P.L.A. har været på Lundbæk
Landbrugsskole og Næsgaard
Agerbrugsskole, hvor han er ud
dannet agrarøkonom. Han overtog gården i 1987 fra Henning Slot.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 125 ha., heraf 14 ha. skov.
Stuehuset er opført 1866 og restaureret i 1940. Avlsbygningerne består af 3 svinestalde fra 1944, restaureret i 1980 og 1987, lade fra 1944, og der er 2 gylletanke. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 3.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps, ærter, frø og korn. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, rende
graver, gennemløbstørreri og plantørreri med varm og kold luft og træfyr. Gården dri
ves uden fremmed arbejdskraft.
KJØLSKEVEJ 95, "VESTERVANG", KJØLSKE MARK, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98835058.
JØRGEN LARSEN, landmand, født d. 24.-7.-1947, søn af Margrethe og Aksel larsen,
gift i 1974 med Anne Margrethe Bech, kontorassistent, født d. 16.-11.-1951, datter af
Anne Margrethe og Johannes Bech. Parret har børnene: Rikke, født d. 3.-5.-1975 og
Dorthe, født d. 3.-7.-1979.
J.L. er maskinchef ved A.P. Møller. Han overtog gården i 1983 fra sin far Aksel
Larsen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 20 ha., heraf 5 ha. skov.
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1935 og restaureret flere gange.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald, lade og maskinhus. Gården
drives udelukkende med en plan
teproduktion bestående af korn,
ærter og raps. Der er 1 traktor
og plantørreri med varm og kold
luft. Maskinstation bruges til
høst.

KJØLSKEVEJ 137, "CHRISTIANSMINDE", KJØLSKE MARK, 9700 BRØNDERSLEV, tlf.
98-835277.
THOMAS JENSEN, født d. 10.-12.-1951, søn af Karen og Jens Peter Nielsen, gift d.
2.-7.-1977 med Helle Kjær Jensen, født d. 27.-8.-1955, datter af Gudrun Storkborg og
Arne Jensen. Parret har børnene: Majbritt, født d. 24.-3.-1975, Jakob, født d. 28.3.-1976, Visti, født d. 23.-6.-1986 og Lisette, født d. 10.-1.-1988.
T.R. driver Vilhelm Jensens Maskinstation. Han overtog gården i 1989 fra Preben
Jensen. Ejendomsskyld 800.000. Areal 13,8 ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1986. Avlsbygningerne består af maskinhuse,
det ene med værksted. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, kartofler og raps.
Der er de nødvendige maskiner til drift af maskinstation, desuden er der combifyr.
Der er 5 medarbejdere på maskinstationen.

KJØLSKEVEJ 161, "HØJGAARD",
KJØLSKE MARK, 9700 BRØNDER
SLEV, tlf. 98-835124.
ERIK PEDERSEN PAPE, gård
ejer, født d. 23.-1.-1943, søn af
Dagny og Aage Pape, gift d.
27.-7.-1968 med Anne Mie Lyrhøj, født d. 8.-2.-1947, datter af
Anne Grete og Jens Lyrhøj. Par
ret har børnene: Peter, født d.
28.-3.-1970 og Tina, født d. 30.8.-1974.
E.P.P. har været på Vejlby-Ris-skov Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1968
fra Valdemar Pedersen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 9,4 ha. Der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført 1930 og tilbygget 1971. Avlsbygningerne består af farastald fra
1972, goldsostald og lade fra 1930 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en svine
produktion på 100 årssøer, der indkøbes smågrise og der produceres ialt 2.500 slagte
svin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 meje
tærsker, plantørreri med varm og kold luft og halmfyr. Der er 1 medhjælper om som
meren. Gården drives sammen med Kjølskevej 186.
KJØLSKEVEJ 184, "GODTHAAB",
KJØLSKE MARK, 9700 BRØNDER
SLEV.
ERIK THOMSEN, gårdejer, omta
les under Nakkebjergvej 197.
E.T. overtog gården i 1987 fra
Helge Krogh Jensen.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal
31 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900 og
løbende vedligeholdt, det er ud-
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og gylletank. Der er markvandingsanlæg, gennemløbstørreri med varm og kold luft.
Gården drives sammmen med Nakkebjergvej 197.

KJØLSKEVEJ 186, "NYGAARD",
KJØLSKE MARK, 9700 BRØN
DERSLEV.
ERIK PEDERSEN PAPA, gård
ejer, omtales under Kjølskevej
161.
E.P.P. overtog gården i 1989 fra
Agnes Kristiansen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal
55 ha.
Stuehuset er opført 1920. Avls
bygningerne består af kvægstald
fra 1972, ombygget til svinestald
i 1989, kvægstald fra 1910, svinestald fra 1934, lade fra 1920, maskinhus fra 1972, der
er gylletank, gastæt silo og halmfyr. Gården drives sammen med Kjølskevej 161.
KJØLSKEVEJ 225, "SKOVSGAARD", 9740 JERSLEV.
FRANK BRIX NIELSEN, landmand, født d. 16.-9.-1964, søn af Ingrid og Mogens Brix
Nielsen.
F.B.N. er chauffør hos P.P. Hedegaard. Han har været på Try Landbrugsskole. Han
overtog gården i 1987 fra sin morfar Karl Kristensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 33 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, hestestald og vognhus, samt lade fra
1979. Besætningen er på 10 ammekøer og 20 ungdyr af blandet race. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer og plantørreri med
varm og kold luft. Maskinstation bruges til høst.

KLOVNHØJVEJ 32, "HELLEDIE",
THISE, 9700 BRØNDERSLEV,
tlf. 98-887441.
SVEND CHRISTIANSEN, gårdejer,
født d. 28.-9.-1934, søn af Anna
og Ejnar Christiansen, gift i
1959 med Edith Mikkelsen, med
hjælpende hustru, født d. 30.-8.1939, datter af Helene og Au
gust Mikkelsen. Parret har bør
nene: Inge, født d. 11.-2.-1960,
Helle, født d. 12.-4.-1961, Han
ne, født d. 22.-4.-1962, Gitte,
født d. 29.-10.-1963 og Flemming, født d. 17.-2.-1965.
S.C. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1970 fra Niels
Juel Jensen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der er 9,5 ha. skov og
mosehuller. Der er udlejet en eng på 2,8 ha., og der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført ca. 1880 og restaureret 1978. Avlsbygningerne består af 2 svinestalde med lade fra 1966, garage fra samme år og maskinhus fra 1984, der er gylle
tank. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af korn, raps,
industrikartofler, hvidkål samt halm til Brønderslev halmværk. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, markvandingsanlæg, plantørreri med varm og kold luft og halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KLOVNHØJVEJ 60, "HØJGAARD, THISE, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-887502.
BENT LARSEN, gårdejer, født d. 7.-12.-1946, søn af Kirstine og Svend Larsen, gift d.
13.-5.-1972 med Birthe Steen Andersen, kontorassistent, født d. 25.-7.-1951, datter af
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Jensine og Chresten Andersen. Parret har børnene: Jesper, født d. 11.-4.-1974 og Jan,
født d. 11.-7.-1978.
B.L. overtog gården d. 11.-2.-1972 fra sin far Svend Larsen, nuværende ejer er 5.
generation på gården, som er udstykket fra Birkelse Hovedgaard.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 24,4 ha. Der er lejet 15 ha.
Stuehuset er opført 1884 og tilbygget 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1958, udvidet i 1974 og 1982, garage med kornmagasin er fra 1961, lade fra 1958
indrettet til svinestald, maskinhus fra 1977, der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 30 årskøer, 14 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der en slagtes vineproduktion på 1.000 stk. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri med varm og kold luft. Gården
drives uden fremmed arbejdskraft.

KLOVNHØJVEJ 143, "KLOVNHØJ", FILHOLM MARK, 9700 BRØNDERSLEV, tlf.
98-887837.
BENT KLOVNHØJ, gårdejer, født d. 13.-6.-1960, søn af Eva og Ejner Jensen, gift i
1987 med Pia Jensen, blomsterdekoratør, født d. 7.-11.-1961, datter af Rita og Poul
Jensen. Parret har sønnen: Nicolaj, født d. 13.-7.-1990.
B.K. har været på Lundbæk og Bygholm Landbrugsskoler. Han er i respræsentantskabet
for Danish Crown. Han overtog gården d. 1.-12.-1985 fra sin far Ejner Jensen, nuvæ
rende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 50,5 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 2 ha. skrænter og
eng. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført 1933 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af goldsostald fra 1960, tilbygget 1980, 1986 og 1988, farestald fra 1967 indrettet i tidligere
kostald ændret i 1980 og 1988, fravænningsstald fra 1986 og 1988, garage fra 1976,
lade fra 1980 og maskinhus fra 1990, der er 2 gylletanke. Gården drives med en
svineproduktion på 220 årssøer, der sælges ca. 5.000 smågrise årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er jordbær, industrikartofler og raps. Der er 2 traktorer, markvan
dingsanlæg, plantørreri med varm og kold luft og halmfyr. Der er 1 fast medhjælper.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KLÆSTRUPVEJ 8, "DAMSGAARD",
KLÆSTRUP, 9740 JERSLEV, tlf.
98-831499.
SVEND DAHL LANGBAK, gård
ejer, født d. 20.-5.-1941, søn af
Anne Margrethe og Petrus Lang
bak, gift d. 2.-11.-1968 med Bir
the Marie Bilgaard, født d. 21.6.-1945, datter af Karen og Jens
Bilgaard. Parret har børnene: Jet
te, født d. 18.-H.-1970 og tvil
lingerne Allan og Brian, født d.
4.-12.-1974.
S.D.L. overtog gården d. 7.-11.-1972 fra Oluf Damsgaard Nielsen.
Ejendomskyld 1.400.000. Areal 24,5 ha., der er lejet 9 ha.
Stuehuset er opført 1887 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1964 tilbygget med lade i 1979, kviestald fra 1964 og maskinhus fra 1970,
der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer og 77 ungdyr af
racen SDM. Der er 2 traktorer og tårnsilo, desuden er der indlagt naturgas. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

KLÆSTRUPVEJ 114, "OVERGAARD", KLÆSTRUP, 9740 JERSLEV, tlf. 98-831848.
JØRGEN ANDERSEN, gårdejer, født d. 14.-6.-1964, søn af Hanne og Hans Andersen,
gift d. 6.-5.-1989 med Bente Kistvad, prøveudtager, født d. 12.-1.-1969, datter af
Aase og Anders Sørensen. Parret har børnene: Peter, født d. 14.-7.-1988 og Anne, født
d. 12.-6.-1990.
J.A. har været på Try og Asmildkloster Landbrugsskoler. Han overtog gården d.
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1.-5.-1988 fra Børge Kristensen.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal
39 ha., heraf 1 ha. mose. Der er
lejet 25 ha.
"Overgaard"s stuehus er opført
ca. 1885 og restaureret indven
dig. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1978, kviestald fra
1952 renoveret i 1989, kalvestald
fra 1885, renoveret i 1988, heste
stald fra 1885 anvendes til ga
rage, lade fra 1885 og maskinhus
fra 1982, der er gastæt silo,
gylletank, 2 indendørs- og 1 udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion
på 88 årskøer og 88 ungdyr af racen Jersey og af blandet race. Der er 3 traktorer.
Maskinstation bruges til roer.
KLÆSTRUPVEJ 140, KLÆSTRUP,
9740 JERSLEV, tlf. 98-831038.
KNUD ØSTERGAARD, gårdejer,
født d. 24.-3.-1925, søn af Kri
stine og Kristian Østergaard,
gift i 1970 med Else Krogsgaard,
sygeplejerske, født i 1934, dat
ter af Johanne og Kjeld Krogs
gaard. Parret har børnene: Kri
stian, født d. 21.-3.-1965, Niel,
født d. 7.- 10.-1967 og Jørgen,
født d. 6.-3.- 1972.
K.Ø. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården i 1959 fra sin far Kristian Østergaard.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 46 ha.
Stuehuset er opført 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1931, bruges til
svinestald, svinestald fra 1973, lade fra 1931 og maskinhus fra 1975, der er gylletank
og gastætsilo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.600 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tør
reri til frø med varm og kold luft og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

KOLDBROVEJ 49, "SIGGAARD", MYLUND, 9740 JERSLEV, tlf. 98-954096.
PEDER GUNNAR CHRISTENSEN, landmand, født d. 3.-8.-1928, søn af Kristine og Al
fred Christensen, gift d. 30.-11.-1955 med Mary Larsen, født d. 7.-4.-1934, datter af
Astrid og Charles Larsen. Parret har børnene: Preben, født d. 27.-8.-1957 og Lene,
født d. 2.-9.-1961.
P.G.C. overtog gården i 1971 fra Svend Jensen.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 14,9 ha. Der er udlejet 11 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, hestestald, garage og lade. Gårdens
besætning er på 3 ammekøer og 3 ungdyr, samt 2 årssøer og der prodceres ca. 40
slagtesvin. Der er 1 traktor, korntørreri med kold luft samt combifyr. Gården drives
uden fremmed arbejdskraft.
KOLDBROVEJ 88, "BOLTEN", MYLUND, 9740 JERSLEV, tlf. 98-954046.
CARSTEN VEJBORG OLESEN, landmand, født d. 16.-12.-1959, søn af Gudrun og Tage
Olesen, gift d. 7.-6.-1986 med Lene Krogsholt Christensen, sygehjælper, født d.
2.-9.-1961, datter af Mary og Peder Gunnar Christensen. Parret har sønnen: Martin,
født d. 24.-9.-1990.
C.V.O. er maskinfører. Han har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-1.-1982 fra sin far Tage Olesen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 8,3 ha., heraf tilkøbt 1,7 ha. Der er lejet 15,5 ha.
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"Bolten"s stuehus er opført 1939,
restaureret og tilbygget 1965.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1978, garage og værk
sted fra 1956 og lade, som er
tilbygget 1965. Gårdens besætning
er på 6 ammekøer og 7 ungdyr
af racen Hereford, deuden er der
1 hest. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, raps og ærter.
Der er 1 traktor, halvpart i me
jetærsker, plantørreri med varm
og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KRAGHEDEVEJ 51, "LILLE
NEJST", KRAGHEDE, 9382 TYL
STRUP, tlf. 98-262193.
SIMON BERG RISAGER, gårdejer,
født d. 5.-11.-1954, søn af Gud
run og Knud Risager, gift d.
30.-5.-1981 med Eva Pedersen,
født d. 21.-7.-1955, datter af
Ingeborg og Elmer Pedersen. Par
ret har børnene: Heidi, født d.
21.-2.-1975, Charlotte, født d.
24.-9.-1976, Thomas, født d. 3.3.-1983 og Anne, født d. 9.-2.-1984.
S.B.R. har været på Lundbæk og Bygholm Landbrugsskoler. Han overtog gården d.
1.-10.-1979 fra Holger Frederiksen.
Ejendomskyld 1.500.000. Areal 39 ha., heraf 1,5 ha. mose.
Stuehuset er opført ca. 1900 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1910 som er ombygget til svinestald i 1980, svinestald fra 1900 om
bygget til maskinhus i 1985, svinestald fra 1980 og lade fra 1888, der er gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 125 årssøer, der sælges ca. 2.500 smågrise.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og jordbær på 1 ha. Der er 1 traktor,
plantørreri med varm og kold luft og kulfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

KRAGHEDEVEJ 149, "LILHOLT", KRAGHEDE, 9382 TYLSTRUP, tlf. 98-261992.
NIELS OVE LARSEN, gårdejer, født d. 26.-8.-1933, søn af Betty og Chresten Larsen,
gift i 1956 med Ane Lisbeth Pedersen, butiksmedhjælper, født d. 10.-2.-1937, datter
af Sigrid og Thorvald Pedersen. Parret har børnene: Maja, født d. 4.-6.-1957, Jane,
født d. 11.-10.-1960 og Kim, født d. 13.-4.-1967.
N.O.L. overtog gården i 1974 fra Søren Lunden.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 2,8 ha. Der er lejet 27,5 ha.
Stuehuset er opført 1911 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1954, 1930 og 1985, maskinhus med lade fra 1980, der er gylletank. Går
den drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der produceres ca. 1.400 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, fodersilo, plantørreri med varm og kold luft. Gården drives uden fremmed
arbejdskraft.
KRAGHEDEVEJ 163, "MELHOLTGAARD", KRAGHEDE, 9382 TYLSTRUP, tlf. 98262286.
PETER VEJERGANG CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 19.-3.-1943, søn af Margrethe
og Holger Christensen, gift i 1965 med Eva Margrethe Nielsen, født d. 13.-4.-1949,
datter af Katrine og Viggo Holm Nielsen. Parret har børnene: Jørgen, født d. 19.-12.1965, Erik, født d. 5.-4.-1968, Hanne, født d. 2.-10.-1971 og Tommy, født d. 24.-
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9.-1973.
Peter V. Christensen overtog går
den d. 1.-1.-1978 fra Lis Møller.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal
51 ha., heraf tilkøbt 15,5 ha.,
der er 3 ha. mose. Der er lejet
12 ha.
Stuehuset er opført 1900 og re
staureret 1983. Avlsbygningerne
består af farestald fra 1934, fravænningsstald, goldsostald, lade
og maskinhus, alle fra 1989 og
slagtesvinestald fra 1979, der er
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der produceres ca.
2.000 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, fodersilo og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
KRAGHEDEVEJ 186, "NYHOLT",
KRAGHEDE, 9382 TYLSTRUP,
tlf. 98-262003.
NIELS ZAKARIASEN, gårdejer,
født d. 16.-6.-1933, søn af Sine
og Peder Zakariasen, gift i 1959
med Sonja Simonsen, født d. 6.8.-1939, datter af Lydia og Jens
Simonsen.
N.Z. forpagtede gården fra 1954
til overtagelsen i 1959 fra sin
far Peder Zakariasen. Gårdens
historie kan føres 200 år tilba
ge, og nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade fra 1915, svinestald fra 1931, desuden er der maskinhus. Gården drives
med en kvægproduktion på 15 årssøer, 15 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, des
uden er der en slagtesvineproduktion på 120 stk. årligt. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker og plantørreri med kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
KRAGHEDEVEJ 278, "MAGNUSMINDE", KRAGHEDE, 9382 TYL
STRUP, tlf. 98-262004.
ELSE IRENE PEDERSEN, land
mand, født d. 1.-5.-1941, datter
af Margrethe og Gunnar Verner
Larsen, gift d. 16.-9.-1961 med
Kaj Østergaard Pedersen, opsyns
mand i Vildmosen, født d. 29.11.-1938, søn af Helga og Hans
Chr. Østergaard Pedersen. Parret
har børnene: Susanne, født d.
22.-2.-1962, Søren, født d. 12.3.-1963, Bjarne, født d. 19.-3.-1964, Karsten, født d. 19.-2.-1965, Finn, født d. 24.-5.1967 og Torben, født d. 26.-10.-1968.
E.I.P. arbejder på Mølbjergs Rugeri. Hun overtog gården d. 11.-8.-1975 fra Sigvard
Kristensen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 7,7 ha., der er udlejet 1,7 ha.
Stuehuset er opført 1938 og restaureret 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1938 anvendes til garage og fyrrum, bindestald med lade fra 1989, denne bygning blev
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genopført efter brand, desuden er der lade fra 1947 og maskinshus. Gårdens besætning
er på 8 ammekøer, 2 ungdyr og 1 slagtekalve. Der er 1 traktor og combineret halmog brændefyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KRAGEHDEVEJ 306, "LILLE HØJGAARD", KRAGHEDE, 9382 TYLSTRUP, tlf. 98262512.
HEINE NIELSEN, landmand, født d. 13.-6.-1963, søn af Else og Gert Nielsen.
H.N. er chauffør. Han overtog gården i 1985 fra Niels Krabdrup Sørensen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 12 ha., der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvægstalde den ene
fra 1963, lade og maskinhus. Gårdens besætning er på 10 ammekøer, 4 ungdyr og 13
slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der
er 1 traktor, 1 mejetærsker, kornsilo, portionstørreri med varm og kold luft og fast
brændselsfyr.
KRAGHEDEVEJ 311, "LUNDEN",
KRAGHEDE, 9382 TYLSTRUP,
tlf. 98-261056.
PETER KROGH, gårdejer, født
d. 2.-3.-1921, søn af Marie og
Søren Krogh.
P.K. overtog gården i 1964 fra
sin far Søren Krogh.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
47 1 ha., heraf 6,3 ha. skov. Der
er udlejet 13,5 ha.
Stuehuset er restaureret i 1988/
89. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald med garage, hønse- og tørvehus og lade. Gårdens besætning er
på 4 årskøer, 7 ungdyr og 5 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 6 årssøer, der
produceres ca. 100 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er rug. Der er 1 trak
tor, gennemløbstørreri med varm luft og combifyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
KRAGHEDEVEJ 327, "NYGAARD", KRAGHEDE, 9382 TYLSTRUP, tlf. 98-262409.
JENS PETER LARSEN, gårdejer, født d. 14.-1.-1927, søn af Johanne Kirstine og
Anders Chr. Larsen, gift i 1955 med Johanne Zachariasen, født d. 23.-11.-1928, datter
af Sine og Peder Zachariasen. Parret har børnene: Sinne, født d. 4.-4.-1956, Christian
Peter, født d. 8.-10.-1957 og Anders Christian, født d. 10.-12.-1960.
J.P.L. overtog gården i 1978 fra Jens Oluf Andersen.
Ejendomsskyld 925.000. Areal 16,8 ha., der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført 1979. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1945 og 2 lader fra
1900 og 1985. Gården drives med en svineproduktion på 14 årssøer, der produceres ca.
200 slagtesvin, desuden er der 10 ungdyr af racen SDM, 2 Nordbakker og 5 moderfår.
Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, raps, ærter, rug og hvede. Der er 2
traktorer, plantørreri med varm og kold luft og halmfyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
KRATTETVEJ 6, "KRATTETING",
STERUP FÆLLED, 9740 JERSLEV,
tlf. 98-831423.
KNUD ANDERSEN, gårdejer,
født d. 18.-11.-1919, søn af Ma
rie og Niels Andersen, gift d.
26.-10.-1941 med Alma Bødker,
født d. 11.-8.-1923, datter af
Gine og Jens Bødker. Parret har
børnene: Frode, født d. 13.-3.-1942,
Mona, født d. 6.-10.-1945, Orla,

-60-

født d. 24.-5.-1947, Niels, født d. 22.-11.-1948 og Per, født d. 22.-8.-1957.
K.A. overtog gården d. 18.-10.-1947 fra sin far Niels Andersen, nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 11,4. Der er udlejet 10 ha.
Stuehuset er opført 1786 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1917, maskinhus og garage og gammel lade. Gårdens besætning er på 5 ung
dyr og 1 slagtekalv af blandet race. Der er 1 traktor.
KRATTETVEJ 26, "ENGBO", STERUP FÆLLED, 9740 JERSLEV,
tlf. 98-831535.
POUL EGON VANGSTED, land
mand, født d. 17.-7.-1928, søn af
Gerda Larsen og Henry Vangsted,
gift d. 17.-7.-1953 med Karna
Christensen, medhjælpende hustru,
født d. 16.-5.-1934, datter af
Alma og Valdemar Christensen.
Parret har børnene: Fini, født d.
1.-6.-1953, Taus, født d. 15.-1.1958, Tommy, født d. 10.-3.1961, Inge, født d. 17.-9.-1962 og Connie, født d. 31.-1.-1964.
P.E.V. overtog gården i 1957 fra Valdemar Christensen.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 12,5 ha., der er tilkøbt 5,5 ha., det er fra K.V.'s hjem.
Der er lejet 2,5 ha.
Stuehuset er af ældre dato og tilbygget i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1974, garage fra 1962, lade fra 1958 og maskinhus fra 1991. Gården drives med en
kvægproduktion på 16 årskøer, 15 ungdyr og 5 slagtekalve af blandet race. Der er 2
traktorer og plantørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

KRATTETVEJ 67, "FLADKÆR",
KRATTET, 9740 JERSLEV, tlf.
98-954139.
BECH ADELSTORP, gårdejer,
født d. 12.-12.-1923, søn af Ansine Laurine og Matinus Adels
torp, gift d,. 29.-6.-1958 med
Elna Maria Sørensen, medhjælpende
hustru, født d. 29.-6.-1934, dat
ter af Agnes Marie og Martin
Sørensen. Parret har børnene:
Bent, født d. 22.-9.-1959, Bodil,
født d. 24.-9.-1961 og Niels, født d. 4.-4.-1964.
B.A. overtog gården i 1958 fra sin mor Ansine Laurine Adelstorp.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 35,1 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 5,3 ha. fredskov.
Stuehuset er opført 1954. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade, begge fra
1976, kvægstald fra 1920 ombygget i 1978, goldsostald fra 1979, værksted og garage
fra 1984, sostald indrettet i det tidligere hønsehus i 1987 og maskinhuse fra 1948 og
1979, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på
41 årskøer, 33 ungdyr og 10 slagtekalve af blandet race, desuden er der 25 årssøer, og
der produceres 500 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, plantørreri med varm og kold luft og
brændefyr. Lidt fremmed arbejdskraft bruges efter behov.
KRATTETVEJ 87, "HEDEGAARD", KRATTET, 9740 JERSLEV, tlf. 98-954083.
CARSTEN DAARBAK, gårdejer, født d. 28.-10.-1948, søn af Marie og Hans Daarbak,
gift d. 28.-10.-1973 med Gerda Helene Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 4.-3.1951, datter af Lissa og Børge Pedersen. Parret har børnene: Joan, født d. 24.-3.-
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1969, Joachim, født d. 28.-1.-1972 og
Tanja, født d. 29.-5.-1982.
Carsten Daarbak er pladsmand ved en
murer. Han overtog gården d. 12.-5.1969 fra Verner Larsen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 17,8 ha.,
der er udlejet 10 ha.
Stuehuset er opført 1974. Avlsbygninger
ne består af gammel kvægstald, moderni
seret flere gange, værksted fra 1976,
garage og fyrrum indrettet i gammel
staldbygning, lade fra 1967 og maskin
hus fra 1984. Gårdens besætning er på 5
ammekøer og 5 slagtekalve af racerne
SDM og Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2
traktorer, halvpart i mejetærkser, gennemløbstørreri med varm og kold luft samt
fastbrændselsfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
KRATTETVEJ 111, "DALVANG",
KRATTET, 9740 JERSLEV, tlf.
98-954064.
KAJ ELEFSEN, gårdejer, født d.
22.-7.-1934, søn af Margrete og
Niels Chr. Elefsen, gift i 1962
med Aase Larsen, medhjælpende
hustru, født d. 13.-7.-1937, dat
ter af Frida og Kr. Larsen. Par
ret har børnene: Hanne, født d.
11.-6.-1964, Claus, født d. 1.-7.1967 og Jane, født d. 20.-3.-1971.
K.E. overtog gården d. 11.-6.1956 fra sin far Niels Chr. Elefsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 1,5 ha. skov og
bakker. Der er lejet 2,8 ha. eng.
Stuehuset er opført 1959. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1973, ungdyrstald
fra 1979, kalvestald indrettet i gammel staldbygning en gammel lade og maskinhus fra
1977, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 37 årskøer, 50 ungdyr
og 18 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 årssøer. Der er 2 traktorer. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

KROGHOLMVEJ 35, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-837432.
ERIK PEDERSEN, gårdejer, født i 1954, søn af Inger Trier og Viktor Pedersen.
E.P. arbejder hos en entreprenør. Han har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-12.-1990 fra Henry Markussen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 23,7 ha., der er 1 ha. mose.
Stuehuset er opført 1950. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald, lade med
maskinhus, alle fra 1971, desuden er der 1 gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps
og frøgræs. Der er 1 traktor og plantørreri med varm og kold luft. Maskinstation
bruges til høst.
KRÆMMERGÅRDSVEJ 14, "KRÆMMERGAARD", HELLUM, 9740 JERSLEV, tlf. 98834004.
ANKJÆR KRÆMMERGAARD, landmand, født d. 17.-5.-1900, søn af Karoline og P.
Chr. Kræmmergaard.
A.K. overtog gården d. 1.-11.-1937 fra sin far P. Chr. Kræmmergaard, nuværende ejer
er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 54,9 ha. Jorden er udlejet.
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Stuehuset er opført 1866 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1914, ombygget i 1958, hestestald fra 1910 ombygget til svinestald, lade fra
1914, og maskinhus.
KVISHØJVEJ 66, LANGTHJEM, 9740 JERSLEV, tlf. 98-831538.
KRESTEN GUDIKSEN NIELSEN, landmand, født d. 27.-12.-1934, søn af Maren Kirstine
og Hans Nielsen, gift i 1974 med Anni Birgit Kjærgaard, født d. 27.-9.-1947, datter af
Sonja og Hjalmar Kjærgaard. Parret har børnene: Kinn, født d. 10.-1.-1966, Tina, født
d. 3.-9.-1969 og Per, født d. 27.-9.-1973.
K.G.N. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 9.-2.-1966 fra
Hans Hansen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha.
Stuehuset er restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1976, 2 svinestalde, den ene indrettet i 1976 i tidligere lade med tilbygning, garage og værksted,
maskinhus fra 1977 og foderhus fra 1990. Gården drives med en svineproduktion på 50
årssøer, der produceres ca. 750 smågrise og 300 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer,
1 mejetærsker og gennemløbstørreri med varm og kold luft.
KVISHØJVEJ 121, LUNDERHEDE,
9740 JERSLEV, tlf. 98-831828.
POUL OLSEN, husmand, født d.
15.-9.-1924, søn af Marie og Fre
derik Olsen.
P.O. overtog gården d. 1.-8.-1975
fra sin far Frederik Olsen, nuvæ
rende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 9,8
ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er
udlejet 9,3 ha.
Stuehuset er restaureret flere
gange. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1952, hønsehus fra 1938, lade fra 1949
og maskinhus fra 1955. Der er 1 traktor og tårnsilo. Gården drives uden fremmed
arbejdskraft.

KVISHØJVEJ 124, "LANGKÆR",
LANGTHJEM, 9740 JERSLEV,
tlf. 98-831416.
POUL ERIK MORTENSEN, hus
mand, født d. 21.-11.-1925, søn
af Karla og Anders Peter Mor
tensen, gift d. 30.-10.-1954 med
Doris Vibeke Møller, født d. 18.6.-1933, datter af Anna og Os
kar Møller. Parret har børnene:
Birgit, født d. 19.-5.-1958 og
Torben, født d. 23.-11.-1959.
P.E.M. overtog gården d. 1.-11.-1958 fra Niels Hansen Nielsen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 4 ha. mose. Der er
udlejet 7 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, garage og lade, alle fra 1914, desuden er der maskinhus. Gårdens besætning er
på 12 årskøer, 6 ungdyr og 4 slagtekalve af racen SDM. Der er 1 traktor. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

KÆRVANGSVEJ 12, "NØRGAARD", ØSTER MELLERUP, 9740 JERSLEV, tlf. 98831390.
GUNNAR HANGHØJ NIELSEN, gårdejer, født d. 20.-6.-1939, søn af Anna og Øjvind
Hanghøj Nielsen. G.H.N. har børnene: Helle, født d. 23.-1.-1962, Lone, født d.
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18.-9.-1964 og Anette, født d.
13.-7.-1967.
Gunnar H. Nielsen har været på
Lundbæk Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-2.-1964 fra
Ejvind Svennum.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
24,8 ha., heraf tilkøbt 9,4 ha.
Stuehuset er opført 1925 tilbyg
get og restaureret 1973. Avlsbygnin
gerne består af farestald fra
1970, slagtesvinestald fra 1978,
en tidligere kostald ombygget til
goldsostald i 1973/74, lade fra 1981, maskinhus fra 1974, der er gylletank og 2
gastætte siloer. Gården drives med en svineproduktion på 65 årssøer, der producere
ca. 1.250 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er
1 traktor. Maskinstation bruges til høst.

KÆRVANGSVEJ 50, "VESTERGAARD", ØSTER MELLERUP,
9740 JERSLEV, tlf. 98-831740.
BØRGE ARENTSEN, gårdejer,
født d. 28.-10.-1937, søn af Sig
ne og Frode Arentsen, gift i
1967 med Ketty Nielsen, syge
hjælper, født d. 13.-9.-1947, dat
ter af Matine og Villy Nielsen.
Parret har børnene: John, Hen
rik, Erik, Tina og Lars.
B.A. har været på Lyngby Land
brugsskole. Han er medlem af
Menighedsrådet i Jerslev sogn. Han overtog gården i 1977 fra Karl Edvard.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1956. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1965, en gammel
svinestald, som bruges til kalvestald, hestestald indrettet til garage, en gammel lade
og maskinhus fra 1981, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 26 årskøer, 20 ungdyr og 4 slagtekalve af racen Jersey. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, plantørreri med kold luft. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.
LANGBROVEJ 39, "LANGBRO", THISE UDFLYTTERE, 9700 BRØNDERSLEV, tlf.
98-887105.
JØRGEN LANGBRO VOLDEN, gårdejer, født d. 8.-8.-1954, søn af Else og Peter Vol
den, gift i 1984 med Else Marie Rørbæk, børnehavepædagog, født d. 27.-10.-1955,
datter af Ketty og Svend Rørbæk. Parret har børnene: Anni, født d. 26.-4.-1982 og
Thomas, født d. 5.-2.-1987.
J.L.V. købte halvpart i gården d. 1.-7.-1981 fra sin morbror Jens Ejnar Langbro og
anden halvdel købte han d. 1.-7.-1986 fra sin far Peter Volden. Nuværende ejer er 5.
generation på gården.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 63,7 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 8 ha. skov og
mose.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1981. Avlsbygningerne består af drægtigheds
stald fra 1966, farestald fra 1983 renoveret i 1990, fravænningsstald fra 1981, slagte
svinestald fra 1918 renoveret i 1978, slagtesvinestald fra 1962 renoveret i 1987, lade
fra 1937 og maskinhus fra 1987, der er gylletank. Gården drives med en svineproduk
tion på 145 årssøer, der sælges ca. 500 smågrise og 2.200 slagtesvin. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri
med varm og kold luft og kulfyr. Der er 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til
skårlægning.
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LANGBROVEJ 65, "KJÆRGAARDEN", THISE, 9700 BRØNDER
SLEV, tlf. 98-887728.
PER HENRIK KNUDSEN, gårde
jer, født d. 29.-10.-1956, søn af
Signe og Knud Knudsen, gift i
1984 med Joan Victoria Arbjørn,
medhjælpende hustru, født d.
5.-6.- 1955, datter af Kirsten og
Knud Arbjørn. Parret har børne
ne: Kirstine, født d. 20.-1.-1985
og Søren, født d. 3.-4.-1989.
P.K.H. har været på Lundbæk
Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 31.-12.-1977 fra sin far Knud Knudsen,
nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 33,1 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 1 ha. tørvegrav.
Der er lejet 25 ha.
Stuehuset er opført 1870 og restaureret 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1980/1982, halmlade fra 1986, svinestalde fra 1905, 1967 og 1934, lade fra 1933 og
foderhus med maskinhus fra 1982 og 1990, der er gylletank og indedørs køresiloer.
Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen Jersey, og en svineproduktion på 125 årssøer, der sælges ca. 2.500 smågrise, der
er 1 hest af racen Dansk Varmblod, desuden 1 Nordbakke, 2 1-års plage og 1 føl.
Planteproduktionens salgsafgrøder er industrikartofler og raps. Der er 2 traktorer, 1
mejetærkser, markvandingsanlæg, plantørreri med varm og kold luft og halmfyr.
Maskinstation bruges til roer. Der er 1 fast medhjælp.

LINDERUPGÅRDSVEJ 27, "VESTERGAARD", ØSTER LINDERUP, 9700 BRØNDER
SLEV, tlf. 98-835187.
HENRIK DINESEN HANSEN, gårdejer, født d. 14.-7.-1959, søn af Poula og Jørgen
Hansen, gift d. 12.-12.-1987 med Tina Lindgaard, sygeplejerske, født d. 10.-6.-1963,
datter af Bodil og Henning Lindgaard. Parret har børnene: Morten, født d. 8.-11.-1986
og Kristine, født d. 12.-9.-1989.
H.D.H. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 9.9.-1987 fra Aage Træholt.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 60 ha. Der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført 1965 og restaureret 1989/90. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1938, ombygget i 1974 og ændret til slagtesvinestald i 1987, svinestald fra 1978,
klimastald fra 1990, garage fra 1938 ombygget i 1988, lade fra 1927, 2 maskinhuse fra
1970 og 1990, der er gylletank og gastætsilo. Gården drives med en svineproduktion på
90 årssøer, der produceres ca. 1.800 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, hvede og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri med varm og
kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Der er 3 skoledrenge, der
skiftes til at hjælpe.
LINDERUPGÅRDSVEJ 60, "SØNDERGAARD", ØSTER LINDERUP, 9700 BRØNDER
SLEV, tlf. 98-835008.
OLE VANG LARSEN, gårdejer, født d. 20.-7.-1929, søn af Erna og Harald Larsen, gift
d. 26.-10.-1954 med Ebba Thomsen, født d. 5.-11.-1935, datter af Katrine og Christian
Thomsen. Parret har børnene: Jørgen, født d. 31.-5.-1954, Anni, født d. 19.-6.-1958,
Henrik, født d. 6.-11.-1960 og Bente, født d. 1.-4.-1962.
O.V.L. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han er formand for Menighedsrådet i
Øster Brønderslev sogn. Han forpagtede gården i 6 år og købte den derefter i 1960 fra
sin far Harald Larsen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 8 ha, der er 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført ca. 1880 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1967, kviestald fra 1968, svinestalde fra 1969 og 1973, garage fra 1983,
lade fra 1981, foderhus med maskihus fra 1977, der er gastætsilo, gylletank, 2 inden
dørs og 1 udendørs silo. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer, 80 ung
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dyr af racen SDM, og en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg samt hjælpemaskiner i
stalden. Der er 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til noget af markarbejdet.
LINDERUPGÅRDSVEJ 74, "LINDERUPGAARD", 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-835024.
JØRGEN BECH PEDERSEN, gårdejer, født d. 7.-5.-1935, søn af Hedvig og Olav Pe
dersen, gift d. 8.-9.-1962 med Margit Larsen, medhjælpende hustru, født d. 7.-8.-1934,
datter af Astrid og Viggo Larsen. Parret har børnene: Maria, født d. 19.-4.-1969 og
Lise, født d. 25.-7.-1973.
J.B.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1962 og købte
den i 1972 fra sin far Olav Pedersen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 4.220.000. Areal 110 ha., heraf 15 ha. bakker og skov. Der er lejet 7
ha.
Stuehuset er opført 1962. Avlsbygningerne består af farestald fra 1984, slagtesvinestald fra 1977 renoveret i 1989, klimastald fra 1986, kvægstald ændret til sostald i
1975, lade fra 1914, maskinhus fra 1984 og kartoffelhus fra 1973, der er gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer, der produceres ca. 2.600 slagte
svin. Planteproduktionens salgsafgrøder er indrustrikartofler, raps, ærter og halm til
varmeværket. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg og plantørreri
med varm og kold luft. Der er 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

LINDEVEJ 80, "KJÆRSGAARD", ØSTER BRØNDERSLEV, 9700 BRØNDERSLEV, tlf.
98-811259.
ANDERS CHR. LARSEN, gårdejer, født d. 10.-12.-1960, søn af Johanne og Jens Peter
Larsen, gift d. 10.-5.-1986 med Jonna Toft Nielsen, hjemmehjælper, født d. 20.-8.1960, datter af Else og Erik Toft Nielsen. Parret har børnene: Anita, født d. 10.-11.1983 og Christina, født d. 16.-1.-1987.
A.C.L. overtog gården d. 1.-8.-1988 fra Poul Kristiansen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 26 ha.
Stuehuset er tilbygget i 1980. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1976 tilbygget
i 1978, lade fra 1980, desuden er der garage og gylletank. Gården drives med en svi
neproduktion på 50 årssøer, der produceres ca. 1.000 slagtesvin, desuden er der 4 ammekøer og 4 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
frøgræs. Der er 2 traktorer, plantørreri med varm og kold luft og halmfyr. Maskin
station bruges til høst.

LUNDENSVEJ 99, "LUNDEN",
HOLLENSTED, 9700 BRØNDER
SLEV, tlf. 98-835051.
ERIK FRANK MADSEN, gårdejer,
født d. 13.-7.-1934, søn af Signe
og Frank Madsen, gift i 1960
med Lis Nørgaard, sygehjælper,
født d. 4.-11.-1939, datter af
Marie og Jens Nørgaard. Parret
har børnene: Susanne, født d.
18.-3.-1966, Merete, født d. 29.9.-1968 og Peter, født d. 5.-3.1976.
E.F.M. overtog gården d. 1.-8.-1986 fra Knud Mølbjérg.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 69 ha., heraf 12 ha. mose og skov. Der er udlejet 57
ha.
Stuehuset er opført 1925 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1914, bruges til garage, svinestald fra 1914 bruges til blande- og foderrum,
hønsehuse fra 1960 og 1968, kyllingehus fra 1962, lagerbygning fra 1960, lade fra 1914
og maskinhus fra 1975. Gården drives med en rugeægsproduktion og besætningen er på
17.600 høns og haner. Der leveres æg til Møbjergs Rugeri. Der er 1 traktor og plan
tørreri med varm og kold luft. Der er skolebørn til hjælp.
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LUPINVEJ 31, "ØSTERHOLM", KRATTET, 9740 JERSLEV, tlf. 98-954058.
LONE OG FINN PEDERSEN, landmænd.
F.P. er født d. 7.-7.-1954, søn af Ebba og Gustav Pedersen.
L.P. er født d. 30.-11.-1958 og datter af Sonja og Knud Pedersen.
F.P. er tømrer og L.P. er revisor. De overtog gården d. 1.-10.-1985 fra Gerda
Mølholm Kristensen.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 6,8 ha. Der er lejet 9,9 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1900 ombygget til hestestald i 1960, garage fra 1940 og lade fra 1900. Går
dens besætning er på 12 fuldblodsheste, der bruges avl og galop. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og gennemløbstørreri med varm luft.
LYNGVEJ 20, "HJØRRINGGAARD", SERRITSLEV, 9700
BRØNDERSLEV, tlf. 98-837239.
JENS CHR. JENSEN, gårdejer,
født d. 15.-2.-1922, søn af Krista
og Martin Jensen, gift d. 20.-11.1954 med Ruth Nielsen, født d.
26.-12.-1925, datter af Mathilde
og Sigurd Nielsen. Parret har
børnene: Anna Marie, født d.
27.- 1.-1956, Hans Jørgen, født
d. 3.- 4.-1960 og Elsa Merete,
født d. 24.-3.-1964.
J.C.J. overtog gården d. 1.-11.-1954 fra Chr. Mortensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført 1936 og restaureret 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1928 udvidet i 1956 og 1961, gammel hestestald ændret til maskinhus i 1976, svinestald fra 1965 og lade fra 1883 ombygget i 1957 og 1971. Gården drives med en kvæg
produktion på 24 årskøer, 12 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM, desuden er der
10 årssøer og der produceres 200 slagtesvin, endvidere er der 22 ungkvier. Der er 3
traktorer, 1 mejetærkser, markvandingsanlæg og korntørreri med kold luft. Der bruges
ikke fremmed arbejdskraft.

LÆRKEVEJ 54, ØSTER HJERMITSLEV, 9700 BRØNDERSLEV, tlf.
98-887161.
OLE BOELT LARSEN, gårdejer,
født d. 11.-8.-1962, søn af Kam
ma og Ingemand Larsen, gift d.
2.-12.-1987 med Helle Jensen,
medhjælpende hustru, født d. 3.8.-1963, datter af Elisabeth og
Knud Jensen. Parret har børne
ne: Jan, født d. 26.-2.-1986,
Michael, født d. 29.-1.-1987 og
Majbritt, født d. 2.-8.-1990.
O.B.L. overtog gården d. 25.-1.-1982 fra sin far Ingemand Larsen.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 9,4 ha. Der er lejet 5,5 ha.
græsning.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1914, renoveret i 1975, ungdyrstald fra 1914 renoveret i 1990 og lade fra
1914. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer og 45 ungdyr af racen
Jersey. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 rendegraver. Der drives en lille smule
maskinstation fra gården. Maskinstation bruges til såning af roer.
LÆRKEVEJ 68, ØSTER HJERMITSLEV, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-887637.
JENS LAURITS LARSEN, gårdejer, født d. 1.-12.-1946, søn af Erna og Karl Larsen,
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gift i 1981 med Ulla Volden, kontorassistent, født d. 6.-7.-1959, datter af Else og
Peter Volden. Parret har datteren: Aase, født d. 24.-1.-1985.
J.L.L. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1980 fra
Poul Nysted Jensen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 44,3 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha. der er 1,7 ha. motorba
ne.
Stuehuset er opført ca. 1900 og restaureret før 1980. Avlsbygningerne består af
kvægstald med lade, udbygget med endnu en kostald i 1981, svinestald indrettet i
tidligere kvægstald, lade fra 1989 og maskinhus. Gården drives som alsidig landbrug
med en kvægproduktion på 29 årskøer, 17 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, og
en svineproduktion på 31 årssøer, der sælges ca. 200 smågrise og 400 slagtesvin. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plantørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
LÆRKEVEJ 82, "TOFTEGAARD",
ØSTER HJERMITSLEV, 9700
BRØNDERSLEV, tlf. 98-887193.
ERIK HOLM MADSEN, gårdejer,
født d. 9.-4.-1935, søn af Sørine
og Peter Riis Madsen, gift d.
21.-11.-1959 med Aase Madsen,
medhjælpende hustru, født d.
14.-12.-1938, datter af Elly og
Henry Madsen. Parret har børne
ne: Ole, født d. 30.-5.-1961 og
Hanne, født d. 20.-12.-1964.
E.H.M. har været på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1959 fra Lars Guldager.
Ejendomsskyld 2.130.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 34 ha., der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført 1974. Avlsbygningerne består af fare- og goldsostald fra 1976,
slagtesvinestald fra 1971, klimastald fra 1975, lade fra 1926 restaureret i 1976 og
maskinhusen fra 1977 og 1988, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion
på 100 årssøer, der sælges ca. 900 smågrise og 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er læggekartofler til export, industrikartofler og raps, der er 3
traktorer, 1 mejetærsker og plantørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

LÆRKEVEJ 120, "MORTENSGAARD", ØSTER HJERMITSLEV,
9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98887177.
MORTEN CHR. JENSEN, gård
ejer, født d. 2.-10.-1925, søn af
Kristine og Jens Jensen.
M.C.J. overtog gården i 1965 fra
sin far Jens Jensen.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal
33 ha.
Stuehuset er opført 1935 og se
nere restaureret. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1929 restaureret i 1968, ungdyrstald er tilbygget lade i
1973, svinestald fra 1966, lade fra 1953 og maskinhuse fra 1980 og 1989, der er gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 20 ungdyr og 15 slagte
kalve af racen RDM, desuden er der 10 årssøer og der produceres ca. 200 slagtesvin.
Der er 2 traktorer og plantørreri med kold luft. Der er 1 fast medhjælper. Maskin
station bruges til høst.
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LÆRKEVEJ 130, "BOELT", ØSTER
HJERMITSLEV, 9700 BRØNDER
SLEV, tlf. 98-887033.
LEO NIKKELSEN, gårdejer, født
d. 15.-2.-1941, søn af Ella og
Adolf Nikkelsen, gift d. 30.-10.1965 med Frida Jensen, medhjæl
pende hustru, født d. 6.-1.-1945,
datter af Grethe og Peter Jen
sen. Parret har børnene: Lone,
født d. 9.-2.-1967, Marianne,
født d. 6.- 12.-1970 og Bjarne,
født d. 17.- 8.-1974.
L.N. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården i 1972 fra Aksel
Knudsen. Gården er en tidligere slægtsgård.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 35,5 ha., heraf tilkøbt 12,5 ha.
Stuehuset er opført 1848 og restaureret 1977. Avlsbygningerne består af gammel
hestestald, som bruges til garage og kornlager, kviestald indrettet i en tidligere
kostald i 1972, kalvestald fra 1975, lade ombygget til kostald i 1972, maskinhus fra
1982 og foderhus fra 1972, der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægpro
duktion på 40 årskøer og 42 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er
ærter. Der er 2 traktorer og plantørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
LØKKENVEJ 210, TOLSTRUP,
9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98838093.
POUL ERIK LARSEN, gårdejer,
født d. 5.-8.-1930, søn af Asta
og Carl Larsen, gift d. 12.-11.1960 med Gudrun Thaargaard,
medhjælpende hustru, født d.
18.-10.-1940, datter af Karen og
Aage Thaargaard. Parret har bør
nene: Per, født d. 26.-8.-1962,
Hanne, født d. 5.-6.-1965, Ole,
født d. 28.-12.-1966 og Søren, født
P.E.L. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1960 fra Jens
Jensen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 6,8 ha. ved jordfordeling. Der er
lejet 4 ha.
Stuehuset er opført 1965 og tilbygget i 1976. Avlsbygningerne består af gammel kvæg
stald, kvægstald fra 1975, farestald fra samme år, goldsostald og lade fra 1979, gam
mel lade, maskinhus indrettet i det gamle forsamlingshus købt i 1974, og foderhus er
fra 1981. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 22 ungdyr og 4 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en svineproduktion på 90 årssøer, der sælges ca.
2.000 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps og ærter. Der er 2
traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Hustruen Gudrun Thaar
gaard Larsen ejer Ålborgvej 37, P.E.L. har forpagtet jorden.

LØKKENVEJ 288, "AAGAARD", STENUM, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-838075.
SIGNE OG JENS AAGAARD, børn af Alma og Niels Peter Aagaard.
De overtog gården i 1958 fra deres far Niels Peter Aagaard, de er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 12 ha.
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"Aagaard"s stuehus er opført ca.
1876 og restaureret flere gange.
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1925, garage og værk
sted fra 1927, lade fra 1924 og
maskinhus fra 1978. Gårdens be
sætning er på 15 stk. fedekvæg.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn og raps. Der er 1 traktor
og halmfyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

LØKKENVEJ 311, "KJÆRGAARD", STENUM, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-838151.
JØRGEN HELTOFT, gårdejer, født d. 4.-9.-1962, søn af Marie og Egon Jacob Jensen.
J.H. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-990 fra Niels
Regnar Andersen.
Ejendomsskyld 2.560.000. Areal 38,5 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, 2 svinestalde, minkhaller, minkpelseri, lade,
maskinhus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer, der
sælges ca. 4.000 smågrise, desuden er der en bestand på 300 minktæver. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er ærter. Der er 1 traktor, plantørreri med varm og kold luft og
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LØKKENVEJ 365, "BIRKEAARD",
STENUM, 9700 BRØNDERSLEV,
tlf. 98-838014.
GUNNAR HANSEN, gårdejer,
født d. 3.-12.-1926, søn af Em
ma og Harald Hansen, gift d.
18.-12.- 1949 med Oda Pedersen,
medhjælpende hustru, født d.
29.- 12.-1926, datter af Ane Ka
trine Pedersen. Parret har bør
nene: Carsten, født d. 12.-6.-1952,
Birgit, født d. 8.-9.-1955, Poul,
født d. 24.-12.-1959 og Jens, født d. 11.-12.-1964.
G.H. har været på Malling Landbrugsskole. Han er auktionsholder ved Brønderslev
Landboauktion. Han overtog gården d. 1.-12.-1949 fra sin svigermor Ane Katrine
Pedersen og O.P.'s morbror, Niels J. Pedersen, nuværende ejer er 4. generation på
gården, som O.P.'s oldefar byggede.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 16 ha.
Stuehuset er opført 1905 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1954 ombygget til svinestald, sostald fra 1960 udvidet i 1976, svinestald fra
1970, halmlade fra 1964, lade fra 1952 ændret til svinestald og kornmagasin og maskin
hus fra 1979, der er 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 60 års
søer, der produceres ca. 1.200 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, gennemløbstørreri med varm og kold luft og halm
fyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Der er 1 skoledreng til hjælp.
LØKKENVEJ 400, "NØRREGAARD", STENUM, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-838018.
PETER JUUL OLESEN, gårdejer, født d. 15.-6.-1919, søn af Johanne og Marinus Ole
sen, gift d. 15.-11.-1942 med Alice Vestergaard, født d. 30.-3.-1921, datter af Petrea
og Alfred Vestergaard. Parret har børnene: Knud, født d. 21.-1.-1945, Orla, født d.
7.-4.-1947, Svend, født d. 15.-4.-1951, Egon, født d. 6.-10.-1954 og Birgit, født d.
3.-12.-1964.
P.J.O. overtog gården i 1958 fra sin svigerfar Alfred Vestergaard.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 7 ha., der er frasolgt 22 ha.
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"Nørregaard"s stuehus er opført
ca. 1875 og restaureret flere
gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald, hestestald, ombygget
til svinestald, lade og maskinhus.
Gårdens besætning er på 2 årssø
er, 3 ammekøer og 4 ungdyr. Der
er 1 traktor, plantørreri med
varm og kold luft og halmfyr.
Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

LØKKENVEJ 411, "VESTERGAARD", STENUM, 9700 BRØN
DERSLEV, tlf. 98-838015.
BENT VILLUMSEN, gårdejer,
født d. 31.-1.-1931, søn af Dor
thea og Valdemar Villumsen, gift
d. 17.-6.-1958 med Johanne Lar
sen, medhjælpende hustru, født
d. 14.- 9.-1931, datter af Marie
og Carl Larsen. Parret har bør
nene: Dorthe Marie, født d. 7.4.-1961 og Else, født d. 9.-4.1969.
B.V. har været på Lægaard Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1958 fra sin
svigermor Marie Larsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 0,5 ha. gammel
mose. Der er lejet 2,5 ha. eng til græsning.
Stuehuset er opført ca. 1870 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1918, udbygget og ændret i 1965 og 1972, hestestald fra 1918 anvendes
som garage og værksted, svinestald fra 1930, lade fra 1918, desuden er der maskinhus,
gylletank og 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 35 års
køer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
græsfrø og korn. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LØKKENVEJ 415, "VESTERMARK",
STENUM, 9700 BRØNDERSLEV,
tlf. 98-838081.
NIELS CHR. JENSEN, gårdejer,
født d. 20.-9.-1936, søn af Hilda
og Niels Nielsen Jensen, gift i
1958 med Kirsten Bonnerup, med
hjælpende hustru, født d. 16.-6.1937, datter af Jensine og Niels
Bonnerup. Parret har børnene:
Lene, født d. 2.-6.-1960, Bente,
født d. 24.-2.-1962, Helle, født
d. 2.-8.-1965 og Bjarne, født d.

9.-9.-1974.
N.C.J. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han er medlem af regnskabsudvalget i
Brønderslev Landboforening. Han overtog gården d. 26.-3.-1963 fra Peder Vestergaard
Olsen.
Ejendomsskyld 2.470.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 27 ha., der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964, udvidet i
1990, fedestald fra 1968, sostald fra 1977, lade fra 1973 og maskinhus fra 1983, der
er 2 gylletanke, inden- og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på
50 ungdyr og 75 ungdyr af racen SDM, og en svineproduktion på 70 årssøer, der pro-

-71-

duceres ca. 1.400 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og fremavls
byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg. Der er 1 fast medhjælp
på gården.
LØKKENVEJ 452, "KÆRHOLT",
STENUM, 9700 BRØNDERSLEV,
tlf. 98-838050.
JENS DYBRO, gårdejer, født d.
16.-3.-1939, søn af Magdalene og
Axel Dybro, gift d. 18.-9.-1965
med Tove Christensen, medhjæl
pende hustru, født d. 14.-6.-1943,
datter af Lilly og Hilbert Chri
stensen. Parret har børnene: Ire
ne, født d. 10.-4.-1968 og Agne
te, født d. 19.-8.-1971.
J.D. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 6.-9.-1965 fra Valdemar Helledie.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 22 ha., der er frasolgt 3,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1932 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1906 moderniseret i 1954, svinestald fra 1954, der er lejlighed og garage i stald
bygningen, lade fra 1978 bruges delvis til kvægstald, der er miljøtank, 2 indendørs- og
1 udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer og 35 ung
dyr. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LØKKENVEJ 466, "STENSLUND",
STENUM, 9700 BRØNDERSLEV,
tlf. 98-838085.
EGON JACOB JENSEN, gårdejer,
født d. 17.-9.-1934, søn af Karla
og Jacob Jensen, gift d. 29.-10.1960 med Marie Heltoft Jensen,
overassistent, født d. 5.-4.-1940,
datter af Kristence og Anders
Heltoft Jensen. Parret har børne
ne: Jørgen, født d. 4.-9.-1962,
Karen, født d. 6.-6.-1964 og
Lars, født d. 24.-9.-1967.
E.J.J. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i foråret 1961 fra sin
far Jacob Jensen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er lejet 33 ha.
Stuehuset er opført ca. 1880 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
gammel hestestald med garage, farestald, svinestald, lade med goldsostald og maskin
hus. Gården drives med en svineproduktion på 45 årssøer, der produceres ca. 900
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plantørreri med varm og kold luft og der anvendes staldvarme til op
varmning af stuehuset, anlægget er kombineret med oliefyr og brændeove. Maskin
station bruges til gylleudkørsel.

MANNA MOSEVEJ 40, MANNA, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-887296.
CHRISTIAN MØLLER MAGNUSSEN, landmand, født d. 17.-3.-1928, søn af Anne Marie
og Jens Kærgaard Magnussen, gift i 1954 med Tove Ostensen Jensen, født d. 5.-3.1938, datter af Lisbeth og Gunner Jensen. Parret har børnene: John, født d. 25.-4.1954, Irene, født d. 7.-7.-1957 og Jens, født d. 18.-3.-1964.
C.M.M. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården i 1958, da han
byggede den som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 26,6 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha.
Stuehuset er opført 1958. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade, begge fra 1978
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og laden er tilbygget maskinhus i 1978. Gårdens besætning er ved at blive ændret til
fedekalve og svin. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.
MANNA MOSEVEJ 76, MANNA, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-887298.
PETER KRAGLUND, gårdejer, født d. 28.-5.-1964, søn af Else og Gunnar Kraglund,
gift d. 6.-7.-1985 med Lone Hanghøj Nielsen, køkkenassistent, født d. 18.-9.-1964,
datter af Ella og Gunnar Hanghøj Nielsen. Parret har børnene: Henrik, født d.
4.-6.-1986 og Thomas, født d. 18.-8.-1988.
P.K. har været på Try og Lundbæk Landbrugskoler. Han overtog gården d. 1.-2.-1988
fra Søren Vejby Larsen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 28,6 ha.
Stuehuset er opført 1986. Avlsbygningerne består af sostald, fravænningsstald og lade
med maskinhus, alle fra 1986, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion
på 125 årssøer, der sælges ca. 2.500 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, plantørreri med
kold luft og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MANNE MOSEVEJ 257, "MOSEFOGEDGAARDEN", MANNE ENGE, 9700 BRØNDER
SLEV, tlf. 98-887708.
NIELS ØSTERGAARD PEDERSEN, landmand, født d. 7.-2.-1940, søn af Marie og
Peder Østergaard Pedersen, gift d. 21.-1.-1962 med Elise Jensen, medhjælpende hu
stru, født d. 22.-10.-1943, datter af Elfrida og Svend Aage Jensen. Parret har bør
nene: Per, født d. 1.-2.-1961, Gitte, født d. 25.-6.-1962, Jette, født d. 20.-6.-1963 og
Ole, født d. 13.-2.-1968.
N.Ø.P. overtog gården d. 1.-4.-1969 fra Birkelse Hovedgaard.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 26 ha., heraf 2,8 ha. krat. Der er lejet 2,2 ha.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade, begge fra 1952 og maskinhus fra 1982. Gårdens besætning er på 12 års
søer, der produceres ca. 200 slagtesvin, desuden er der 4 ammekøer af blandet race.
Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, 2 kornsiloer og halmfyr. Maskinstation bruges til gødningudkørsel.
MANNE MOSEVEJ 480, "KORSVANG", ØRNE FENNERNE, 9382 TYLSTRUP, tlf. 98265038.
ERIK JENSEN, gårdejer, født d. 4.-12.-1924, søn af Karoline og Ingvard Jensen, gift i
1958 med Bodil Christiansen, født d. 6.-7.-1932, datter af Karen og Anthon Christian
sen. Parret har børnene: Solveig, fød i 1954, Niels, født i 1960, Knud, født i 1961 og
Else, født i 1965.
E.J. overtog gården i 1958 fra staten.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 39,9 ha., heraf tilkøbt 13,4 ha. Der er lejet 36 ha. af
staten.
Stuehuset er opført 1958 og tilbygget 1974. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra
1943 og 1958, lade med hestestald fra 1973. Gården drives med en kvægproduktion på
22 årskøer, 26 ungdyr og 1 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 17 heste, heraf
3 hingste, der drives avl med Belgier, og E.J. ejer den ældste gren af racen. Plante
produktionens salgsafgrøde er kartofler. Der er 3 traktorer, der er maskinfællesskab
med sønnerne. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MELLERUPVEJ 1, "SOLVANG", VESTER MELLERUP, 9740 JERSLEV, tlf. 98-831375.
LARS PETER LINDHARDT NIELSEN, født d. 10.-10.-1925, søn af Lise og Søren Chri
stian Nielsen, gift d. 3.-4.-1954 med Tove Gudbjørg Jensen, født d. 29.-4.-1932, datter
af Marie og Anders Jensen. Parret har børnene: Birgit, født d. 12.-11.-1954, Bente,
født d. 7.-6.-1956 og Brian, født d. 17.-12.-1959.
L.P.L.N. har været på Malling Landbrugsskole. Han har været i bestyrelsen for Hus
mandsforeningen, bl.a som formand. Han er med i bestyrlsen for Griseringen i Brøn
derslev. Han overtog gården d. 1.-4.-1954 fra Ejnar Jensen, gården er oprindeligt
udstykket fra "Vester Mellerupgaard" i 1950.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 9 ha.
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"Solvang"s stuehus er opført
1950, restaureret og tilbygget
1974. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1950 indrettet til
svinestald, svinestalde fra 1972,
hønsehus fra 1950, garage fra
1970, lade fra 1950 og tilbygget
i 1970, 2 maskinhuse fra 1975 og
1987, der er gastæt silo. Gården
drives med en svineproduktion på
27 årssøer, der sælges ca. 250
smågrise og 300 slagtesvin, desuden er der 3 ammekøer og 1 tyr
af racen Limousine, der er 1 Simmentalerko med kalv og 1 hest af racen Dansk Varm
blod. Der er 1 traktor og combifyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MELLERUPVEJ 29, "HØJVANG",
VESTER MELLERUP, 9740 JER
SLEV, tlf. 98-831613.
TAGE HELMER CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 11.-6.-1938, søn
af Herdis og Chr. Jørgen Chri
stensen, gift d. 5.-10.-1963 med
Lilly Nielsen, født d. 16.-1.-1942,
datter af Marie og Alfred Niel
sen. Parret har børnene: Jørgen
Chr. og Gitte Jaqueline.
T.H.C. har været på St. Restrup
Husmandsskole. Han overtog gården i 1985 fra Herlev Jepsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 19,4 ha., heraf 1 ha. med kunstig sø og træer.
Stuehuset er opført 1951 og restaureret 1985/86. Avlsbygningerne består af svinestald
med garage fra 1951, svinestald fra 1976, lade fra 1951 og maskinhus fra 1987. Går
den drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der sælges ca. 600 smågrise, desuden
er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og raps. Der er 1 traktor
og plantørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MINDEVEJ 9, "NØRGAARD",
ØSTER LINDERUP, 9700 BRØN
DERSLEV, tlf. 98-835198.
JUHL THOMSEN, gårdejer, født
d. 24.-4.-1941, søn af Hilma og
Alfred Thomsen, gift d. 18.-11.1967 med Tove Rasmussen, født
d. 9.-11.-1945, datter af Johanne
og Egon Rasmussen. Parret har
børnene: John, født d. 13.-9.-1968,
Lone, født d. 29,.-6.-1972 og
Ove, født d. 21.-1.-1975.
J.T. overtog gården i 1965 fra
Peter Møller.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 15,2 ha., der er 4,4 ha. mose.
Der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1973 samt ældre
stald, værksted fra 1986 og lade fra 1977, der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 40 årskøer, 30 ungdyr og 5 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
markvandingsanlæg, tranportabelt plantørreri med varm og kold luft og fast brændsels
fyr. J.T. ejer og driver også Mindevej 10.
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MINDEVEJ 10, "ØSTERGAARD", ØSTER LINDERUP, 9700 BRØNDERSLEV.
JUHL THOMSEN, gårdejer, omtales under Mindevej 9.
J.T. overtog gården i 1986 fra sin far Alfred Thomsen, som købte den i 1942.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 13,8 ha.
Stuehuset er restaureret flere gange, det er udlejet. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1967, svinestald, lade, maskinhus og gylletank. Gården drives sammen med
Mindevej 9.
MOSBJERGGÄRDSVEJ 62, "MOSBJERGGAARD", 9382 TYLSTRUP.
IB KIBSDAL, gårdejer, omtales under Mustedvej 61.
I.K. overtog gården i 1982 fra Berg Risager.
Areal 90 ha., heraf 8 ha. skov og 4 ha. eng.
Der er 4.500 kvadratmeter driftsbygninger på ejendommen. Gårdens besætning er på
320 årssøer, der sælges avlsdyr fra ejendommen som hører under Kibsdal avlscenter.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og frøgræs. Gården drives med ma
skiner fra Kibsdal. Der er 3 boliger til medarbejderne på gården, og der er ialt 7
medhjælpere. I.K. ejer og driver også Mustedvej 61.
MUSTEDVEJ 61, "KIBSDAL", HELLUM, 9740 JERSLEV, tlf. 98-834111.
IB KIBSDAL, gårdejer, født d. 20.-11.-1940, søn af Edith og Gerner Rasmussen, gift
med Judith Kibsdal, datter af Ella og Hans Larsen. Parret har børnene: Bo, Jon og
Sara.
I.K. har været på Næsgaard Landbrugsskole. Han er formand for SPF udvalget, for
mand for svineavlere og opformering i Nordjylland og næstformand på landsplan samt
bestyrelsesmedlem i Wenbo slagteriet. Han overtog gården d. 1.-10.-1973 fra Karl
Christensen.
Areal 165 ha., heraf tilkøbt 115 ha., der er 14 ha. skov og 20 ha. eng.
Stuehuset er opført 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1991, beregnet til
40 ammekøer, desuden er der 7.000 kvadratmeter svinestalde, der er lade, maskinhus,
2 gylletanke og gastætsilo. Gården drives som Kibsdal Avlscenter, besætningen er på
300 årssøer og der sælges avlsdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og
frøgræs. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 2 plantørrerier med varm og kold luft.
Der er 8 medhjælpere og 4 huse der hører til gården, disse beboes af medarbejderne.
I.K. ejer og driver også "Mosbjerggaard", Mosbjerggårdsvej 62.

MYLUNDVEJ 66, "OUSTRUPGAARD", KIRKHOLT, 9740 JER
SLEV, tlf. 98-954122.
ERIK KRABBE, gårdejer, født d.
20.-5.-1962, søn af Inger Krabbe,
gift i 1987 med Helle Jespersgaard, køkkenassistent, født d.
25.-9.-1963, datter af Grethe og
Egild Sørensen. Parret har børne
ne: Dennis, født d. 9.-5.-1985 og
René, født d. 9.-1.-1989.
E.K. har været på Kongensgaard
og Lundbæk Landbrugsskoler.

Han overtog gården i 1987.
Ejendomsskyld 3.300.000. Areal 56 ha., der er lejet 12 ha.
Stuehuset er opført ca. 1890 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af 5
klimastalde, farestald, drægtighedsstald, alle fra ca. 1930 og renoveret 1985-89, ung
dyrstald fra 1989, lade fra 1930 og maskinhus fra 1988, der er gylletank og 4 foder
siloer. Gården drives med en svineproduktion på 185 årssøer, der sælges ca. 3.300
smågrise og 800 slagtesvin. Alle afgrøder sælges og der købes færdigfoder. Der er 3
traktorer, 1 mejetærkser, portionstørreri, plantørreri med varm og kold luft og halm
fyr. Der er 1 fast medhjælper på gården.
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MØG ELHØJSVEJ 6, "ERIKSHOLM",
STERUP MARK, 9740 JERSLEV,
tlf. 98-831170.
NIELS REGNAR NIELSEN, gård
ejer, født d. 5.-2.-1927, søn af
Herdis og Erhardt Nielsen, gift
d. 20.-9.-1952 med Birthe Søren
sen, arbejder på fritidshjem, født
d. 17.-12.-1932, datter af Gerda
og Carl Sørensen. Parret har bør
nene: Irene, født d. 13.-3.-1953,
Jette, født d. 10.-9.-1957 og Kri
stian, født d. 24.-10.-1961.
N.R.N. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1957 fra sin
bedstemor Henriette Nielsen, bedstefaderen købte gården i 1908.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 20,8 ha., der er udlejet 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1885 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald, lade og hestestald og maskinhus, alle fra 1910. Gårdens besætning er på 2
heste, 1 af racen Dansk Varmblod og 1 Nordbakke. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn og raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og plantørrei med varm og kold luft.
Maskinstation bruges til amoniaknedfældning.
MØLHOLMVEJ 49, "NY MØLHOLM", 9740 JERSLEV, tlf. 98-831733.
JOHN PØLUND, gårdejer, født d. 5.-9.-1956, søn af Margit og Vagner Pølund, gift i
1977 med Hanne Østergaard, revisorassistent, født d. 13.-2.-1958, datter af Inger
Katrine og Thomas Peder Østergaard. Parret har børnene: Kasper, født d. 14.-7.-1979
og Lone, født d. 18.-11.-1980.
J.P. er i bestyrelsen for Vrå Andel. Han overtog gården d. 1.-4.-1985 fra sin svigerfar
Thomas Peder Østergaard, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 51 ha., der er 9 ha. vedvarende græs.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1966 ændret til svinestald i 1983, garage fra 1906, svinestalde fra 1983
og 1989, lade fra 1976 og maskinhus fra 1986, der er gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 130 årssøer, der producers ca. 2.800 slagtesvin. Planteproduktion
ens salgsafgrøder er byg og hvede til fremavl, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plantørreri med varm og kold luft og halmfyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
MØLHOLMVEJ 100, "GL. MØL
HOLM", MØLHOLM, 9740 JER
SLEV, tlf. 98-831049.
KNUD RISAGER, gårdejer, født
d. 4.-9.-1943, søn af Anna og
Chr. Risager, gift d. 16.-12.-1967
med Bodil Andersen, født d. 9.1.-1945, datter af Astrid og
Aage Andersen. Parret har bør
nene: Karin, født d. 18.-8.-1968,
Helle, født d. 9.-8.-1972 og Sø
ren, født d. 23.-6.-1979.
K.R. har været på Vejlby Land
brugsskole. Han er næstformand for Landboforeningen i Brønderslev. Han overtog
gården d. 1.-8.-1966 fra sin far Chr. Riisager.
Ejendomsskyld 5.000.000. Areal 86 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1899 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne er genopført efter
brand i 1986, de består af goldsostald, løbestald, farestald med ungsvinestald, slagtesvinestald, lade og maskinhus, desuden er der 2 gylletanke og gastætsilo. Gården
drives med en svineproduktion på 200 årssøer, der produceres ca. 4.200 slagtesvin.
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Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og frøgræs. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, markvandingsanlæg, plantørreri med varm og kold luft og halmfyr. Der
er 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MØLHOLMVEJ 139, "ØSTER
MØLHOLM", MØLHOLM, 9740
JERSLEV, tlf. 98-831580.
LENE BERTRAM, gårdejer, født
d. 23.-1.-1961, datter af Ingeborg
Hartmann og Hans Jørgen Henrichsen, gift d. 20.-6.-1987 med
Steen Bertram, landmand, født d.
8.-7.-1961, søn af Margrethe og
Ove Bertram. Parret har børne
ne: Johannes, født d. 11.-4.-1988
og Thomas, født d. 2.-3.-1990.
S.B. har været på Borris og
Lundbæk Landbrugsskoler. L.B. har været på Korinth og Lundbæk Landbrugsskoler, hun
overtog gården d. 1.-3.-1985 fra sin far Hans Jørgen Henrichsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 27 ha., heraf 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1848 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade, som begge bruges til svinestald, maskinhus, hestestald og garage, alle
bygningerne er fra 1927, desuden er der motorhus. Gården drives med en svineproduk
tion på 62 årssøer, der sælges ca. 1.300 smågrise, desuden er der 1 hest på gården.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og rug. Der er 1 traktor,
plantørreri med kold luft og combifyr. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
NAKKEBJERGVEJ 21, "KARSTEN
SKOV", HELLUM, 9740 JERSLEV,
tlf. 98-834114.
ERLING ANDREASEN, gårdejer,
født d. 14.-2.-1934, søn af Kri
sta og Ernst Andreasen, gift d.
21.-11.-1961 med Gudrun Mørk,
født d. 16.-12.-1937, datter af
Elna og Harald Mørk. Parret har
børnene: Helle, født d. 1.-6.-1963
og Peter, født d. 19.-3.-1968.
E.A. har været på Vejlby-Risskov
Landbrugsskole. Han overtog
gården i 1970 fra Kristian Vanderskrogh.
Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 65 ha., heraf 10 ha. skov. Der er lejet ialt 12 ha. eng.
Stuehuset er opført ca. 1900 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1950, svinestald fra 1956, lade fra 1954 og maskinhus fra 1987, der er 2
gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer og 80 ungdyr, desuden
er der en slagtesvineproduktion på 700 stk. årligt og der er 2 heste af racen Dansk
Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er rajgræs og hør. Der er 4 traktorer, 1
mejetærkser, plantørreri med kold luft og halmfyr. Der er 1 fodermester på gården og
der bruges en del maskinstation.

NAKKEBJERGVEJ 40, "NYGAARD", HELLUM, 9740 JERSLEV, tlf. 98-834115.
SVEND EGON JENSEN, gårdejer, født d. 3.-4.-1946, søn af Marie og Kristian V.
Jensen, gift d. 9.-11.-1968 med Ella Bendtsen, født d. 2.-7.-1949, datter af Frida og
Johan Peter Bendtsen. Parret har børnene: Morten, født d. 13.-3.-1969, Janne, født d.
8.-1.-1971, Claus, født d. 10.-9.-1976 og Camilla, født d. 23.-2.-1983.
S.E.J. har været på Kalø Landbrugskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1970 fra Jens
Peter Nielsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 20,3 ha., der er lejet 19,3 ha.
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med spalter fra 1977, kvægstald fra 1973, lade fra 1977, der er 2 gylletanke og
indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer, 60 ungdyr og
30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3
traktorer, plantørreri med kold luft og kulfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. S.E.J. ejer og driver også Nakkebjergvej 125.
NAKKEBJERGVEJ 64, "NAKKE
BJERG", HELLUM, 9740 JER
SLEV, tlf. 98-834132.
EGON CHRISTIAN NIELSEN,
gårdejer, født d. 2.-4.-1945, søn
af Lydia og Laurids Nielsen, gift
i 1969 med Britta Jensen, lærer,
født d. 12.-1.-1946, datter af
Jensy og Harry Jensen. Parret
har børnene: Lars, født d. 28.9.-1970, Bo, født d. 11.-4.-1973,
Per, født d. 20.-3.-1977 og John,
født d. 12.-7.-1980.
E.C.N. har været på Haslev Landbrugsskole. Han er medlem af Menighedsrådet i Hel
ium sogn. Han overtog gården i 1972 fra sin far Laurids Nielsen.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal 61,1 ha., heraf 8,5 ha. skov. Der er udlejet 5 ha. eng
og bakker.
Stuehuset er opført 1895 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald med garage, værksted og fyrrum, svinestald fra 1952, lade fra 1956 og
maskinhus fra 1962, desuden er der en arbejderbolig fra 1920, som er udlejet. Gården
drives med en slagtes vineproduktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn, ærter, raps og græsfrø. Der er 2 traktorer, plantørreri med varm og
kold luft og halmfyr. Maskinstation bruges til høst.

NAKKEBJERGVEJ 125, "NY NAKKEBJERG", HELLUM, 9740 JERSLEV.
SVEND EGON JENSEN, gårdejer, omtales under Nakkebjergvej 40.
S.E.J. overtog gården d. 1.-4.-1987 fra Ritta Møller.
Ejendomskyld 1.300.000. Areal 7 ha., der er 3 fredede langdysser på gården.
Stuehuset er opført 1933. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1979, lade fra 1933
og maskinhus fra 1977. Gården drives sammen med Nakkebjergvej 40.

NAKKEBJERGVEJ 197, "HAABENDAL", KJØLSKE MARK, 9700
BRØNDERSLEV, tlf. 98-835162.
ERIK THOMSEN, gårdejer, født
d. 11.-4.-1951, søn af Kirstine
og Axel Thomsen, gift d. 20.-1.1979 med Anni Brinkmann Niel
sen, født d. 29.-8.-1958, datter
af Ester og Niels Nielsen. Parret
har børnene: Allan, født d. 28.5.-1981, Henrik, født d. 20.-7.1983, Mette, født d. 25.-9.-1986
og Helene, født d. 18.-5.-1989.
E.T. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han er medlem af Menighedsrådet i
Hallum sogn. Han overtog gården i 1976 fra Henry Chønning Nielsen.
Ejendomsskyld 1.620.000. Areal 22,4 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er lejet 15 ha.
Stuehuset er opført 1919 og restaureret 1984. Avlsbygningerne består af kvægstalde
fra 1939 og 1979, lade fra 1939, foderhuse fra 1980 og 1985, desuden er der maskin
hus, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 88 års
køer og 100 ungdyr af blandet race. Der er 3 traktorer og markvandingsanlæg. Der er
1 fast medhjælper. Maskinstation bruges lidt. E.T. ejer og driver også Kjølskevej 184.
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NEJSTVEJ 151, "STENISHOLT",
NEJST MARK, 9382 TYLSTRUP,
tlf. 98-265025.
JØRGEN LANGE, gårdejer, født
d. 18.-7.-1935, søn af Klara og
Alfred Lange, gift d. 4.-11.-1961
med Connie Nørgaard, plejeassi
stent, født d. 29.-3.-1939, datter
af Ingeborg og Peter Nørgaard.
Parret har sønnerne Peter, født i
1962 og Christian, født i 1964.
J.L. har været på Ladelund Land
brugsskole. Han er hegnsynsmand.
Han overtog gården i 1962 fra Anthon Kristensen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 78 ha., heraf tilkøbt 43 ha., der er 4 ha. mergelgrav.
Stuehuset er ombygget i 1940 og i begyndelsen af 1970erne. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1967 og 1974, ungdyrstald fra 1974, kalvestald fra 1932 ændret i be
gyndelsen af 1960erne, lade, foderhus og maskinhus fra 1984, der er 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 58 årskøer, 75 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, portionstørreri med varm og kold luft,
varmepumpe, og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er 2 faste
medhjælpere. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

NIBSTRUPVEJ 33, "NIBSTRUPLUND", NIBSTRUP MARK, 9700
BRØNDERSLEV, tlf. 98-821873.
EJVIND KRISTIANSEN, gårdejer,
født d. 2.-11.-1928, søn af Gerda
og Viggo Kristiansen, gift d. 3.1.-1956 med Gertrude Hansen,
født d. 7.-3.-1934, datter af Es
ther og Christian Hansen. Parret
har børnene: Ole, født d. 20.-6.1956, Karsten, født d. 8.-5.-1958,
Bent, født d. 15.-4.-1960 og Jyt
te, født d. 7.-3.-1962.
E.K. er i repræsentantskabet for Danish Crown. Han overtog gården i 1956 fra Frode
Dissing.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 77 ha., heraf tilkøbt 63 ha., der er lejet 88 ha.
Stuehuset er opført 1931 og restaureret og tilbygget i 1973. Avlsbygningerne består af
svinestalde bygget i 1931, 1962, 1968, 1970 og 1981, 2 lader fra 1931 og 1967, maskin
hus fra 1986, der er gylletank og gastætsilo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.600 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, portionstørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til
rapsskårlægning.

NIBSTRUPVEJ 50, "STORE NIBSTRUP", 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-820082.
JENS KRISTIAN PEDERSEN, gårdejer, født d. 28.-3.-1945, søn af Anne Kirstine og
Otto Pedersen, gift i 1972 med Inger Krogh, medhjælpende hustru, født d. 22.-4.-1942,
datter af Ellen og Ingvard Krogh. Parret har børnene: Lene, født d. 21.-4.-1974 og
tvillingerne Anne og Kristian, født d. 16.-9.-1976.
J.K.P. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i 1975 fra sin far
Otto Pedersen, som købte gården i 1934.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 100 ha., heraf 2 ha. med krat og mose.
Stuehuset er opført ca. 1770 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
slagtesvinestald fra 1983, lade fra 1789 og gammelt maskinhus som er renoveret, der
er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.200 stk. årligt. Plante
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produktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
2 plantørrerier med varm og kold luft og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

NIBSTRUPVEJ 92, NØRRE HEDE, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-821314.
KNUD ERIK PEDERSEN, landmand, født i 1943, søn af Erna og Karl Larsen. K.E.P.
har sønnen: Peter, født i 1988.
K.E.P. er svinekontrolassistent. Han har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han over
tog gården i 1974 fra sin bedstefar Johan Pedersen. K.E.P. er opvokset hos bed
steforældrene.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 3,8 ha.
Stuehuset er opført 1956 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade fra 1952, svinestald fra 1978 og garage fra 1976. Gårdens besætning er
på 17 årssøer, og der produceres ca. 300 slagtesvin.

NY HAMMELMOSEVEJ 3, HAM
MELMOSE MARK, 9700 BRØN
DERSLEV, tlf. 98-887160.
SVEND AAGE JENSEN, landmand,
født i 1932, søn af Kristine og
Ejnar Jensen.
S.A.J. overtog gården i 1966 fra
Lars Kristensen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 15
ha., heraf tilkøbt 3,8 ha.
Stuehuset er opført 1942 og re
staureret 1990. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1922, 2
kalvestalde, 1 hestestald bruges til kalvestald og garage, lade fra 1942 og maskinhus.
Gården drives med en kvægproduktion på 11 årskøer, 12 ungdyr og 8 slagtekalve af
blandet race, desuden er der 6 årssøer, der sælges ca. 45 smågrise og 60 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
NY VESTERGÅRDSVEJ 45, "GL.
VESTERGAARD", 9700 BRØNDER
SLEV, tlf. 98-821464.
OVE LARSEN, landmand, født d.
29.-7.-1932, søn af Kristine og
Chr. Larsen, gift d. 31.-8.-1957
med Birte Haugaard Andersen,
medhjælpende hustru, født d.
22.-10.-1935, datter af Anna og
Peder Haugaard Andersen. Par
ret har børnene: Bente, født d.
20.-2.-1958, Solveig, født d. 9.3.-1959, Henrik, født d. 29.-4.-1963 og Lone, født d. 26.-12.-1966.
O.L. arbejder som husbondafløser. Han har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han er
domsmand i Brønderslev Retskreds. Han overtog gården i 1964 fra Jens Chr. Jensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 3 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1936 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne nedbrændte i
1964, de blev genopført med slagtesvinestald i 1965, kostald ændret til svinestald i
1985, sostald fra 1965, lade fra 1965, desuden er der garage og maskinhus. Gården
drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres ca. 600 slagtesvin. Der er
6 ammekøer og 6 slagtekalve af racen Angus, 7 moderfår af racen Leicester og 7
moderfår af racen Gotlandsk Pels. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og vin
terraps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærkser, plantørreri med kold luft og combifyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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ELUF CHRISTENSEN, gårdejer, omtales under Øster Stokbrovej 32.
E.C. overtog gården d. 1.-3.-1983 fra Orla Nielsen. Nuværende ejer er født på gården.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 24,5 ha., heraf 0,5 ha. mose.
Stuehuset er opført 1940, det brændte i januar 1991 og bliver genopført. Avlsbygning
erne består af svinestald fra 1976, svinestald i gammel staldbygning, gammel lade og
maskinhus. Gården drives sammen med Øster Stokbrovej 32.
OUSTRUP MØLLEVEJ 35, "ST. TRÆHOLT", MYLUND, 9740 JERSLEV, tlf. 98-954019.
NIELS AAGE NIELSEN, gårdejer, født d. 2.-4.-1933, søn af Stense og Malte Nielsen,
gift i 1958 med Ingrid Mortensen, født d. 22.-12.-1938, datter af Gudrun og Martin
Mortensen. Parret har børnene: Gitte, født d. 5.-2.-1960, Karsten, født d. 11.-3.-1963
og Jesper, født d. 16.-6.-1966. N.A.N. overtog gården i 1958 fra Oluf Olsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 28,5 ha., der er lejet 4,4 ha. eng.
Stuehuset er opført ca. 1800 og restaureret 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1967, ungdyrstald med foderrum er fra 1975, svinestald fra 1800 er restaureret og
tilbygget 1958, lade fra 1920 og maskinhus fra 1955. Gården drives med en kvægpro
duktion på 36 årskøer med opdræt af racen SDM, desuden er der 5 årssøer, der pro
duceres ca. 100 slagtesvin. Der er 3 traktorer, 1 kornsilo, portionstørreri med varm og
kold luft samt kombifyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

OUSTRUP MØLLEVEJ 68, "OU
STRUP MØLLE", MYLUND, 9740
JERSLEV, tlf. 98-954128.
HANS BAK, gårdejer, født d.
24.-8.-1937, søn af Randi og An
ton Bak, gift d. 23.-7.-1966 med
Aase Due Rasmussen, husmor,
født d. 23.-9.-1942, datter af
Hilda og Conrad Due Rasmussen.
Parret har børnene: Lone, født d.
22.-12.-1962, Søren, født d. 13.5.-1967 og Hanne, født d. 7.5.-1969.
H.B. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1973 fra
Børge Arentsen og Poul Kærsgaard.
Ejendomsskyld 3.270.000. Areal 72,7 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er lejet 53 ha.
Stuehuset er opført 1895. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1967, lade fra
1977, maskinhus fra 1979, der er gastætsilo. Gården drives med en slagtekalveproduktion på 200 stk. af blandet race, desuden er der 30.000 kyllinger. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærkser, plansilo og tørerri
med varm luft. Der bruges ikke fremmed arbejdskraft.
OUSTRUP MØLLEVEJ 151, "VESTREFALDEN", SØHEDEN, 9750 ØSTER VRÄ, tlf.
98-954070.
ARNE MADSEN, gårdejer, født d. 29.-7.-1937, søn af Emma og Mads Madsen, gift i
1962 med Aase Rønne, født d. 3.-6.-1937, datter af Gerda og Sigfred Christensen.
Parret har børnene: Torben, født d. 8.-5.-1963, Bente, født d. 28.-10.-1964, Mette,
født d. 10.-7.-1967 og Claus, født d. 2.-5.-1972.
A.M. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1966 fra
sin svigerfar Sigfred Christensen. Gården blev udstykket fra S.C.'s tidligere hjem,
"Sønder Falden" i 1937.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 3 ha. skov og
mose.
Stuehuset er opført 1935 og restaureret 1975. Avlsbygningerne består af kvægstalde
fra 1935 og 1967, ungdyrstald fra 1935 restaureret i 1974, lade fra 1935, maskinhus og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer og 70 ungdyr af blan
det race. Der er 3 traktorer og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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POLDERVEJ 80, "ØSTER NEBSTRUP", POLDERNE, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98811473.
ANDERS PETER ERIKSEN, gårdejer, født d. 30.-11.-1951, søn af Martha og Knud Erik
sen, gift d. 15.-3.-1986 med Lene Aagaard Jensen, regnskabsassistent, født d. 19.8.-1956, datter af Kirsten og Chr. Aagaard Jensen. Parret har tvillingerne: Martin og
Mads, født d. 20.-2.-1988.
A.P.E. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1984 fra
Asta Pedersen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha. Der er lejet 13,8 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, slagtesvinestald fra 1979, klimastald indrettet i
den gamle lade i 1984, farestald, alle staldene er renoveret i 1988, foderhus fra 1986,
der er gylletank og 2 gastætte siloer. Gården drives med en svineproduktion på 90 års
søer, der produceres ca. 1.900 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 2 traktorer og kulfyr.

PØLUNDVEJ 5, "PØLUND", MYLUND, 9740 JERSLEV, tlf. 98954089.
VAGNER OG HENRIK PØLUND,
gårdejere.
H.P. er født d. 16.-3.-1960, han
er søn af Margit og Vagner Pø
lund, han bor sammen med Joan
Stokbro Jensen, børnehavepæda
gog, født d. 16.-9.-1964, datter
af Lissy og Poul Jensen.
V.P. er født d. 7.-9.-1929.
H.P. har været på Lundbæk
Landbrugskole 2 gange. Han overtog halvpart i gården i 1982 fra sin far Vagner
Pølund, som overtog den d. 14.-7.-1956 fra Viggo Kristensen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 1 ha. dam.
Stuehuset er opført 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1967 udvidet i
1982, ungdyrstald fra 1977, garage og værksted fra 1987, maskinhus fra 1977 og foder
hus fra 1982, der er 2 indendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 80 årskøer, 90 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 trak
torer. Maskinstation bruges til ensilering.
RISHOLMVEJ 49, KLÆSTRUPHOLM, 9740 JERSLEV, tlf. 98-831367.
KARL KRISTIAN NØRGAARD, gårdejer, født d. 24.-3.-1954, søn af Peer Nørgaard,
gift i 1980 med Lis Møller Nødgaard, programmør, født d. 29.-7.-1959, datter af Eva
og Harald Nødgaard. Parret har børnene: Jeppe, født d. 4.-2.-1982, Sara, født d.
22.-6.-1983 og Matilde, født d. 15.-12.-1984.
K.K.N. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han er formand for Jerslev Marked.
Han overtog gården d. 16.-10.-1978 fra Erik Holst Hansen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 55,5 ha., heraf 21,5 ha. med skov, mose og eng. Der
er udlejet 55 ha.
Stuehuset er opført 1984. Avlsbygningerne består af 4 svinestalde, som er bygget med
2 stk. i 1976, 1 stk. i 1990 og en ældre, der er restaureret, laden er fra 1976, der er
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der produceres ca.
1.100 slagtesvin, desuden er der 20 moderfår. Der er 2 traktorer og halm- og træfyr.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

RISHOLMVEJ 139, "VESTER MELLERUPGAARD", VESTER MELLERUP, 9740 JER
SLEV, tlf. 98-831347.
KRISTIAN CHOLD LARSEN DJERNES, gårdejer, født d. 15.-8.-1926, søn af Alma og
Nicolaj Larsen Djernes, gift d. 25.-4.-1953 med Linda Gregersen, født d. 12.-10.-1932,
datter af Jenny og Mads Gregersen. Parret har børnene: Jenny Marianne, født d.
19.-12.-1955, Karen Margrethe, født d. 7.-10.-1958 og Inge Charlotte, født d.
4.-10.-1966.
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Kristian C. L. Djernes har været
på Østjyllands Husmandsskole.
Han overtog gården i 1966 fra
Laurids Fløche.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
39,4 ha., heraf 3,5 ha. mose,
vandhuller og eng.
Stuehuset er opført 1916 og re
staureret flere gange. Avlsbygnin
gerne består af ældre kvægstald,
tilbygget i 1926, tidligere heste
stald indrettet til garage og lade
fra 1926. Gården drives med en
kvægproduktion på 16 årskøer, 18 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 4 tårnsiloer,
gennemløbstørreri med varm og kold luft og combifyr. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
ROLIGEHEDSVEJ 7, "LANDLYST",
KRAGHEDE, 9382 TYLSTRUP,
tlf. 98-261876.
LARS MELSEN, gårdejer, født d.
8.-2.-1966, søn af Anna og Bjerne Melsen, gift d. 21.-4.-1990
med Rita Nielsen, hjemmehjælper,
født d. 8.-11.-1966, datter Gre
the og Kaj Nielsen. Parret har
sønnen: Emil, født d. 13.-1.-1990.
L.M. har været på Try Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 22.-8.-1988 fra Sigrid og Ed
vard Christensen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 1 ha. tørvegrav.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1967, ombygget i 1981 og 1991, svinestald fra 1914 ændret til kalve
stald i 1991, lade fra 1957 ombygget til kvægstald og roerum i 1991, maskinhus fra
1976 ændret til ungkvæg, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
39 årskøer og 20 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og
rug. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RØGELHEDEVEJ 15, "BROEN", HALLUND, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-835188.
MARIANNE OG JOHN ANDERSEN, gårdejere.
J.A. er født d. 15.-8.-1960, søn af Signe og Viggo Andersen, gift d. 22.-7.-1989 med
Marianne Jensen, sygeplejerske, født d. 5.-11.-1963, datter af Else og Erik Jensen.
Parret har børnene: Michael, født d. 22.-12.-1983 og Stine, født d. 14.-5.-1990.
J.A. har været på Try og Lundbæk Landbrugsskoler. Parret overtog gården d. 1.-7.1985 fra Henning Jensen.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 36 ha. Der er lejet 16 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1924 tilbygget i 1987, ungdyrstald fra 1924 restaureret i 1985, ungdyrstald
fra 1951 restaureret i 1985, 3 minkhaller i 1986/87, maskinhus fra 1985, lade fra 1924
og maskinhus anvendes til hestestald og garage. Gården drives med en kvægproduktion
på 80 årskøer, 60 ungdyr og 10 slagtekalve af blandet race, deuden er der 80 mink
tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker og halmfyr. Der er 1 fodermester. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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BJERG", HALLUND, 9700 BRØN
DERSLEV, tlf. 98-835048.
ARNE JUST CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 15.-1.-1925, søn
af Ane Kristine og Jens Møller
Christensen, gift d. 15.-5.-1951
med Margit Bodil Sørensen, født
d. 19.-3.-1926, datter af Anna og
Hans Chr. Sørensen. Parret har
børnene: Anne Marie, født d.
12.- 4.-1952, Dorthe, født d. 4.10.-1954 og Tove, født d. 28.-2.-1958.
A.J.C. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1970 fra Viggo
Vestergaard.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 42 ha. Der er udlejet 4 ha.
Stuehuset er opført ca. 1920 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af 2
svinestalde fra 1924, lade fra 1899 og maskinhus fra 1933. Gården drives med en
svineproduktion på 25 årssøer, der sælges ca. 500 smågrise. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps og korn. Der er 1 traktor og plantørreri med varm og kold luft.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SALTUMVEJ 158, "ANKJÆRSMINDE", HASSELAGER, 9700
BRØNDERSLEV, tlf. 98-821179.
ARNE PEDERSEN, landmand,
født d. 11.-3.-1921, søn af Anna
og Valdemar Pedersen, gift i
1949 med Karen Petersen, født
d. 2.- 11.-1926, datter af Dagny
og Peter Petersen. Parret har
børnene: Ole, født d. 20.-2.-1956
og Tove, født d. 28.-10.-1958.
A.P. overtog gården i 1949 fra
Ankjær Andersen. Gården blev
bygget i 1931 på en udstykning fra "Hjermitslevgaard".
Ejendomsskyld 730.000. Areal 24,8 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha.
Stuehuset er opført 1931. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1931 med plads til
høns på loftet, lade fra 1931 tilbygget i 1948, desuden er der maskinhus. Gårdens
besætning er på 6 ungdyr og 10 slagtekalve og der er 200 æglæggende høns. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer og portionstørreri med
varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SALTUMVEJ 166, "HASSELAGERGAARD", HASSELAGER, 9700
BRØNDERSLEV, tlf. 98-821048.
SØREN PETERSEN, gårdejer,
født d. 15.-3.-1932, søn af Anna
og Marinus Petersen.
S.P. overtog gården i 1969 fra
sin far Marinus Petersen, som
byggede ejendommen på en ud
stykning fra "Hjermitslevgaard" i
1931.
Ejendomsskyld 820.000. Areal
18,6 ha.
Stuehuset er opført 1931. Avlsbygningerne består af kvægstald, hestestald med garage
og lade, alle fra 1931, laden er tilbygget i 1950, maskinhus fra 1978 og foderhus fra
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1960. Gårdens besætning er på 5 ammekøer og 5 ungdyr af blandet race. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
SANKELMARKSVEJ 88, "MARKEN", 0. BRØNDERSLEV MARK, 9700 BRØNDERSLEV,
tlf. 98-811164.
KARL LARSEN, landmand, født d. 28.-9.-1915, søn af Josine og Laurits Larsen, gift i
1945 med Erna Pedersen, født d. 11.-2.-1923, datter af Marie og Johan Pedersen.
Parret har børnene: Jens, født d. 1.-12.-1946, Mie, født d. 23.-12.-1953 og tvillingerne
Niels, født d. 20.-8.-1959 og Søren, født d. 21.-8.-1959.
K.L. overtog gården i 1945 fra sin far Laurits Larsen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 9,5 ha., heraf tilkøbt 1 ha.
Stuehuset er opført 1852 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald med svinestalde fra 1907, garage og værksted fra 1910 og lade fra 1932. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 120 stk. årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøde er korn. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SANKELMARKSVEJ 98, "HØJGAARD", HVILSHØJ MARK,
9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98811260.
HARDY HAUKROGH, gårdejer,
født d. 18.-1.-1952, søn af Karen
og Lykke Haukrogh, gift i 1976
med Inge Marie Sloth, pædagog
medhjælper, født d. 2.-1.-1956,
datter af Grethe og Hans Egede
Sloth. Parret har børnene: Mads,
født d. 27.-6.-1976, Lars, født d.
10.-9.-1980 og Line, født d.
31.-10.-1984.
H.H. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han er i Repræsentantskabet for MD
Food. Han overtog gården d. 1.-8.-1974 fra Jens Andersen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 60,8 ha., heraf tilkøbt 32 ha., der er 20 ha. eng og
vedvarende græs. Der er lejet 9 ha.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1970, lade fra 1975 og maskinhus fra 1979, der er indendørskøresilo og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 53 årskøer og 50 ungdyr af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og
plantørreri med kold luft. Der er 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

SERRITSLEVVEJ 301, "SKJERNE", VESTER MELLERUP, 9740
JERSLEV, tlf. 98-831284.
ERIK JUSTESEN, landmand, født
d. 9.-9.-1926, søn af Else og
Peder Justesen, gift i 1949 med
Else Marie Thomsen, født d. 11.5.-1924, datter af Dagny og Ema
nuel Thomsen. Parret har børne
ne: Jørgen, født d. 9.-7.-1949,
Per, født d. 3.-2.-1951, Carsten,
født d. 5.-4.-1953 og Ole, født
d. 15.-9.-1956.
E.J. er salgskonsulent for Danmarks Jerseyforening. Han overtog gården d. 7.-9.-1949
fra Jens Peter Nielsen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 18,8 ha. Der er lejet 4 ha.
Stuehuset er opført 1942. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960 tilbygget
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1967, lade fra 1931 tilbygget i 1971, og maskinhus fra 1963 tilbygget i 1974. Gården
drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 33 ungdyr og 8 slagtekalve af racen
Jersey. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til alt markarbejde.
SERRITSLEVVEJ 341, "FLYVBJERGGAARD", FLYVBJERG,
9740 JERSLEV, tlf. 98-831774.
BØRGE HANSEN, gårdejer, født
d. 2.-12.-1934, søn af Kirstine og
Peter Hansen, gift d. 7.-5.-1960
med Anna Christensen, medhjæl
pende hustru, født d. 17.-3.-1938,
datter af Dagmar og Knud Chri
stensen. Parret har børnene:
Erik, født d. 28.-6.-1961, Tove,
født d. 17.-1.-1963 og Mogens,
født d. 18.-12.-1967.
B.H. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1990 fra Kirsti
Harlund.
Ejendomsskyld 3.800.000. Areal 52 ha.
Bygningerne er genopført efter brand i 1976, der er fodermesterhus, stuehus, 6 mink
haller, slagtesvinestald, forfedestald, kyllingehus, lade, maskinhus og gylletank. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 3.000 årligt, desuden produceres der ca. 60.000
kyllinger. Der er 2 traktorer, gennemløbstørreri, plantørreri med varm og kold luft og
halmfyr. Maskinstation bruges til høst.

SERRITSLEVVEJ 392, "ØSTERGAARD", MELLERUP, 9740
JERSLEV.
FINN HELGE JØRGENSEN, gård
ejer, omtales under Egelundsvej
9.
F.H.J. overtog gården d. 21.-8.1984 fra Børge Kristensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
29 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der
er 1 ha. sø og dam.
Stuehuset er restaureret, det er
udlejet. Avlsbygningerne består
af kvægstald med svinestald, garage med svinestald og lade, der er gylletank. Der er
kulfyr. Gården drives sammen med Egelundsvej 9.

SKAGENSVEJ 6, "LUNDGAARD", KLÆSTRUP, 9740 JERSLEV, tlf. 98-831056.
KAJ STYRISHAVE, gårdejer, født d. 5.2.-1953, søn af Dagmar og Jens Styris
have, gift d. 7.-8.-1976 med Birgitte
Leth Gregersen, socialpædagog, født d.
19.-1.-1955, datter af Lisbeth og Jens
Jacob Gregersen. Parret har børnene:
Henrik, født d. 28.-4.-1978 og Martin,
født d. 20.-5.-1982.
K.S. har været på Lundbæk og Vejlby
Landbrugsskoler, han er uddannet land
brugstekniker. Han overtog gården d.

12.-12.-1987 fra Bent Olsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 20 ha., heraf 3 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført 1976. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1978 og 1980, lade
fra 1972 og maskinhus fra 1985, der er gylletank. Gården drives med en svineprodukti-

-86-

on på 100 årssøer, der sælges ca. 1.500 smågrise og 500 slagtesvin, desuden er der 2
ammekøer og 2 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler.
Der er 2 traktorer, plantørreri med varm og kold luft og fastbrændselsfyr. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

SKAGENSVEJ 59, "NØRGAARD",
AALSTRUP, 9700 BRØNDERSLEV,
tlf. 98-831428.
ERNST PETER ANDERSEN, gård
ejer, født d. 9.-7.-1939, søn af
Mary og Alfred Andersen, gift d.
28.-7.-1979 med Sonja Elgaard
Pedersen, født d. 14.-2.-1940,
datter af Rosa og Rudolf Elgaard
Pedersen. Parret har sønnen: An
ders Gunnar, født d. 17.-2.-1977.
E.P.A. overtog gården d. 25.-11.1987 fra Bertel Eriksen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 24,5 ha., der er lejet 2 ha.
Stuehuset er opført 1902 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1975, svinestald, hønsehus, lade og maskinhus fra 1989. Gården drives med en
kvægproduktion på 50 årskøer og 20 ungdyr af racen Jersey, deuden er der 5 amme
køer af blandet race, 5 heste og 5 moderfår samt høns og ænder. Der er 1 traktor.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKARVADVEJ 301, "SKARVADGAARD", KRAGHEDE, 9382
TYLSTRUP, tlf. 98-261062.
VIGGO NØRGAARD, gårdejer,
født d. 3.-5.-1931, søn af Alma
og Karl Nørgaard, gift d. 17.10.-1953 med Else Justesen, født
d. 20.-6.-1930, datter af Johanne
og Peter Justesen. Parret har
børnene: Karl Eik, født d. 25.11.-1957, Kirsten, født d. 5.-5.1961 og Charlotte, født d. 5.-8.1968.
V.N. er i bestyrelsen for slagteriselskabet Sundby Wenbo. Han overtog gården d.
1.-3.-1960 fra Thorvald Hansen. Der har været kro på ejendommen fra 1723 til 1850,
kroen mistede sin betydning ved en vejomlægning.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 71,5 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1900, restaureret 1972 og tilbygget i 1990. Avlsbygningerne består
af kvægstald ændret til svinestald i 1973, svinestalde fra 1971 og 1978, kartoffelhus
fra 1978, lade fra 1972 og 1986, maskinhuse fra 1964 og 1991, der er gylletank.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.500 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er kartofler, ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
plantørreri og portionstørreri. Maskinstation bruges til kartoflerne.
SMERSTEDVEJ 63, "SMERSTEDGAARD", SMERSTED, 9760 VRÅ, tlf. 98-837378.
HENRIK LARSEN, gårdejer, født d. 6.-11.-1960, søn af Ebba og Ole Vang Larsen, gift
d. 19.-11.-1988 med Lillian Hansen, sygeplejerske, født d. 24.-6.-1961, datter af Karen
og Poul Hansen. Parret har børnene: Majbritt, født d. 29.-8.-1988 og Andreas, født d.
25.-8.-1990.
H.L. har været på Lundbæk og Bygholm Landbrugskoler. Han overtog gården d. 18.3.-1985 fra Frede Budolfsen.
Ejendomsskyld 2.560.000. Areal 43 ha., heraf 4 ha. skov og eng. Der er lejet 18 ha.
Stuehuset er opført 1917 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald, kvægstald fra 1984, slagtesvinestald, kviestald, garage og
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maskinhus, alle bygningerne er renoveret i 1984, der er 3 udendørs køresiloer og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM,
desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.300 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er industrikartofler og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og der
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er 1 fuld- og 1 deltidsmedhjæl
per på gården. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SMERSTEDVEJ 64, "SMERSTED", SMERSTED, 9760 VRÄ, tlf. 98-837183.
GERT JONSTRUP, gårdejer, født d. 15.5.-1959, søn af Bente og Knud Jonstrup,
gift i 1983 med Anne-Marie Larsen,
boghandler, født d. 11.-4.-1962, datter
af Inger og Møller Larsen.
G.J. har været på Lundbæk Landbrugs
skole 2 gange. Han overtog gården i
april 1985 fra Bent Thomsen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 53,5 ha.,
heraf 1 ha. skov. Der er lejet 12,5 ha.
Stuehuset er opført 1972. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1960, kviestald fra 1968, svinestald fra 1978 renoveret i
1990, garage fra 1978, lade fra 1945 tilbygget i 1978, maskinhus fra 1972, desuden er
der 1 lagune og 1 gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 57 årskøer, 60
ungdyr af blandet race, og en slagtesvineproduktion på 2.300 stk. årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er hvede og ærter. Der er 3 traktorer, markvandingsanlæg,
plantørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
Der er 1 fast medhjælper på gården.

SMØRKROGEN 19, "NØRGAARD", VESTER LINDERUP, 9700 BRØNDERSLEV, tlf.
98-838138.
KRISTIAN LARSEN, gårdejer, født i 1919, søn af Kristine og Chr. Larsen, gift i 1948
med Maren Mariegaard, født i 1923, datter af Anna og Thorvald Mariegaard. Parret
har børnene: Per, født i 1949, Anna, født i 1953, Hanne, født i 1955 og Jane, født i
1957.
K.L. overtog gården i 1948 fra Niels Regnar Abildgaard. Gården blev udflyttet i 1959.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 22 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1961/62. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade, begge fra
1960. Der er 1 traktor.

SNEPPEVEJ 4, "TEGLGAARDEN", 0. HJERMITSLEV ENGE, 9700 BRØNDERSLEV, tlf.
98-820480.
MOGENS SIMONSEN, gårdejer, født d. 15.-3.-1949, søn af Martha Marie og Toldevar
Simonsen, gift d. 7.-10.-1972 med Inger Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 13.4.-1948, datter af Bodil og Johannes Nielsen. Parret har børnene: Bonny, født d.
13.-3.-1974, Dorte, født d. 17.-4.-1977 og Rune, født d. 5.-11.-1981.
M.S. overtog gården d. 21.-8.-1972 fra sin far Toldemar Simonsen. Gården hørte under
Birkelse Hovedgaard, der har været drevet teglværk på gården indtil 1912.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 33 ha., heraf 3 ha. lergrav og vedvarende græs.
Stuehuset er opført 1971. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1939 ombygget i
1968, kalvehus fra 1985, ungdyrstald fra 1975, garage og værksted fra 1952 og lade
fra 1980, der er gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en fedekalveproduktion på 130 stk. af racen SDM. Der er 3 traktorer, markvandingsanlæg og plan
tørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til høst.
SNEPPEVEJ 41, 0. HJERMITSLEV ENGE, 9700 BRØNDERSLEV.
FINN JENSEN, landmand. F.J. overtog gården i 1974 fra Kresten Mathiasen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 20 ha.
Stuehuset er udlejet. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og maskinhus.
Driver også Taffelgårdsvej 246 og 300 sammen med Jørn Larsen.
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SOLSORTVEJ 43, TØMMERBY,
9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98838314.
TOMMY BALSLEV SØRENSEN,
gårdejer, født d. 30.-3.-1957, søn
af Erna og Ernst Sørensen, gift
d. 26.-11.-1988 med Elin Larsen,
køkkenleder, født d. 14.-1.-1965,
datter af Agnethe og Chr. Dahl
Larsen. Parret har børnene: Tan
ja, født d. 28.-2.-1987 og Kasper,
født d. 28.-3.-1990.
T.B.S. har været på Malling
Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 1.-4.-1984 fra Agathe og Svend Aage
Christensen.
Ejendomskyld 2.100.000. Areal 27,8 ha., heraf tilkøbt 9,4 ha., der er lejet 4,4 ha.
Stuehuset er opført 1967. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1937 renoveret i
1985, sostald fra 1986, slagtesvinstald fra 1989, garage fra 1937, lader fra 1937 og
1986 og maskinhus fra 1975, der er gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug
med en kvægproduktion på 20 årskøer og 40 ungdyr af racen DRK, og en svineproduk
tion på 45 årssøer, der produceres 900 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er
raps. Der er 3 traktorer og plantørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
SPURVEVEJ 65, "VESTERGAARD", VESTER LINDERUP, 9700 BRØNDERSLEV, tlf.
98-838043.
SØREN THOMSEN, gårdejer, født d. 9.-6.-1923, søn af Johanne og Niels Chr. Thom
sen, gift d. 27.-3.-1948 med Else Westy Nielsen, født d. 10.-7.-1920, datter af Andrea
og Karl Westy Nielsen. Parret har børnene: Inge Lise, født d. 9.-9.-1949, Lene, født d.
18.-3.-1952 og Hanne, født d. 23.-11.-1954.
S.T. er vurderingsmand for Kreditforeningen Danmark, han har været på Næsgaard
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1966 fra Oda Møller Rendbæk.
Ejendomsskyld 2.130.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført 1940 og restaureret. Avlsbygningerne består af slagtesvinestald
med garage, farestald, lade med slagtesvinestald og 2 maskinhuse fra 1960 og 1978.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, græsfrø, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
mølleri og plantørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SPURVEVEJ 80, "LANDLYST", VESTER LINDERUP, 9700 BRØNDERSLEV, tlf.
98-838129.
FREDE CARSTEN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 25.-6.-1948, søn af Ella og Vagner
Christensen, gift d. 25.-9.-1971 med Inge Høgsgaard Handberg, lærer, født d. 5.-10.1949, datter af Anne Marie og Johannes Handberg. Parret har børnene: Rikke, født d.
27.-4.-1975, Ditte, født d. 29.-12.-1976 og Elise, født d. 22.-4.-1986.
F.C.C. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1972
fra Gunner Jensen.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 25 ha. Der er lejet 14 ha.
Stuehuset er opført 1939 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1973, kalvestald fra 1930, kviestald fra 1971 udvidet i 1978, lade fra 1974
udvidet i 1980, der er 2 gylletanke og indendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 41 årskøer, 40 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 3 traktorer og portionstørreri
med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Der er 1
deltids medhjælper.

STADEVEJ 96, GRINDSTED MARK, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98824502.
OLE JENSEN, landmand, født d. 25.-2.-1959, søn af Rigmor og Svend Aage Jensen,
gift d. 25.-2.-1984 med Lene Kristensen, født d. 3.-6.-1959, datter af Agnete og

-89-

Svend Kristensen. Parret har bør
nene: Karina, født d. 21.-12.1981, Klaus, født d. 26.-6.-1985
og Kasper, født d. 2.-1.-1990.
Ole Jensen er tankvognchauffør
for M.D. Han overtog gården d.
1.-5.-1979 fra Karl Uggerby.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal
32,2 ha., heraf tilkøbt 21,2 ha.,
der er 5,5 ha. bakker. Der er le
jet 12 ha.
Stuehuset er restaureret i 1980.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald, lade og maskinhus fra 1987, der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 15 årskøer, 31 ungdyr og 17 slagtekalve af blandet race, desuden
er der en slagtesvineproduktion på 200 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og ærter. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
STADEVEJ 111, "VESTERGAARD",
GRINDSTED MARK, 9700 BRØN
DERSLEV, tlf. 98-821198.
HELMER KNUDSEN, gårdejer,
født d. 7.-7.-1929, søn af Johan
ne og Kristian Knudsen, gift d.
25.-1.-1964 med Grethe Rosenkil
de, født d. 10.-11.-1935, datter
af Edith og Poul Rosenkilde.
Parret har børnene: Christian,
født d. 11.-2.-1965, Lene, født
d. 5.-9.-1968 og Lars, født d.
17.-11.-1974.
H.K. overtog gården d. 1.-11.-1960 fra sin far Kristian Knudsen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 26,2 ha., heraf tilkøbt 9,8 ha.
Stuehuset er opført 1883 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1965, kvægstald fra 1923 ændret til svinestald, hestestald fra 1934 ændret til
svinestald og maskinhus, hønsehus fra 1952 og lade fra 1923. Gården drives som al
sidigt landbrug med en kvægproduktion på 16 årskøer, 19 ungdyr og 8 slagtekalve af
racen RDM, og en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin.
Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STADEVEJ 208, "GL. STADEGAARD", STADE, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-837284.
HERLUF NIELSEN, gårdejer, født d. 2.-7.-1954, søn af Kirsten og Valdemar Nielsen.
H.N. har været på Ladelund og Bygholm Landbrugsskoler, han er uddannet planteavls
tekniker på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-8.-1989 fra Verner Staun
Nielsen.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 67 ha., heraf 5 ha. skov og eng. der er udlejet 3 ha.
Stuehuset er opført ca. 1840 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
farestald, 2 goldsostalde, slagtesvinestald, 3 klimastalde, forfedestald, lade og 2
garager, alle fra 1975, og maskinhus fra 1982, der er gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 230 årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise og 4.000 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler og raps. Der er 3 traktorer og
plantørreri med varm og kold luft. Der er 1 medhjælper 10 måneder om året.

STARENGVEJ 129, "KALUMGAARDEN", 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-800740.
JØRN LARSEN, gårdejer, født d. 6.-4.-1950, søn af Grethe og Niels Larsen, bor
sammen med Lis Ladekarl, sygeplejerske, datter af Karen og Osvald Ladekarl.
J.L. er udlært automekaniker. Han overtog gården i 1989 fra Peter Pedersen.
Areal 43,5 ha. Der er forpagtet 9,4 ha.
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Stuehuset er restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvægstald, 2 svinestalde, lade og maskinhus. Gårdens besætning er på 15 ammekøer af blandet race.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, industrikartofler, spisekartofler, bl.a til
eksport. Der er 3 traktorer, 1 mejetærkser og plantørrei med varm og kold luft. J.L.
ejer og driver også Taffelgårdsvej 246 med 58 ha. jord.

STARENGVEJ 208, "ENGGAARDEN", 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-824045.
MOGENS TOMMY PEDERSEN, gårdejer, født d. 8.-4.-950, søn af Johanne og Aage
Pedersen, gift i 1979 med Karen Marie Mogensen, medhjælpende hsutru, født d. 21.11.-1955, datter af Johanne og Johannes Mogensen. Parret har børnene: Frederik,født
d. 25.-9.-1980 og Trine, født d. 4.-11.-1984.
M.T.P. overtog gården i 1971 fra Kaj Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.280.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 33 ha. Der er lejet 5 ha.
Stuehuset, der er et tidligere mejeri, er opført ca. 1882 og restaureret flere gange.
M.T.P. har lige købt stuehus fra en tidligere herregård. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1976, gammel kostald indrettet til kalvestald, lade fra 1980 og maskin
huset fra 1991 indrettet i det gamle folkehus og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 44 årskøer og 70 ungdyr af racen DRK. Der er 2 traktorer og plan
tørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STARENGVEJ 326, 9700 BRØN
DERSLEV, 98-822788.
EGON LARSEN, gårdejer, født d.
15.-4.-1935, søn af Jenny og Lars
Larsaen, gift d. 1.-2.-1964 med
Karen Margrethe Jensen, medhjæl
pende hustru, født d. 10.-7.1939, datter af Kristine og Jens
Jensen. Parret har børnene: Bir
git, født d. 8.-1.-1965 og Susan
ne, født d. 3.-8.-1969.
E.L. er medlem af Menighedsrådet i Tolstrup sogn. Han overtog
gården d. 1.-1.-1964 fra Jens Nielsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som
blev købt af K.M.J.'s bedstefar i 1887.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført 1898 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1925 og 1971, hestestald fra 1925 ombygget til svinestald i 1965, lade fra
1951, desuden er der hønsehus og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
26 årskøer, 17 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer og portions
tørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til høst.
STARENGVEJ 409, "SOGNEFOGEDGAARDEN", 0. HJERMITSLEV ENGE, 9700 BRØN
DERSLEV, tlf. 98-820813.
HARDY SØRENSEN, gårdejer, født i 1933, søn af Magda og Kasper Sørensen, gift i
1966 med Karen Nielsen, plejer, født i 1940, datter af Johanne og Emanuel Nielsen.
Parret har børnene: Preben, født i 1960, Mett, født i 1967 og Lasse, født i 1975.
H.S. overtog gården i 1970 fra Thorvald Jensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 52,5 ha. Der er lejet 45 ha. til afgræsning fra Skov og
Naturstyrelsen.
Stuehuset er opført ca. 1900 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1964, kviestald fra 1975, heste- og kalvestald fra 1956, 6 minkhaller og
lade fra 1939 tilbygget i 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer og
70 ungdyr af blandet race, desuden er der 325 minktæver og 6 heste af racen Belgier.
Der er 3 traktorer og plantørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
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STARENGVEJ 416, "RYGAARD", 0. HJERMITSLEV ENGE, 9700 BRØNDERSLEV, tlf.
98-820018.
HELGE JENSEN, gårdejer, født d. 8.-8.-1936, søn af Anna Schneider og Hans Jensen,
gift d. 22.-9.-1962 med Sonja Olesen, sygeplejerske og medhjælpende hustru, født d.
5.-2.-1940, datter af Dagny og Oskar Olesen. Parret har børnene: Anne Marie, født d.
7.-6.-1965, Steffen, født d. 19.-7.-1967 og Karin, født d. 28.-1.-1972.
H.J. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 17.-12.-1974 fra
Arne Kristensen.
Ejendomsskyld 2.230.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 3,8 ha.
Stuehuset er opført 1880 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1980, ungdyrstald og lade fra 1989 og kalvestald fra 1973, der er gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 68 årskøer, 70 ungdyr og 15 slagtekalve af
racen SDM, deuden er der 3 ammekøer og 3 ungdyr af racen Simmentaler. Der er 3
traktorer. Maskinstation bruges til halmpresning.

STARENGVEJ 571, "BLAASIGGAARD", BLAASIGGAARDS MARK, 9700 BRØNDER
SLEV, tlf. 98-887505.
HENRY MARKUSSEN, gårdejer, født d. 22.-3.-1923, gift i 1949 med Anne Marie Ja
cobsen, født d. 26.-10.-1921. Parret har børnene: Karin, Peter og Annette.
H.M. overog gården d. 15.-10.-1990 fra Ole Højgaard.
Areal 4,5 ha. Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, svinestald, lade og ma
skinhus. Gårdens besætning er på 15 moderfår. Der er 2 traktorer og fastbrændselsfyr.
STARENGVEJ 582, "MELLEMKÆR", BLAASIGGAARDS MARK, 9700 BRØNDERSLEV,
tlf. 98-887141.
OSKAR OLSEN, husmand, født i 1924. O.O. byggede selv ejendommen i 1954.
Areal 9 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, lade og maskinhus. Besætningen er på
10 årskøer, 4 ungdyr og 4 slagtekalve af racen Jersey, desuden produceres der ca. 30
slagtesvin årligt. Maskinstation bruges til alt markarbejdet.
STARENGVEJ 595, "GENBO", BLAASIG MARK, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-887292.
JOHANNES HENRIKSEN, landmand, født d. 6.-4.-1937, søn af Else og Aage Henrik
sen, gift i 1962 med Elisabeth Uggerby, født d. 15.-8.-1942, datter af Ingrid og
Kristian Uggerby. Parret har børnene: Marianne, født d. 29.-6.-1962, Birgitte, født d.
8.-5.-1965, Søren, født d. 13.-6.-1967 og Tina, født d. 9.-12.-1972.
J.H. har været i bestyrelsen for Thise Husmandsforening og for Transformatorforenin
gen. Han overtog gården i 1963 fra Niels Juel Jensen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført 1956. Avlsbygningerne består af 2 kvægstalde fra 1956 og lade
med maskinhus fra 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer og 12
ungdyr af racen Jersey, desuden er der 5 årssøer, og der produceres ca. 100 slagte
svin. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STARENGVEJ 598, "HØJBO", BLAASIG MARK, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-887374.
JAN HARTMANN HANSEN, gårdejer, født d. 22.-10.-1957, søn af Ellen og Eyvind
Hansen, gift i 1986 med Anne Marie Jensen, hjemmehjælper, født d. 7.-7.-1965, datter
af Sonja og Helge Jensen. Parret har børnene: Kasper, født d. 14.-12-1986 og Maj,
født d. 2.-5.-1990.
J.H.J. har været på Borris og Lundbæk Landbrugsskoler. Han overtog gården i april
1982 fra Knud Jensen.
Ejendomsskyld 1.260.000. Areal 21 ha., der er bortforpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1953 og restaureret 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald
med lade fra 1978, kvægstald fra 1965, svinestald og maskinhus fra 1953, og der er 2
udendørs køreiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer, 20 ungdyr og
20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en svineproduktion på 8 årssøer, der
produceres ca. 150 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 trak
torer og der er varmegenvindingsanlæg fra køletank til varmvandsbeholder. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
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STAVADVEJ 8, THISEKÆR, 9700
BRØNDERSLEV, tlf. 98-887595.
AAGE KROGSGAARD, gårdejer,
født d. 22.-8.-1943, søn af Sigrid
og Kresten Krogsgaard, gift i
1974 med Eva Pedersen, børne
haveklasseleder, født d. 26.-8.1950, datter af Gudrun og Herluf
Klim Pedersen. Parret har børne
ne: Malene, født d. 30.-10.-1974,
Anette, født d. 15.-9.-1977, Lars,
født d. 27.-6.-1979 og Kirstine,
født d. 5.-6.-1982.
AA.K. har været på Kalø Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra Klemmen
Klemmensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha. Der er lejet 13,8 ha.
Stuehuset er opført 1934, restaureret flere gange, senest i 1979 og tilbygget i 1986.
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1934, ændret til svinestald i 1972, slagtesvinestald og maskinhus fra 1960, fare- og goldsostald fra 1980, garage og lade fra 1934,
der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der produceres
ca. 1.100 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, gennemløbstørreri med varm og kold
luft og halmfyr. Maskinstation bruges til raps.

STAVADVEJ 32, "MØLGRØFTEN",
THISE KÆR, 9700 BRØNDERSLEV,
tlf. 98-887043.
JENS PETER ESBENSEN, gård
ejer, født d. 22.-12.-1921, søn af
Margrete og Kristian Esbensen,
gift d. 29.-9.-1957 med Inger
Marie Mogensen, født d. 18.-8.1924, datter af Ane Marie og Sø
ren Peter Mogensen. Parret har
børnene: Grete, født d. 18.-3.1958, Birgit, født d. 6.-8.-1959,
Kristian, født d. 21.-10.-1961 og Anne-Marie, født d. 16.-4.-1964.
J.P.E. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1957 fra sin far
Kristian Esbensen, sønnen Kristian har købt halvpart i gården i 1988.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført 1894 og restaureret senest 1957. Avlsbygningerne består af
kvægstald, lade med ungdyrstald og garage og værksted, alle fra 1937, svinestald fra
1964, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 20 ungdyr
og 20 slagtekalve af racen RDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 300 stk.
årligt. Der er 2 traktorer, plantørreri med varm og kold luft og der anvendes stald
varme til opvarmning af stuehus combineret med oliefyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

STAVADVEJ 63, "TRANEGAARD",
HAMMELMOSE, 9700 BRØNDER
SLEV, tlf. 98-887553.
JØRGEN THRANE, landmand,
født d. 23.-5.-1934, søn af Olga
og Ernst Thrane, gift d. 30.-3.-1958
med Jonna Aarup Nielsen, med
hjælpende hustru, født d. 27.-2.1937, datter af Poula og Børge
Nielsen. Parret har børnene: Git
te, født d. 16.-2.-1959 og Uffe,
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J.T. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården i 1964 fra Arne
Thomsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 20 ha.
Stuehuset er opført ca. 1928 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
svinestald fra 1978, renoveret i 1989, svinestald fra 1970, svinestald fra 1928 reno
veret i 1970 og maskinhus fra 1980, der er gylletank. Gården drives med en svinepro
duktion på 100 årssøer, der sælges ca. 2.200 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri med
varm og kold luft og combifyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

STAVADVEJ 72, "VESTERVANG",
HAMMELMOSE, 9700 BRØNDER
SLEV, tlf. 98-887065.
NIELS KRISTIAN PEDERSEN,
landmand, født d. 9.-4.-1920, søn
af Mathilde og Anthon Pedersen,
gift i 1944 med Ella Jensen, født
d. 12.-4.-1922, datter af Dagmar
og Jens Chr. Jensen. Parret har
børnene: Anthony, født d. 11.-3.1946, Jens Jørn, født d. 14.-5.1950 og Poul Erik, født d. 17.-7.1954.
N.K.P. overtog gården i 1950 fra sin far Anthon Pedersen, som byggede gården i 1922,
på udstykning fra "Hammelmose".
Ejendomsskyld 600.000. Areal 9 ha.
Stuehuset er opført 1922. Avlsbygningerne består af garage og hønsehus fra 1922 og
lade fra 1959. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af korn
og raps. Der er 1 traktor og 1 mejetærkser. Maskinstation bruges til rapsen.

STAVADVEJ 85, HAMMELMOSE,
9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98887138.
CARSTEN SIDELMANN, land
mand, født d. 29.-1.-1963, søn af
Agnes og Hans Sidelmann, gift
d. 18.-3.-1989 med Ulla Olesen,
slagtersvend, født d. 30.-3.-1963,
datter af Inga og Børge Olesen.
Parret har datteren: Dorthe,
født d. 31.-1.-1991.
C.S. arbejder for Brønderslev
Landboforening. Han har været
på Try og Lundbæk Landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-6.-1987 fra Elvart V.
Nielsen.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført 1922 og restaureret flere gange, senest 1990. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1922 restaureret 1956 og renoveret i 1990, svinestald fra 1970
renoveret i 1990, garage fra 1972, lade fra 1922 ombygget i 1936 og maskinhus fra
1977. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der sælges 1.300 smågrise.
Der er 1 traktor, plantørrei med varm og kold luft og halmfyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
STAVADVEJ 109, "GRØNBORG", STAVAD, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-887005.
JØRGEN GRØNBORG MØLLER, gårdejer, født d. 23.-1.-1955, søn af Maren og Jens
Møller, gift d. 24.-3.-1986 med Lene Bonnerup, økonomassistent, født d. 2.-6.-1960,
datter af Kirsten og Niels Chr. Jensen. Parret har børnene: Mette, født d. 18.-9.-1985
og Christian, født d. 8.-11.-1987.
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Kærhave og Lundbæk Landbrugs
skoler. Han overtog gården d. 1.4.-1979 fra sin moders farbrødre
Jens og Niels Grønborg, nuværen
de ejer er 3. generation på går
den.
Ejendomsskyld 2.040.000. Areal
37 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha.
Stuehuset er opført 1947. Avls
bygningerne består af fravænningsstald fra 1990, farestald og goldsostald fra 1979, sidstnævnte er
en ombygget kostald, fravænningsstald fra 1979 ombygget i 1990, lade fra 1900 og
maskinhus fra 1986, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 180
årssøer, der sælges ca. 3.700 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
raps. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, plantørreri med varm og kold luft og
halmfyr. Maskinstation bruges til rapsen.

STAVADVEJ 298, 9700 BRØNDERSLEV.
FREDERIK PETER BERTELSEN, gårdejer, omtales under Stavadvej 305.
F.P.B. overtog gården i 1978 fra Anders Mortensen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 10,7 ha.
Stuehuset er opført 1925, det er udlejet. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1952
og lade fra 1925. Gården drives sammen med Stavadvej 305.
STAVADVEJ 305, "ENGHOLM", 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-887211.
FREDERIK PETER BERTELSEN, gårdejer, født d. 27.-2.-1929, søn af Ingrid og Bertel
Chr. Bertelsen, gift i 1960 med Aase Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 16.-7.1938, datter af Pouline og Viggo Pedersen. Parret har børnene: Bertel, født d. 2.8.-1962, Inger, født d. 8.-11.-1964 og Poul, født d. 12.-6.-1966.
F.P.B. overtog gården i 1960 fra sin far Bertel Chr. Bertelsen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 58 ha.
Stuehuset er opført 1867 og restaureret 1931 og derefter løbende vedligeholdt. Avls
bygningerne består af kvægstald og svinestald, begge fra 1928, 2 lader fra 1867 og
1975, sidstnævnte bruges til løsdriftstald for ungkreaturer, og maskinhus fra 1955.
Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer og 30 ungdyr af racen SDM, og
en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres ca. 600 slagtesvin. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri, portions
tørreri samt fastbrændselsfyr. Der er 1 fast medhjælper på gården. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet. Gården drives sammen med Stavadvej 298.

STEFFENHØJ 47, "HEDEGAARD", HALLUND, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-835342.
NIELS CHRISTIAN VILLADSEN, landmand, født d. 10.-12.-1955, søn af Anine og Villy
Villadsen, gift d. 1.-3.-1986 med Anette Katrine Nielsen, døgnplejer, født d. 12.-3.1959, datter af Bodil og Børge Nielsen. Parret har børnene: Kalle, født d. 29.-7.-1986
og Marie, født d. 9.-1.-1989.
N.C.V. er landbrugsmedhjælper. Han overtog gården d. 1.-11.-1990 fra Bent Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 31,7 ha., heraf 1,8 ha. mose, gravhøj og grusgrav.
Stuehuset er opført 1909 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, heste- og svinestald og lade, alle fra 1912 og svinestald fra 1963. Gården drives
udelukkende med en planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 1 trak
tor og combifyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
STEFFENHØJ 79, HEDEGAARDS MARK, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-835165.
GUSTAV MØLLER, landmand, født i 1944, søn af Sigrid og Niels Møller, gift i 1969
med Margrethe Nørgaard Sørensen, husmor, født i 1947, datter af Anna og Niels J.
Sørensen. Parret har børnene: Niels, født i 1970, Per, født i 1971, Hans, født i 1973,
Gitte, født i 1975 og Marie, født i 1976.

-95-

Gustav Møller er fodermester.
Han overtog gården i 1969 fra
M.N.S.'s bedstefar Søren Søren
sen.
Ejendomsskyld 790.000. Areal
14,6 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der
er 1 ha. skov. Der er udlejet
13,6 ha.
Stuehuset er opført 1908 og re
staureret flere gange. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra
1908 forlænget i 1977, garage
fra 1971 og lade fra 1978. Der
er 2 traktorer og kul- og træfyr. G.M. ejer også Steffenhøj 67, som er på 13,3 ha.,
heraf 2,8 ha. skov, ejendomsskyld 550.000. Gården er udlejet.
STEFFENHØJ 160, "ØSTER HEBBELSTRUP", HEBBELSTRUP,
9700 BRØNDERLSEV, tlf. 98835003.
JENS ØSTERGAARD JENSEN,
gårdejer, født d. 20.-1.-1944, søn
af Edith og Laurits Jensen, gift
d. 3.-7.-1971 med Inger Risager
Kjær, født d. 16.-2.-1950, datter
af Minna og Børge Kjær. Parret
har børnene: Annette, født d. 6.10.-1974 og Kristiane, født d.
3.-2.-1978.
J.Ø.J. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han er formand for Brønderslev Land
boforening og Brønderslev Halmvarmeværk og han er viceborgmester i Brønderslev
Byråd. Han overtog første halvdel af gården i 1972 og resten i 1977 fra sin far Lau
rits Jensen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1864.
Ejendomsskyld 4.250.000. Areal 172 ha., heraf 25 ha. skov.
Stuehuset er opført 1872 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af fravænningsstald fra 1985, 2 slagtesvinestalde fra 1980 og 1935, sidstnævnte ændret i
1972, goldsostald og farestald fra 1935 ændret i 1977, lade fra 1935 ændret flere
gange og maskinhus fra 1976. Gården drives med en svineproduktion på 120 årssøer,
der produceres ca. 2.500 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er frø, raps,
ærter og korn. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 2 plantørrerier og portionstørreri
samt halmfyr. Der er 1 fodermester og 1 fast medhjælper på gården. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
STERUPVEJ 79, "BAKKEN", 9740 JERSLEV.
AGNER SIMONSEN, gårdejer, omtales under Flyvbjergvej 100.
A.S. overtog gården d. 1.-8.-1989 fra Jens Aage Sørensen.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 17 ha., heraf 2,2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1950 og delvist restaureret, det bruges som beboelse til medhjæl
per. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1950 ombygget til svinestald i 1980,
garage og maskinhus fra 1970 og lade fra 1930. Gården drives sammen med Flyv
bjergvej 100.
STERUPVEJ 127, 9740 JERSLEV, tlf. 98-831313.
KJELD ASBJØRN THOMSEN, landmand, født d. 25.-2.-1951, søn af Sigrid Ruth og
Lars Christian Thomsen, gift i 1974 med Lisbeth Jensen, butiksassistent, født d.
12.-2.-1953, datter af Elna Marie og Valdemar Niman Jensen. Parret har børnene:
Jens Christian, født d. 2.-10.-1978 og Anne Marie, født d. 4.-8.-1981.
K.A.T. er bankassistent. Han overtog gården d. 8.-9.-1983 fra Aage Holst.
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15,1 ha.
Sterupvej 127's stuehus er opført
1852 og tilbygget i 1983. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra
1950, svinestald fra 1977, lade
fra 1852 og maskinhus fra 1986,
deuden er der garage. Gården dri
ves med en slagtesvineproduktion
på ca. 1.200 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er
raps, ærter, hvede og byg. Der
er 1 traktor og combifyr. Ma-

skinstation bruges til en del af markarbejdet.
STUBDRUPVEJ 23, "VESTERGAARD", STUBDRUP, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98822189.
PETER SCHRØDER CLEMMENSEN, gårdejer, født d. 18.-5.-1957, søn af Maja og Per
Schrøder Clemmensen, gift d. 16.-7.-1983 med Birthe Baggesen, planteavlskonsulent,
født d. 28.-7.-1957, datter af Lona og Erik Baggesen. Parret har børnene: Johanne,
født d. 27.-7.-1985 og Nanna, født d. 6.-4.-1988.
P.S.C. har været på Kalø og Lyngby Landbrugsskoler. Han er i bestyrelsen for Dansk
Gedemælk transport. Han overtog gården d. 1.-9.-1987 fra sin svigerfar Erik Baggesen,
nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 77,7 ha.
Stuehuset er opført ca. 1850 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1888, forfedestald fra 1956 ændret i 1990, svinestald fra 1990, heste
stald, garage samt lade, der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion
på 3.000 stk. årligt, desuden er der 1 gedebesætning under opbygning, der er ialt 80
moderdyr, og det ventes at besætningen kommer op på 200 moderdyr. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og kartofler. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, portionstørreri med varm og kold luft og combifyr. Der er 1 deltidsmedhjæl
per på gården. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SVENNUMVEJ 39, "NY BRØNDEN", SVENUM, 9740 JERSLEV, tlf. 98-831599.
MOGENS NEDERGAARD, landmand, født d. 14.-4.-1958, søn af Johanne og Jens
Nedergaard, gift i 1986 med Birgit Westergaard, lægesekretær, født d. 27.-2.-1961,
datter af Ragnhild og Christian Westergaard. Parret har datteren: Anne Kristine, født
d. 14.-4.-1990.
M.N. er kvæginseminør for Hjørring Kvægavlsforening. Han har været på Ladelund og
Lundbæk Landsbrugsskoler. Han overtog gården i 1982 fra sin far Jens Nedergaard,
som købte gården i 1978.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 20 ha. Der er lejet 18 ha.
Stuehuset er opført ca. 1890 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af korn,
raps, ærter og industrikartofler. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
SVENNUMVEJ 42, "SØNDERGAARD", SVENNUM BY, 9740
JERSLEV, tlf. 98-831281.
VAGN KRISTIANSEN, gårdejer,
født d. 15.-10.-1937, søn af Sig
rid og Kresten Kristiansen, gift
d. 14.-7.-19632 med Birthe
Hjorth, født d. 7.-6.-1936, datter
af Mary og Karl Hjorth. Parret
har børnene: Jette, født d. 14.6.-1964, Ole, født d. 6.-2.-1967
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og Svend, født d. 3.-3.-1973.
B.H. er medlem af Menighedsrådet i Jerslev sogn. V.K. har været på Lyngby Land
brugsskole. Han overtog gården d. 15.-5.-1962 fra Søren Holm Christensen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 28 ha., der er 1,1 ha. skov.
Stuehuset er opført ca. 1890 og restaureret 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1968 ombygget til svinestald i 1981, en tidligere svinestald er indrettet til garage
og værksted, lade fra 1975 og maskinhus fra 1978, der er gylletank. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 1.600 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærkser, plantørreri med varm og kold
luft og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, men samtidig høster
V.K. for andre.

SVINGET 50, HAMMELMOSE,
9700 BRØNDERSLEV, tl.f 98887605.
SVEND ERIK LARSEN, gårdejer,
født d. 8.-11.-1947, søn af Anna
og Aksel Larsen, gift i 1969 med
Bodil Marie Andersen, medhjæl
pende hustru, født d. 8.-1.-1948,
datter af Lilly og Andreas Ander
sen. Parret har datteren: Birgit
te, født d. 18.-7.-1969.
S.E.L. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1985 fra sin far Aksel Larsen.
Ejendomsskyld 1.940.000. Areal 34,5 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha.
Stuehuset er opført 1922 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1959 og 1978, ungdyrstald fra 1988, lade fra 1978 og maskinhus fra 1972,
der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 62 årskøer og 50 ungdyr af
racen Jersey. Der er 4 traktorer og markvandingsanlæg. Gården drives uden fremmed
arbejdskraft.
SVINGET 97, "SVINGET", HAMMELMOSE, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-887047.
JENS L. CHTRISTENSEN, landmand, født d. 12.-11.-1936, søn af Helga og Lars Chri
stensen, gift i 1962 med Eva Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 18.-7.-1943,
datter af Ragna Dam. Parret har børnene: Else, født d. 29.-12.-1963, Helle, født d.
4.-1.-1966 og Kaj, født d. 20.-4.-1970.
J.L.C. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra Chr. Pe
dersen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført 1922 og tilbygget i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald og
lade, begge fra 1922, svinestald og maskinhus fra 1968, desuden er der kviehus. Går
den drives udelukkende med en planteproduktion bestående af byg, hvede og ærter.
Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til høst.

SVINGET 97A, HAMMELMOSE,
9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98887207.
CHRISTIAN SØRENSEN, land
mand, født d. 4.-6.-1926, søn af
Magda og Johan Sørensen, gift i
1956 med Anna Vestergaard,
født d. 30.-9.-1929, datter af
Dorthea og Martin Vestergaard.
Parret har børnene: Mogens,
født d. 8.- 8.-1958 og Gitte,
født d. 4.-12.- 1964.
C.S. har været på Fyns Stifts
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Ejendomsskyld 690.0o00. Areal 15,5 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha.
Stuehuset er opført 1922 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1922 ombygget og lade tillagt i 1970, ny lade fra 1972, desuden er der ma
skinhus og garage. Gårdens besætning er på 4 årssøer, der indkøbes smågrise og produ
ceres ialt 320 slagtesvin. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

SØHEDENVEJ 43, "SKOVSGAARD",
KIRKHOLT, 9740 JERSLEV, tlf.
98-954087.
MØLLER JENSEN, gårdejer, født
d. 29.-12.-1938, søn af Elna og
Holger Jensen, gift d. 24.-6.-1961
med Anna Larsen, født d. 21.-7.1940, datter af Marie og Christi
an Larsen. Parret har børnene:
Grethe, født d. 18.-2.-1965 og
Jørgen, født d. 1.-5.-1969.
M.J. har været på Haslev Land
brugsskole. Han overtog gården

d. 12.-5.-1961 fra Ejnar Thomsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 35,5 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 1,7 ha. skov. Der
er lejet 3,3 ha.
Stuehuset er opført 1923 og restuareret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1968, restaureret i 1983, ungdyrstald fra 1983, lade fra 1942, restaureret i
1983, maskinshus fra 1965 og svinestald i en gammel staldbygning, der er gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af
racen SDM. Der er 3 traktorer, kornsilo, portionstørreri med varm og kold luft og
brændefyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SØHEDENVEJ 119, "HØJEN", SØ
HEDEN, 9750 ØSTER VRÅ, tlf.
98-954038.
OLE HØJEN ANDERSEN, land
mand, født d. 28.-1.-1937, søn af
Maren og Peter Andersen, gift
d. 1.-10.-1960 med Lis Nielsen,
født d. 28.-11.-1940, datter af
Gudrun og Johannes Nielsen. Par
ret har børnene: Peter, født d.
30.-7.-1961, Birgit, født d. 20.1.-1964 og Britt, født d. 9.-9.1973.
O.H.A. overtog gården i september 1959 fra sin far Peter Andersen, nuværende ejer
er 3. generation på gården, som blev købt af bedstefaderen i 1904.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 22,5 ha., heraf 1 ha. skov. Der er udlejet 21 ha.
Stuehuset er opført 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1976, svinestald fra
1966, maskinhus fra 1964 samt gammel lade. Gårdens besætning er på 500 chinchillaer. Der er 2 traktorer.

SØNDERSIG 47, "SMEDEGAARD", SØNDERSIG, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-835239.
CHRESTEN OVERGAARD CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 29.-12.-1910, søn af Jette
og Peter Christensen, gift i 1939 med Anne Lise Svendsen, født d. 13.-7.-1917, datter
af Nielsine og Niels Chr. Svendsen. Parret har børnene: Kurt, født d. 3.-1.-1940 og
Birte, født d. 26.-9.-1941. C.O.C. overtog gården i 1948 fra Valdemar Pedersen.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 18,3 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1951 og restaureret 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald,
lade, hønsehus og garage. Der er 1 traktor.
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SØNDERSIG 64, "NØRREGAARD",
SØNDERSIG, 9700 BRØNDER
SLEV.
KNUD HANSEN, omtales under
Søndersig 92.
K.H. overtog gården d. 1.-5.-1987
fra Holger Kristensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
24,1 ha.
Gårdens bygninger består af stue
hus, kvægstald, svinestald og la
de. Gården drives samme med
Søndersig 92.
SØNDERSIG 92, "SØNDERSIGGAARD", SØNDERSIG, 9700
BRØNDERSLEV, tlf. 98-835043.
KNUD HANSEN, gårdejer, født
d. 22.-8.-1930, søn af Kirstine
og Viggo Hansen, gift d. 27.-10.1959 med Ane Irene Sørensen,
født d. 19.-9.-1935, datter af
Emma og Aage Sørensen. Parret
har børnene: Lisbeth, født d.
26.-3.-1962 og Aage, født d. 26.6.-1964.
K.H. har været på Malling Land
brugsskole. Han overtog gården d. 4.-9.-1959 fra Poul Pappe.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 30,7 ha., heraf 10 ha. eng til græsning. Der er lejet 40
ha.
Stuehuset er opført 1917 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1976, ungdyrstald fra 1920, lade fra 1978, maskinhus fra 1978 tilbygget i
1980, der er inden- og udendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 60 årskøer, 73 ungdyr og 42 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 trakto
rer, plansilo og gennemløbstørreri med varm og kold luft. Der er 1 fast medhjælper.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med Søndersig
64.
SØNDERSIG 111, SØNDERSIG,
9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98835054.
NIELS CHR. HER MANSEN, land
mand, født d. 25.-5.-1922, søn af
Johanne og Peter Hermansen,
gift d. 31.-10.-1956 med Ellen
Højen, sygehjælper, født d. 6.2.-1932, datter af Else og Gun
nar Højen. Parret har børnene:
Peter, født d. 27.-12.-1957, han
døde i 1987, og Hanne, født d.
20.-12.-1960.
N.C.H. overtog gården d. 12.-10.-1956 fra Martinus Pedersen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 12,7 ha.
Stuehuset er opført 1865 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade, begge fra 1923, laden er tilbygget 1939. Gården drives med en kvæg
produktion på 12 årskøer og 12 ungdyr af racen Jersey. Der er 1 traktor. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.
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TAFFELGÅRDSVEJ 40, "ØSTER
VANG", 9382 TYLSTRUP, tlf.
98-265092.
LASSE LAGERGAARD PEDERSEN,
gårdejer, født d. 28.-1.-1939, søn
af Sigrid og Niels Pedersen, gift
i 1964 med Lis Svendsen, med
hjælpende hustru, født d. 29.-5.1942, datter af Ellen og Mogens
Svendsen. Parret har børnene:
Marianne, født d. 17.-3.-1967,
Torben, født d. 16.-8.-1969, Mor
ten, født d. 19.-12.-1973 og Tho
mas, født d. 12.-2.-1984.
L.L.P. overtog gården i 1964 fra Jens Peter Bak Sørensen.
Ejendomsskyld 3.700.000. Areal 130 ha., heraf tilkøbt 105 ha. Der er lejet 30 ha.
Stuehuset er opført 1927 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af løsdriftskvægstald fra 1979, ungdyrstald og kalvestald i gamle staldbygninger, som er
restaureret 1979, lade fra 1972, maskinhus fra 1973 og foderhus fra 1979, der er 2
gylletanke og gastætsilo. Gården drives med en kvægproduktion på 180 årskøer, 210
ungdyr og 110 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 7 traktorer, 1 mejetærkser, plantørreri med varm og kold luft. Der er 3
faste medhjælpere. Maskinstation bruges til roeoptagning. L.L.P. ejer også Taffel
gårdsvej 16 og 115. Jorden på begge ejendomme er lagt under nr. 40, begge stuehusene bruges af medarbejdere.

TAFFELGÅRDSVEJ 64, "DAMGAARD", 9382 TYLSTRUP, tlf.
98-265043.
SVEND TOFT, maskinstations
ejer, født d. 22.-4.-1941, søn af
Kirstine og Niels Toft, gift d.
7.-1.-1967 med Tove Jensen, kas
seassistent, født d. 14.-5.-1943,
datter af Johanne og Kristian
Jensen. Parret har børnene: Cla
us, født d. 14.-11.-1967, Jesper,
født d. 8.-10.-1969 og Peter,
født d. 22.-5.-1972.
S.T. driver maskinstation. Han har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog
gården 1968 fra Jens Jacob Johansen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 24 ha., heraf 1,5 ha. sandgrave.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald ændret til garage og værksted, lade og
maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og
raps. Der er 3 traktorer, 3 mejetærskere, kalk- og gødningsspreder, sprøjter, plantør
reri med varm og kold luft og halmfyr. Der er 2 medhjælpere i høst.
TAFFELGÅRDSVEJ 88, "PEDERSHOLM", VILDMOSEN, 9382 TYLSTRUP, tlf. 98265090.
JENS CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 11.-12.-1954, søn af Gunvor og Chresten
Christensen, gift i 1980 med Lisbeth Balser, kontorassistent, født d. 1.-6.-1954, datter
af Karen og Bøgild Balser. Parret har børnene: Rasmus, født d. 16.-6.-1982 og Søren,
født d. 9.-4.-1988.
J.C. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 1.-6.-1977
fra sin far Chresten Christensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som
bedstefaderen i sin tid forpagtede af staten, og faderen købte ejendommen fra staten.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 83,3 ha., heraf tilkøbt 45 ha.
Stuehuset er opført 1932 og restaureret senest 1985. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade, begge fra 1932, kvægstald fra 1977 og maskinhus fra 1991, der er
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udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 75 årskøer,
100 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, hvede og kartofler. Der er 4 traktorer og plantørreri med varm og kold luft. Der
er 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til høst.

TAFFELGÅRDSVEJ 168, "MOSEGAARDEN", 9382 TYLSTRUP,
tlf. 98-265127.
JENS JØRGEN LARSEN, gårdejer,
født d. 2.-5.-1947, søn af Anna
og Chresten Larsen, gift d. 17.3.-1973 med Kirsten Thomsen,
medhjælpende hustru, født d. 1.10.-1950, datter af Anna og Lars
Thomsen. Parret har børnene:
Tommy, født d. 12.-2.-1974, Git
te, født d. 21.-11.-1975 og Helle,
født d. 1.-6.-1985.
J.J.L. har været på Kalø Landbrugskole. Han overtog gården d. 2.-9.-1972 fra Mildre
Holsko.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført 1934 og restaureret 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1934 ændret og udvidet i 1974, ungdyrstald fra 1978, lader fra 1934 og 1975 og
maskinhus fra 1974, der er 2 udendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 60 årskøer og 65 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøde er raps. Der er 2 traktorer og plantørreri med varm og kold luft. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
TAFFELGÅRDSVEJ 174, 9382 TYLSTRUP, tlf. 98-265067.
ERIK HOLM NIELSEN, landmand, født d. 31.-7.-1934, søn af Ane og Laurits Nielsen,
gift i 1965 med Ellen Jespersen, socialrådgiver, født d. 3.-11.-1939, datter af Karen
og Georg Jespersen. Parret har børnene: Karen, født d. 23.-12.-1965 og Jesper, født d.
23.-2.-1967.
E.H.N. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1965 fra Ove
Johansen.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 43,8 ha., heraf 1,2 ha. fredet areal.
Stuehuset er opført 1931 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1931 har været brugt til svinestald, svinestald og lade fra 1933 tilbygget i
1972 og maskinhus fra 1968. Gården drives udelukkende med en planteproduktion be
stående af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri med
varm og kold luft og halmfyr. Maskinstation bruges til halmpresning.

TAFFELGÅRDSVEJ 185, "LUNEVANG", VILDMOSEN, 9382 TYLSTRUP, tlf. 98265095.
VIGO JESPERSEN, landmand, født d. 11.-5.-1942, søn af Karen og Georg Jespersen.
V.J. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i 1969 fra Harald
Larsen.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha. Der er udlejet 9 ha.
Gårdens bygninger består af stuehuse, svinestald og lade. Gården drives udelukkende
med en planteproduktion bestående af korn. Der er 1 traktor og portionstørreri. Ma
skinstation bruges til høst.

TAFFELGÅRDSVEJ 227, 9382 TYLSTRUP, tlf. 98-265032.
NIELS EGON JEPPESEN, landmand, født d. 4.-11.-1927, søn af Agnes og Søren Jeppe
sen, gift d. 8.-11.-1956 med Edel Thomsen, rengøringsassistent, født d. 8.-11.-1936,
datter af Margrethe og Thomas Thomsen. Parret har børnene: Leif, født d.
26.-3.-1957, Bente, født d. 24.-3.-1960 og Charlotte, født d. 18.-11.-1966.
N.E.J. har taget kursus som kontrolassistent. Han overtog jorden i 1957 fra staten.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 35 ha. Der er udlejet 4,4 ha. til kartofler.
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opført 1957 og tilbygget i 1976.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade, begge fra 1957 og
maskinhus fra 1979. Gårdens be
sætning er på 20 høns. Plante
produktionens salgsafgrøder er
korn og kartofler. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker og plantør
reri med kold luft.

TAFFELGÅRDSVEJ 246, "HJORTHOLM", VILDMOSEN, 9382 TYLSTRUP.
JØRN LARSEN, gårdejer, omtales under Starengvej 129.
J.L. overtog gården i 1977 fra Rigmor Bjerregaard.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus som er udlejet, kvægstald, lade, maskinhus og
kartoffelhus fra 1978.
J.L. ejer og driver også Starengvej 129. Han ejer også halvpart i Taffelgårdsvej 300.
Gårdene på Taffelgårdsvej drives sammen med Sneppevej 41.

TAFFELGÅRDSVEJ 263, "SØ
HOLM", VILDMOSEN, 9382 TYL
STRUP, tlf. 98-265023.
KAJ JENSEN, gårdejer, født d.
9.-8.-1946, søn af Helga og Ar
nold Jensen, gift i 1974 med
Susanne Hansen, født d. 22.-12.1954, datter af Harriet og Svend
Erik Hansen. Parret har børnene:
Bo Jesper, født d. 4.-7.-1975 og
Lars Christian, født d. 29.-6.1978.
K.J. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1973 fra Kjeld Kristensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 26 ha. Der er lejet 23 ha.
Stuehuset er opført 1956. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1956, spaltestald
fra 1977 og lade fra 1988, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
56 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer. Maskin
station bruges til ensilering.
TAFFELGÅRDSVEJ 280, "VE
STERVANG", VILDMOSEN, 9382
TYLSTRUP, tlf. 98-265117.
POUL ERIK BIRKBAK, gårdejer,
født d. 24.-5.-1951, søn af Mar
grethe og Henning Birkbak, gift
d. 10.-5.-1979 med Mona Bundgaard, født d. 25.-3.-1956, datter
af Dorthea og Gunnar Bundgaard.
Parret har børnene: Tina, født d.
9.-4.-1980 og Per-Jan, født d.
3.-6.-1982.
P.E.B. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-1.-1979 fra Elhart Nielsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 38 ha., heraf 1 ha. fredet mose. Der er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført 1934 og restaureret i 1988/89. Avlsbygningerne består af kvæg-
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stald fra 1934 og lade med ungdyrstald fra 1990, der er gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 60 årskøer og 60 ungdyr af blandet race. Der er 1 traktor. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.

TAFFELGÅRDSVEJ 300, "TAFFELGAARD", VILDMOSEN, 9382 TYLSTRUP, tlf. 98265113.
FINN JENSEN OG JØRN LARSEN, landmænd. J.L. omtales under Starengvej 129.
De overtog gården i 1980 fra Aksel Thomsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 38,5 ha. Der er lejet 35,5 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald med maskinhus og lade. Gården drives
udelukkende med en planteproduktion bestående af korn og kartofler. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, kartoffeloptager, kartoffellægger, kartoffelmulder, kartoffel
sorterer og plantørreri med varm og kold luft. Der er i perioder unge mennesker ansat
til sortering. F.J.og J.L. driver sammen Taffelgårdsvej 246 og Sneppevej 41.
TAKSVEJ 45, "KLOVBORG", 0.
BRØNDERSLEV KÆR, 9700 BRØN
DERSLEV, tlf. 98-811354.
LARS PEDERSEN, gårdejer, født
d. 12.-4.-1954, søn af Tove og
Børge Pedersen, gift i 1977 med
Lis Andersen, provisor, født d.
3.-8.-1950, datter af Johanne og
Holger Andersen. Parret har bør
nene: Niels, født d. 22.-2.-1979,
Klaus, født d. 25.-6.-1981, Gitte,
født d. 24.-5.-1986 og Ellen, født
d. 23.-12.-1988.
L.P. har været på Malling og Bygholm Landbrugsskoler. Han er formand for Regions
udvalget for kvæg i Vendsyssel. Han overtog gården d. 18.-8.-1976 fra Vilfred Stig.
Ejendomsskyld 4.000.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 3 ha. mose og vej.
Der er lejet 75 ha.
Stuehuset er opført 1974. Avlsbygningerne består af løsdriftskvægstald og ungdyrstald,
begge fra 1979, lade fra 1990 og maskinhus fra 1984, der er 2 gylletanke og gastæt
silo. Gården drives med en kvægproduktion på 210 årskøer og 240 ungdyr af racen
Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer og plantørreri
med varm og kold luft. Der er 1 fodermester og 1 fast medhjælper på gården. Der
bruges lidt maskinstation.

THISE KÆRVEJ 8, THISE KÆR,
9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98887239.
KAJ RISDAL KNUDSEN, gårdejer,
født d. 22.-10.-1943, søn af Kir
stine og Jens Knudsen, født d.
5.-11.-1966 med Lene Jensen,
medhjælpende hustru, født d.
30.-1.-1948, datter af Edel Eli
sabet og Gunner Jensen. Parret
har børnene: Jon, født d. 23.-6.1968, Stig, født d. 3.-9.-1969,
Dan, født d. 19.-11.-1972, Marit,
født d. 17.-7.-1976 og Evi, født d. 13.-11.-1981.
K.R.K. overtog gården d. 1.-11.-1966 fra sin svoger Karsten Sørensen.
Ejendomsskyld 2.470.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 51 ha.
Stuehuset er opført 1961 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1961 ændret til svinestald i 1986, svinestald fra 1970 delvis renoveret i 1986,
svinestald er indrettet i tidligere roehus i 1970, svinestald fra 1979, lade fra 1976,
maskinhus fra 1987, maskinhus fra 1961, som er ombygget, bruges til garage, der er 2
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smågrise og 1.800 slagtesvin, desuden er der 20 arter af prydgæs og 15 arter af pryd
ænder. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærkser, plantørreri med varm og kold luft og halmfyr. Der er 1 deltids medhjælper.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TINGTRÆVEJ 24, KLÆSTRUP, 9740 JERSLEV, tlf. 98-831420.
INGA THOMSEN, født d. 6.-9.-1926, datter af Solveig og Hans Bech Nielsen. I.T. har
børnene: Birthe, Ellen, Aage og Poul.
I.T. overtog gården i 1946.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 8,3 ha. Jorden er udlejet.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, garage, 2 dueslag, lade og maskinhus.

TRANGETVEJ 61, "BRØDHOLT",
STERUP FÆLLED, 9740 JER
SLEV, tlf. 98-831265.
ERIK JENSEN, gårdejer, født d.
18.-12.-1937, søn af Sigrid og
Sven Jensen, gift d. 29.-4.-1965
med Kristine Sørensen, født d.
29.-4.-1946, datter af Edel og
Henry Sørensen. Parret har bør
nene: Henning, født d. 24.-5.1966, Morten, født d. 5.-1.-1970
og Søren, født d. 18.-2.-1982.
E.J. har været på St. Restrup
Husmandsskole. Han overtog gården d. 8.-4.-1965 fra Henry Bundgaard.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha., der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1936 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af fravænningsstald fra 1980, slagtesvinestald fra 1977, farestald fra 1978 og 2 goldsostalde fra
1950 og 1974, der er garage i den ene staldbygning, lade fra 1959 og maskinhus fra
1981, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sæl
ges ca. 600 smågrise og 1.500 slagtesvin, desuden er der 3 heste, 1 Frederiksborg, 1
Dansk Varmblod og 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærkser og plantørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til
aljeudkørsel.
TRANGETVEJ 139, "KRATGAARDEN", STERUP FÆLLED, 9740 JERSLEV, tlf. 98831935.
NIELS ADELSTORP, gårdejer, født d. 4.-4.-1964, søn af Elna og Beck Adelstorp.
N.A. har været på Kongensgaard og Hammerum Landbrugsskoler. Han overtog gården i
1986 fra Miljøhøjskolen i Sterup.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 31,4 ha.
Stuehuset er opført ca. 1800 og restaureret flere gange, senest i 1990/91. Avlsbyg
ningerne består af 2 svinestalde fra 1970, den ene tidligere kvægstald, ombygget i
1987, gammel stald bruges til udleveringsrum og garage, lade fra 1978, der er gylle
tank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.000 årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, roer og raps. Der er 2 traktorer og syrebehandlingsanlæg.
Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
TRANGETVEJ 155, "LUNDEN", STERUP FÆLLED, 9740 JERSLEV, tlf. 98-831312.
HENNING NIELSEN, landmand, født d. 28.-7.-1930, søn af Mathilda og Møller Nielsen,
gift d. 5.-2.-1955 med Ellen Olesen, født d. 19.-2.-1932, datter af Magrethe og Niels
Olesen. Parret har børnene: Margit, født d. 29.-2.-1956, Helle, født d. 24.-3.-1959,
Niels Jørgen, født d. 12.-10.-1963 og Lene, født d. 1.-7.-1970.
H.N. er smøremand. Han overtog gården i april 1965 fra Hans Nielsen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 12 ha.
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1920 og restaureret flere gange.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra
1930. Gårdens besætning er på 6
årssøer, der produceres ca. 120
slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøde er skiftesvis raps og
ærter. Der er 1 traktor og por
tionstørreri med varm luft. Ma
skinstation bruges til en del af
markarbejdet.

TØMMERBYVEJ 24, "KÆRSGAARD", TØMMERBY, 9700
BRØNDERSLEV, tlf. 98-838200.
TONNY SØRENSEN, gårdejer,
født d. 19.-12.-1952, søn af In
ger og Knud Sørensen, bor sam
men med Lone Mellon Jørgen
sen, agronom, født d. 7.-3.-1955,
datter af Tove og Henning Mel
lon Jørgensen. Parret har søn
nen: Frederik, født d. 5.-1.-1990.
T.S. er uddannet agronom. Han
er i bestyrelsen for Hjørring
Kvægavlsforening, formand for J.A.S. og næstformand i Danmarks Jerseyforening. Han
overtog gården d. 1.-6.-1979 fra Jens Haugaard Sørensen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er lejet 5 ha.
Stuehuset er opført 1919 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1966, ungdyrstald fra 1923, lade fra samme år, alle bygningerne er renoveret
i 1980 og maskinhus er fra 1986, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 65 årskøer og 70 ungdyr af racen Jersey. Der sælges nogle tyrekalve til avl.
Der er 2 traktorer. Der er 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
TØMMERBYVEJ 65, "LANGESGAARD", TØMMERBY BY, 9700
BRØNDERSLEV, tlf. 98-838283.
NIELS MØLLER BONNDERUP,
gårdejer, født d. 7.-3.-1927, søn
af Ulrikka og Peder Bonnerup,
gift i 1961 med Karen Margrethe
Vestergaard, født d. 31.-12.-1939,
datter af Anna og Kjeld Møller
Vestergaard. Parret har børnene:
Jens Henrik, født d. 7.-9.-1963,
Jørgen, født d. 4.-9.-1965 og In
ger Marie, født d. 18.-1.-1968.
N.M.B. har været på Lægaard Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1974 fra
Ludvig Holm, sønnen Jørgen overtager snart halvpart i gården.
Ejendomsskyld 1.890.000. Areal 55 ha.
Stuehuset er opført 1974. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1930 og 1959,
kalvehus fra 1928, lade fra 1959 og maskinhus med garage fra 1978, der er gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 62 årskøer og opdræt af racen SDM. Der er
3 traktorer, halvpart i mejetærsker, markvandingsanlæg og plantørreri med kold luft.
Der er 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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TØMMER BYVEJ 89, "SEJLENS
HØJ", TØMMERBY, 9700 BRØN
DERSLEV, tlf. 98-838212.
KARSTEN TRUDE CHRISTENSEN,
gårdejer, født i 1940, søn af
Gerda Louise og Aage Christen
sen, gift i 1963 med Grete Kjeldgaard Christensen, dagplejemor,
født i 1939, datter af Inger og
Nicolaj Kjeldgaard Christensen.
Parret har børnene: Lone, født d.
25.-2.-1964, Conie, født d. 2.-

10.-1966 og Inger, født d. 8.-10.- 1968.
K.T.C. overtog gården i 1970 fra Chr. Hammer Christensen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 19,2 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er lejet 6,6 ha.
Stuehuset er opført 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1955 tilbygget i
1980 og 1989, lade fra 1981 og maskinhus fra 1983. Gården drives med en kvægproduk
tion på 23 årskøer, 29 ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TØMMER BYVEJ 350, "NY MEJLSTED", MEJLSTED, 9700 BRØN
DERSLEV, tlf. 98-887245.
LARS M. JENSEN, gårdejer,
født d. 4.-9.-1946, søn af Ma
thilde og Ludvig Jensen, gift d.
4.-9.-1968 med Else Højbjerg,
medhjælpende hustru, født d.
14.-10.-1946, datter af Gunhild
og Møller Højbjerg. Parret har
børnene: Nanna, født d. 12.-12.—
1972 og Troels, født d. 5.-6.-1975.
L.M.J. har været på Kalø Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1968 fra Jens Østergaard.
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 46,5 ha., heraf tilkøbt 13,5 ha. Der er lejet 14 ha.
Stuehuset er opført ca. 1912 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
farestald fra 1975, slagtesvinestald fra 1972, 2 goldsostalde fra 1912 renoveret,
fravænningsstald og maskinhus fra 1979 og lade fra 1950. Gården drives med en svine
produktion på 85 årssøer, der sælges ca. 500 smågrise og 1.200 slagtesvin. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, rug og industrikartofler. Der er 3 traktorer, 1
mejetærkser og plantørreri med kold luft. Maskinstation bruges til kartoflerne.

TÅRSVEJ 50, "GRENEN", MYLUND, 9740 JERSLEV, tlf. 98954062.
PREBEN ANDREASEN, gårdejer,
født d. 30.-8.-1960, søn af Gre
the og Johannes Andreasen.
P.A. er mejetærskermontør. Han
overtog gården d. 1.-8.-1990 fra
Per Hornum.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal
18 ha.
Stuehuset er opført 1974. Avls
bygningerne består af kvægstald
fra 1950, 2 svinestalde fra 1978 og 1979, 5 minkhaller fra 1982 - 1988, hønsehus fra
1940, lade fra 1950 og maskinhus fra 1960. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 800 stk. årligt. Der er 2 traktorer, og plantørreri samt combifyr.
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ULVHØJ, 9700 BRØNDERSLEV,
tlf. 98-837113.
KNUD JENSEN, gårdejer, født d.
6.-8.-1931, søn af Ragnhild og
Jens A. Jensen, gift d. 27.-5.1961 med Signe Hansen (Sys),
født d. 30.-10.-1933, datter af
Elna og Aage Hansen. Parret har
børnene: Mogens, født d. 14.-9.1963 og Erik, født d. 2.-3.-1967.
K.J. har været på Malling Land
brugsskole. Han er i Kredsbestyrelsen for DLG Vendsyssel og Hanherred. Han overtog gården d. 1.-6.-1961 fra sin far
Jens A. Jensen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomskyld 1.700.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 5 ha. vedvarende
græs.
Stuehuset er opført 1908 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1954 ændret til svinestald i 1975, hestestald fra 1936 ændret til garage og
udleveringsrum i 1975, 2 svinestalde fra 1970 og 1975, den ene er tilbygget i 1979,
lade fra 1936 og maskinhuse fra 1973 og 1985, der er gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 50 årssøer, der produceres ca. 1.000 slagtesvin. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer og plantørreri med varm og kold luft.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VANGGÅRDSVEJ 13, "LEEN",
STENUM, 9700 BRØNDERSLEV,
tlf. 98-838134.
POUL ANDERSEN, gårdejer,
født d. 25.-7.-1938, søn af Es
ther 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 børne
ne: Niels, født d. 21.-9.-1963 og
Merete, født d. 11.-6.-1969.
P.A. har været på Malling Land
brugsskole. Han er i bestyrelsen for Dansk Fåreavl. Han overtog gården i 1970 fra sin
far Aage Andersen, nuværende ejer er 3. geneartion på gården.
Ejendomsskyld 3.080.000. Areal 39,2 ha. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1972. Avlsbygningerne består af ungdyr- og ornestald fra 1980,
goldsostald og farestald, begge fra 1938, 2 slagtesvinestalde fra 1975 og 1990, fravænningsstald fra 1979, lade fra 1938 og maskinhus fra 1981. Desuden er der 8 mink
haller og 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 170 årssøer, der
produceres ca. 3.700 slagtesvin, desuden er der 500 mink avlstæver og 30 moderfår.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og plantørreri med varm og kold luft. Der er 2
faste medhjælpere. Maskinstation bruges til halmen. P.A. ejer og driver også Børglumvej 358 i Løkken Vrå Kommune.

VANGGÅRDSVEJ 18, "BÆKGAARD", STENUM, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-838315.
BENT NIELSEN, gårdejer, født d. 15.-8.-1940, søn af Ester og Kresten Nielsen, bor
sammen med Jonna Nygaard Jensen, børnehavepædagog, født d. 5.-1.-1941, datter af
Engly og Tage Nygaard. Parret har datteren: Mette, født d. 15.-5.-1982.
B.N. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1980 fra sin far Kre
sten Nielsen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 24 ha.
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"Bækgaard"s stuehus er opført
ca. 1875 og restaureret flere
gange. Avlsbygningerne består af
2 slagtes vinestalde fra 1940 og
1980, den ene tilbygget garage
og fyrrum, slagtesvinestald fra
1985, lade fra 1983 og maskinhus
fra 1990, der er gylletank. Går
den drives med en slagtesvineproduktion på 2.100 stk. årligt, des
uden er der 2 ammekøer og 6
ungdyr af blandet race. Plante
produktionens salgsafgrøde er
raps. Der er 1 traktor, plantørreri med varm og kold luft og halmfyr. Maskinstation
bruges til høst.
VANGGÅRDSVEJ 35, "VESTER VANGGAARD", STENUM, 9700 BRØNDERSLEV, tlf.
98-838023.
HENNING VANGGAARD, gårdejer, født i 1922, søn af Marie og Anders Vanggaard,
gift i 1952 med Ella Jørgensen.
H.V. overtog gården i 1950 fra sin far Anders Vanggaard, nuværende ejer er 5. gene
ration på gården.
Areal 28 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, svinestald med garage, svinestald,
lade og maskinhus, desuden er der gylletank og gastæt silo. Gården drives med en
kvægproduktion på 20 årskøer, 11 ungdyr og 23 slagtekalve af racen SDM, og en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Der bruges
lidt maskinstation.
VESTERHOLTVEJ 35, "VESTERHOLT", KRAGHEDE, 9382 TYL
STRUP, tlf. 98-261539.
ADOLF JENSEN, gårdejer, født
d. 20.-5.-1926, søn af Oline og
Jens Chr. Jensen, gift d. 7.-10.1967 med Ane Margrethe Blauenfeldt, arkivasssistent, født d. 8.12.-1930, datter af Marie og
Carl Blauenfeldt. Parret har bør
nene: Leif, født d. 29.-12.-1952,
Susanne, født d. 7.-11.-1957 og
Connie, født d. 20.-1.-1969.
A.J. overtog gården i 1952 fra sin far Jens Chr. Jensen, som byggede den i 1914.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er udlejet 16 ha.
Stuehuset er opført 1914 og ombygget efter brand i 1957. Avlsbygningerne består af
kvægstald med lade fra 1957 og svinestald fra 1969. Der er 1 traktor.
VIBEKEVEJ 13, "SOLGAARDEN",
HELLUM, 9740 JERSLEV, tlf.
98-834098.
REGNER JENSEN, gårdejer, født
i 1934, søn af Annette og Jens
Chr. Jensen, gift i 1962 med
Mary Vanderskrog, født i 1937,
datter af Karen og Lars Chr.
Vanderskrog. Parret har børnene:
Marianne, født i 1964 og Annemie, født i 1975.
R.J. har været på St. Restrup
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Ejendomsskyld 920.000. Areal 18,6 ha., der er 3,3 ha. frijord ved Helium by og 2 fre
dede gravhøje. Der er lejet 2,2 ha.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1929, skalmuret i 1978, 2 svinestalde fra 1936 skalmuret og den ene til
bygget i 1986, lade fra 1984 og maskinhus fra 1970, der er gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 16 årskøer, af racen SDM, og en svineproduktion på 50 års
søer, der sæges ca. 1.000 smågrise. Der er 2 traktorer og plantørreri med varm og
kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VIBSIGVEJ 25, "DAMSGAARD",
VIBSIG, 9700 BRØNDERSLEV,
tlf. 98-838242.
KARL DAMSGAARD, gårdejer,
født d. 19.-10.-1950, søn af Kri
stine og Herluf Damsgaard, gift
d. 12.-7.-1975 med Elna Søndergaard, medhjælpende hustru, født
d. 21.-9.-1951, datter af Nanna
og Erik Søndergaard. Parret har
børnene: Katrine, født d. 31.-1.1978, Christian, født d. 29.-3.1980, Helene, født d. 24.-6.1984 og Sofie, født d. 15.-4.-1988.
K.D. har været på Veilbv Landbrugsskole. Han er formand for Brønderslev og Omegns
Landboforening og i bestyrelsen for Danske Landboforeninger. Han overtog gården d.
1.-8.-1978 fra sin far Herluf Damsgaard, gården har været i slægtens eje siden 1918.
Ejendomsskyld 3.270.000. Areal 53,5 ha., heraf 5 ha. lav eng og skov. Der er lejet 20
ha. Desuden er der tilkøbt 8 ha. skov som frijord.
Stuehuset er opført 1888 og restaureret 1985. Avlsbygningerne består af 2 farestalde
fra 1975 og 1990, 2 goldsostalde fra 1920 og 1973, garage og hestestald fra 1920 og 2
lader fra 1953 og 1985, maskinhus i laden, der er gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 400 årssøer, der sælges ca. 5.000 smågrise og 4.000 slagtesvin,
desuden er der 4 Islænderheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og kartof
ler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri med varm og kold vand samt halm
fyr. Der er 3 faste medhjælpere. Gården drives sammen med Vibsigvej 46.

VIBSIGVEJ 46, VIBSIG, 9700 BRØNDERSLEV.
KARL DAMSGAARD, gårdejer, omtales under Vibsigvej 25.
K.D. overtog gården d. 15.-1.-1988 fra Niels Peder Pontoppidan.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 41,4 ha., heraf 2,5 ha. lav eng.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret flere gange, det anvendes til beboelse for
medhjælpere. Avlsbygningerne består af 2 svinestalde fra 1927 og 1985 og maskinhus
fra 1987, der er gylletank. Der opdrættes 900 slagtesvin årligt. Der er kulfyr. Gården
drives sammem emd Vibsigvej 25.
VILDMOSEVEJ 131, "NY KÆR", 9700 BRØNDERSLEV.
WILLY KURT CHRISTENSEN, omtales under Grishøjgårdsvej 140.
W.K.C. overtog gården i 1983 fra Torben Larsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 28,5 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret flere gange, det er udlejet. Avlsbygningerne
består af kvægstald tilbygget i 1955 og lade fra 1965. Der er piantørreri med varm og
kold luft og fastbrændselsfyr. Gården drives sammen med Grishøjgårdsvej 140.

VRENSTEDVEJ 16, "ABILDGAARD", THISE UDFLYTTERE, 9700 BRØNDERSLEV, tlf.
98-887092.
LARS SLOTH, gårdejer, født d. 16.-3.-1931, søn af Marie og Peder Sloth, gift i 1960
med Kirsten Østergaard, medhjælpende hustru, født d. 15.-11.-1937, datter af Johanne
og Ejnar Østergaard. Parret har børnene: Anne Marie, født d. 29.-1.-1965, Jørgen,
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født d. 14.-5.-1968 og Lisbeth, født d. 2.-3.-1971.
L.S. har været på Malling Landbrugsskole, han købte halvpart i gården sammen med
en bror i 1956 og købte resten i 1960 fra Jens Pedersen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 10,5 ha.
Stuehuset er opført 1880 og restaureret senest 1973. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1914, som er renoveret, lade med svinestald fra 1914 og maskinhus fra 1978
tilbygget i 1983. Gården drives med en svineproduktion på 21 årssøer, der producers
ca. 375 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps og ærter. Der er
2 traktorer, anpart i mejetærsker, plantørreri med varm og kold luft og halmfyr.
Maskinstation bruges til rapsen.
VRENSTEDVEJ 24, THISE UD
FLYTTERE, 9700 BRØNDERSLEV,
tlf. 98-887108.
HANS OG KRESTEN SLOTH,
gårdejere, sønner af Marie og
Peder Sloth.
K.S. er født d. 16.-3.-1931.
H.S. er født d. 14.-4.-1942, gift i
1985 med Karen Saksager, med
hjælpende hustru, født d. 1.-5.1947, datter af Ellen og Niels
Lykke Saksager.
H.S. har været på Malling Landbrugsskole. Brødrene overtog gården i 1972 fra deres far Peder Sloth, gården har
været i slægtens eje i mange år.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 1 ha. beplantning.
Stuehuset er opført 1980. Avlsbygningerne består af gammel kvægstald renoveret i
1990, gammel svinestald med garage renoveret i 1908, lade fra 1908 tilbygget i 1990
og maskinhus fra 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer og 28 ung
dyr, af racen RDM, desuden er der 12 årssøer og der produceres 225 slagtesvin. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, anpart i mejetærsker, gen
nemløbstørreri med varm og kold luft og combifyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
ØRUMVEJ 48, "VESTERGAARD",
HALLUND, 9700 BRØNDERSLEV,
tlf. 98-835022.
LARS OTTOSEN, gårdejer, født
d. 1.-8.-1938, søn af Anna og
Niels Ottosen, gift i 1964 med
Inger Sofie Riisager, sygeplejer
ske, født d. 26.-5.-1941, datter
af Anthonia og Vilhelm Riisager.
Parret har børnene: Jesper, født
d. 10.-11.-1967 og Jacob, født d.
16.-3.-1970.
L.O. har været på Malling Land
brugsskole. Han overtog gården d. 29.-12.-1964 fra sin far Niels Ottosen.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 27 ha., heraf 2 ha. eng og skov. Der er forpagtet 23,5
ha.
Stuehuset er opført 1881 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af slagtesvinestald fra 1974, goldsostald fra 1961, farestald fra 1978, lade fra 1881 og maskin
hus fra 1986. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der produceres ca.
1.200 slagtesvin, desuden er der 3 ammekøer og 3 ungdyr af racen Hereford. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og kartofler. Der er 2 traktorer, plantørreri med
varm og kold luft og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

-111-

ØRUMVEJ 150, "ENGHØJ", 9700
BRØNDERSLEV, tlf. 98-835235.
BIRGIT OG BRUNO JØRGEN
SEN, gårdejere.
B.J. er født d. 15.-6.-1927, søn
af Anna Marie og Bruno Jørgen
sen, gift d. 20.-7.-1973 med Bir
git Toftgaard Nielsen, socialpæ
dagog, født d. 16.-10.-1935, dat
ter af Elsa Ragnhild og Christian
Toftgaard Nielsen. Parret har
børnene: Mikali, født d. 14.-9.-1961,
Karin Annette, født d. 18.-6.1964, tvillingerne Claus og Karina, født d. 23.-1.-1967 og Henrik, født d. 18.-1.-1974.
B.T.J. er souschef på socialpædagogisk Seminarium.
B.J. er medlem af landsudvalget for hesteavl.
Parret overtog gården d. 1.-10.-1974 fra Jesper Jensen.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 14,8 ha., der er lejet 5 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, hestestald, lade og maskinhus. Går
dens besætning er på 10 ammekøer og 20 ungdyr, de er krydsninger med Simmentaler,
desuden er der 10 Connemara og Varmblods heste til avl. Der er 2 traktorer. Maskin
station bruges til høslåning.

ØSTER GRØNSKOVVEJ 26, "DAM
LUND", SØHEDEN, 9750 ØSTER
VRÄ, tlf. 98-954007.
PREBEN LUND NIELSEN, gård
ejer, født d. 27.-3.-1961, søn af
Bodil og Richard Nielsen.
P.L.N. har været på Try og Ham
merum Landbrugsskoler. Han er
medlem af Menighedsrådet i Jerslev/Hellum sogn. Han forpagte
de gården i januar 1986 og købte
den d. 1.-1.-1988 fra sin far
Richard Nielsen, som købte gården i 1945.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 15,1 ha., heraf 1 ha. dam og vej. Der er lejet 13 ha.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1959, garage fra 1964 og 2 lader fra 1976 og 1989, der er gylletank og udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer og 30 ungdyr af racerne
SDM og Jersey. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ØSTER LINDERUPVEJ 169, "AAHOLM", ØSTER LINDERUP,
9740 JERSLEV, tlf. 98-831161.
SVEND ERIK NIELSEN, landmand,
født d. 16.-7.-1929, søn af Hele
na og Marinus Nielsen, gift d.
10.-7.-1954 med Inge Lise Niel
sen, født d. 26.-7.-1934, datter
af Anna og Lorents Mogensen.
Parret har børnene: Kirsten, født
d. 13.-9.-1954 og Karsten, født
d. 7.-6.-1959.
S.E.N. overtog gården i 1985 fra
Erling Nielsen. Ejendomsskyld 760.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, lade og maskinhus. Gården drives med
en kvægproduktion på 18 årskøer og 18 ungdyr af blandet race. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, portionstørreri og brændefyr. Maskinstation bruges til gødningudkørsel.
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JERSLEV, tlf. 98-831400.
FLEMMING HJORTNÆS, gårdejer,
født d. 21.-4.-1948, søn af Linda
og Knud Hjortnæs, gift d. 25.-9.1976 med Grethe Rasmussen,
født d. 20.-4.-1953, datter af
Anna Marie og Frands Peter
Rasmussen. Parret har børnene:
Helle, født d. 1.-7.-1976 og tvil
lingerne Anders og Brian, født d.
10.-11.- 1978.
F.H. har været på Kærgaard Landbrugsskole. Han overtog gården d. 21.-4.-1975 fra
Kaj Peter Olesen.
Ejendomsskyld 1.060.000. Areal 32,8 ha. Der er lejet 4 ha.
Stuehuset er opført ca. 1860 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald, lade og maskinhus, alle fra 1972 og ungdyrstald fra 1978, der er gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 2 traktorer og
1 gravemaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ØSTER STOKBROVEJ 32, "VESTER
VANDKROG", 9740 JERSLEV,
tlf. 98-831157.
ELUF CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 6.-3.-1929, søn af Han
sine Matine og Thomas Christen
sen, gift d. 25.-10.-1952 med
Asta Christensen, født d. 2.-6.1930, datter af Dagmar og Mar
tin Christensen. Parret har bør
nene: Leif, født d. 1.-7.-1954 og
Else, født d. 13.-7.-1958.
E.C. overtog gården d. 1.-4.-1959 fra Gustav Bach Jensen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 89 ha., heraf tilkøbt 73 ha., der er 1 ha. skov og 4 ha.
eng.
Stuehuset er opført 1940 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1965 ændret til svinestald i 1970, svinestalde fra 1964 og 1974, lade fra
1939, 3 maskinhuse fra 1966 og 1970 og foderhus fra 1973, der er gylletank og 2 gas
tætte siloer. Gårdens besætning er på 7 stk. fedekvæg. Planteproduktionens salgsafgrø
der er hvede, byg, raps, ærter og kartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, mark
vandingsanlæg, plantørreri med varm og kold luft og halmfyr. Maskinstation bruges til
rapsen. Gården drives sammen med Oustrup Møllevej 3.
ØSTERVANGSVEJ 4, "NY AAGAARD", 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-837560.
ANNA LERUP OG THORKILD RASMUSSEN.
Parret overtog gården i 1988 fra Tommy Jensen.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 22 ha., heraf 11 ha. bakker og skrænter.
Gårdens bygninger består af stuehus, svinestald, lade og maskinhus. Besætningen er på
10 ammekøer og 10 ungdyr af racen Hereford og der er 40 moderlam. Planteprodukti
onens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, korntørreri med
kold luft og combifyr. Maskinstation bruges til sprøjtning.

ÅGÅRDSVEJ 35A, "VESTERAA", 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-837154.
MOGENS OLESEN, gårdejer, født d. 29.-9.-1940, søn af Anna og Martin Olesen, gift
d. 28.-10.-1961 med Henny David, medhjælpende hustru, født d. 22.-9.-1938, datter af
Anna og Christian David.
M.O. overtog gården d. 21.-7.-1966 fra Møller Christensen.
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33,5 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha.
der er 13 ha. med græs, skov og
fiskedamme.
"Vesteraa"s stuehus er opført
1900 og restaureret 1975. Avls
bygningerne består af farestald
fra 1973, goldsostald fra 1930,
slagtesvinestald fra 1930 udvidet
i 1975, udleveringsrum og garage
fra 1900, lade fra 1930 udvidet i
1977 og maskinhus fra 1977, der
er gastæt silo. Gården drives
med en svineproduktion på 90 årssøer, der sælges ca. 1.200 smågrise og 800 slagte
svin. Desuden drives der fra gården Serritslev Fiskepark og Feriebolig. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er raps. Der er 4 traktorer, skovbolæsser, kornsilo, portionstørreri
med varm og kold luft og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ÅGÅRDSVEJ 66, "DALGAARD", VESTERÅ, 9700 BRØNDERSLEV.
SØREN SØNDER MØLLE, gårdejer, født d. 26.-5.-1930, søn af Grethe Søndermølle,
gift i 1961 med Inger Pedersen, født d. 26.-1.-1937, datter af Marie og Marinus
Pedersen. Parret har sønnen: Karsten, født d. 20.-1.-1967. S.S. har været på Malling
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1961 fra Cato Meulengrat.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 35,6 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført ca. 1880 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1967, svinestald fra 1930, garage og lade fra 1975 og maskinhus fra
1987, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøæer, 25 ung
dyr og 15 slagtekalve af racen RDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 400
stk. årligt. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til høst.
ÅHOLMVEJ 19, ÅHOLM, 9740
JERSLEV, tlf. 98-831905.
TORBEN BONDE, gårdejer, født
i 1964, søn af Inger Vibeke og
Ove Bonde, bor sammen med An
ne Marie Jørgensen, født i 1971,
datter af Anna Mette og Finn
Jørgensen.
T.B. har været på Try Landbrugs
skole. Han overtog gården d. 1.9.-1986 fra Ejvind Jensen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal
19,3 ha., heraf tilkøbt 1 ha. Der er lejet 2,8 ha.
Stuehuset er ændret og ombygget efter brand i 1977. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade med maskinhus, begge fra 1977, desuden er der garage og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 35 ungdyr og 20 slagtekalve af
blandet race. Der er 3 traktorer. Der bruges lidt maskinstation.
ÅLBORGVEJ 37, 9700 BRØNDER
SLEV.
GUDRUN THAARGAARD LAR
SEN, gårdejer, omtales under
Løkkenvej 210.
G.T.L. overtog gården d. 1.-5.-1991
fra sin far Aage Thaargaard, nu
værende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 780.000. Areal
15,1 ha.
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Stuehuset er opført 1880 og delvis restaureret, det er udlejet. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1880, lade fra 1956 og maskinhus fra 1965. Der er plantørreri med
varm og kold luft.
ÅLBORGVEJ 393, "NEJST', KRAGHEDE, 9382 TYLSTRUP, tlf. 98261522.
SØREN DAM, gårdejer, født d.
30.-10.-1945, søn af Helga og
Oluf Dam, gift d. 13.-5.-1967
med Hanne Møller, født d. 19.1.-1947, datter af Inger Christen
sen. Parret har børnene: Mogens,
født d. 12.-2.-1965, Henrik, født
d. 11.-3.-1968, Lone, født d. 28.6.-1969 og Lotte, født d. 29.-8.1973.
S.D. producerer alle former for landbrugsvogne. Han har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården i 1972 fra sin far Oluf Dam.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 125 ha.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kvægstalde fra 1873, ændret i 1963, værksted og maskinhus fra 1981, lade fra 1873
og maskinhus fra 1990, der er gylletank og 2 udendørs køresiloer. Gården drives med
en kvægproduktion på 50 årskøer og opdræt af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, raps og ærter. Der er 5 traktorer, 1 mejetærkser, markvandingsan
læg og halmfyr. Der er 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til ensilering. S.D.
driver selv lidt maskinstation med mejetærsker og presser.

ÅLBORGVEJ 440, "NY NEJST",
9382 TYLSTRUP, tlf. 98-261513.
KNUD RISAGER, gårdejer, født
d. 21.-9.-1928, søn af Marie He
lene og Chresten Berg Risager,
gift d. 14.-11.-1952 med Gudrun
Simonsen, født d. 6.-11.-1929,
datter af Edith og Simon Simon
sen. Parret har børnene: Helene,
født d. 1.-4.-1953, Simon, født
d. 5.-11.-1954, Ditte, født d.
16.-6.-1961 og Hanne, født d.
11.-11.-1962.
K.R. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 21.-9.-1952 fra
Ejnar Olsen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 59 ha., heraf tilkøbt 3,8 ha., der er 1,7 ha. vådeng.
Der er lejet 2,8 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900 og restaureret ca. 1964. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1976, 1935 og 1968, sidstnævnte ændret fra kostald og lade, maskinhus
fra 1971. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der sælges ca. 1.500
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 6 tårnsiloer og portionstørreri med varm og kold luft. Der er 1 fast
medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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FJERRITSLEV KOMMUNE

AGGERSUNDVEJ 81, "AAGAARD
HOVEDGAARD", KETTRUP, 9690
FJERRITSLEV, tlf. 98-211529.
POUL RØNHOLT HANSEN, pro
prietær, født d. 19.-12.-1942, søn
af Matine og Peter Rønholt Han
sen, gift d. 27.-8.-1971 med Gud
run Viola Bergstrøm, kontorassi
stent, født d. 28.-8.-1938, datter
af Verna og Sigfred Bergstrøm.
Parret har børnene: Birgitte,
født d. 19.-11.-1959 og Peter,
født d. 3.-5.-1973.
P.R.H. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 26.-9.-1970 fra
Dreyer.
Areal 100 ha., heraf 3,5 ha. skov. Derudover er der forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og tilbygget i 1926. Avlsbygningerne består af kostald
bygget i 1860, svinestald, 1 lukket 6-rækket minkhal, lade opført 1978 og maskinhus.
Gården drives som minkfarm med produktion fra 500 avlstæver. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps, korn og græsfrø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo, tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Man benytter delvis fremmed
arbejdskraft.

AGGERSUNDVEJ 150, "SKOV
LUND", AAGAARDS MARK,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-212318.
CHRISTIAN KJELDGAARD, gård
ejer, født d. 16.-5.-1946, søn af
Hilda og Møller Kjeldgaard, gift
d. 29.-11.-1969 med Anne Marie
Jensen, kontorassistent, født d.
18.-12.-1945, datter af Inger og
Berthel Jensen. Parret har børne
ne: Michael, født d. 6.-10.-1971
og Ulrik, født d. 16.-9.-1976.
A.M.J. er medlem af landbrugets
samfundskontaktudvalg under Husmandsforeningen.
C.K. købte første del af gården d. 1.-5.-1976 og resten d. 1.-5.-1980 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.660.000. Areal 32 ha. og der er forpagtet 43 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af kostald opført 1973 og som er
tilbygget i 1976, svinestalden fra 1954 anvendes nu til kalve, svinestalden fra 1967 er
ombygget til kornlager i 1987, lader opført 1939 og 1980, maskinhus 1990 og der er
udendørs køresilo og gylle tank. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer,
70 ungdyr og 40 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter og raps. Der er 3 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri og der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 medhjælper og der
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C.K. ejer desuden stuehuset beliggende Aggersundvej 123, samt 1 staklade og lade fra
1940.
AGGERSUNDVEJ 172, "OVERGAARD", 9690 FJERRITSLEV,
tlf., 98-211083.
PER BRIX KJELGAARD, gård
ejer, født d. 13.-1.-1938, søn af
Sofie og Jens Marius Brix Kjelgaard, gift d. 2.-1.-1966 med
Aase Marie Jensen, husmor, født
d. 27.-12.-1937, datter af Sinne
Petrea og Jens Laurits Jensen.
Parret har børnene: Mariane,
født d. 28.-10.-1966, Jens Chri
stian, født d. 16.-6.-1969 og

Christine, født d. 13.-2.-1973.
P.B.K. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-1.-1966 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1916.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 78 ha., heraf tilkøbt 29 ha., der er 8 ha. skov. Der
udover er der forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kostald opført 1960, som er tilbygget i 1973, svinestald opført 1916, maskinhus 1978
og der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 58
årskøer, 57 ungdyr og 25 slagtekalve af racen RDM, desuden er der 15 årssøer og der
sælges ca. 300 smågrise årligt, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps, korn og rødsvingel. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fast medhjælper samt 1
skoledreng. Gården drives sammen med sønnens gård "Dronningholm", Dronningholms
vej 78.

AGGERSUNDVEJ 175, AAGAARDS
MARK, 9690 FJERRITSLEV, If.
98-211536.
EJNAR BJERRE JØRGENSEN,
gårdejer, født d. 16.-8.-1923, søn
af Ingeborg og Mads Bjerre Jør
gensen, gift d. 9.-7.-1952 med
Erna Meldgaard, født d. 12.-2.1931, datter af Emma og Kristi
an Meldgaard. Parret har børne
ne: Else Marie, født d. 27.-7.-1958
og Mads Christian, født d. 24.1.-1963.
E.B.J. forpagtede gården i 1952 og købte den i juni 1957 fra sin mor. Gården blev
bygget af faderen i 1914. Ved købte i 1957 var ejendomsskylden 25.000. Ejendomsskyld
1.300.000. Areal 19,9 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Derudover er der forpagtet græs til
kvier.
Stuehuset er opført i 1914. Avlsbygningerne består af kostald opført 1973, svinestalden fra 1964 er tilbygget i 1968, lade opført 1973 og maskinhus 1935. Gården drives
med en kvægproduktion på 22 årskøer, 20 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM, des
uden produceres ca. 50 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps.
Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til markarbejdet.
AGGERSUNDVEJ 300, "SIGAARD", ØSLEV, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-212589.
LEIF ANDERSEN, landmand, født d. 25.-3.-1946, søn af Katrine og Andreas Andersen.
L.A. arbejder på maskinstation. Han overtog gården d. 23.-5.-1975 fra Lars Sørensen.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 11 ha. og der er forpagtet 8 ha.
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og maskinhus opført 1986. 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.
AGGERSUNDVEJ 366, ØRSLEV
MARK, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-211897.
NIELS LUKASSEN, chauffør,
født d. 15.-10.-1956, søn af Birte
og Søren Lukassen, gift d.
10.-4.-1982 med Betty Vallentin
Nielsen, født d. 10.-4.-1946, dat
ter af Kirstine og Uffe Vallentin
Nielsen. Parret har børnene: Pia,
født d. 25.-7.-1963, Klaus, født
d. 26.-8.-1971, Jimmy, født d.
21.-3.-1977 og Rikke, født d.
28.-3.-1986. N.L. overtog gården d. 16.-4.-1986 fra Aage Pedersen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 13,5 ha., der er bortforpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af svinestald opført i 1974, som senere er ombygget til lagerrum, 2 6-rækket minkhaller,
lade opført 1932 samt et maskinhus. Gården drives med en minkbestand på 226 avls
tæver. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

AGGERSUNDVEJ 374, "BIR
KELUND", 9690 FJERRIT
SLEV, tlf. 98-211762.
KRESTEN PETER KLITGAARD, gårdejer, født d.
5.-10.-1924, søn af Sofie
og Søren Klitgaard, gift d.
11.-7.-1954 med Edith Kir
stine Pedersen, født d.
28.-9.-1929, datter af Kir
stine og Jørgen Pedersen.
Parret har børnene: Doris,
født d. 25.-4.-1956, Torben,
født d. 7.-8.-1957, Orla, født d. 1.-8.-1958, Vagn, født d. 30.-10.-1961, Birthe, født d.
24.-1.-1963 og Preben, født d. 16.-8.-1965.
K.P.K. overtog gården d. 26.-7.-1956 fra sin far, som købte den i 1919 til en pris å
8.000 kr. D. 31.-12.-1987 købte sønnen Torben halvpart i gården, den drives i dag som
I/S af far og søn. T.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Besætningen er en
SPF-opformeringsbesætning med navnet "Klitgaard I/S".
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 13,8 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 0,5 ha. eng.
Derudover er der forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og gennemrestaureret og tilbygget. Avlsbygningerne bestå
af kostald opført 1925, som er ombygget til svinestald i 1989, svinestalden fra 1967 er
udvidet i 1975, sostald opført 1988, karantænerum 1990, garage 1978, laden fra 1950
er ombygget til foder- og silohus i 1977, maskinhus opført 1990 og hønsehuseter om
bygget til kreaturer, desuden er der ajlebeholder. Gården drives med en SPF-opforme
ringsbesætning på 50 årssøer, der sælges årligt ca. 50 smågrise, 400 slagtesvin og 400
LY-sopolte, desuden er der 3 ammekøer, 1 ungdyr og 1 slagtekalv af blandet race
samt 4 får og lam. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og frøgræs. Der
er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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KJELDGÅRD", 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-211766.
ANDERS JØRN BRIX CHRISTEN
SEN, gårdejer, omtales under Ål
borgvej 90.
A.J.B.C. overtog gården d. 1.-3.1985 fra sine svigerforældre, Ella
og Jens Koldkjær. Den har været
i slægtens eje i 200 år.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal
76 ha.
Stuehuset er opført i 1903. Avls
bygningerne består af kostald og lade opført 1879 samt 2 svinestalde. Gården drives
sammen med Ålborgvej 90, den drives udelukkende med planteproduktion. Der er plan
silo, tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr.
A.J.B.C. ejer desuden Ålborgvej 90.

AGGERSUNDVEJ 437, "VESTER
VANG", MANSTRUP MARK,
9670 LØGSTØR, tlf. 98-221126.
HANS AKSEL ROLIGHED, land
mand, født d. 24.-4.-1935, søn af
Margrethe og Jens Rolighed, gift
d. 6.-9.-1959 med Karen Johanne
Simonsen, født d. 5.-10.-1939,
datter af Anna og Christian Si
monsen. Parret har børnene: Tor
ben, født d. 26.-8.-1961, Anne
Grethe, født d. 9.-4.-1964 og
Kirsten, født d. 24.-10.-1969.
H.A.R. har været på Borris Landbrugsskole. Han har desuden været i bestyrelsen for
Husmandsforeningen, i bestyrelsen for Aggersund Mejeri og været folketingskandidat.
Han overtog gården d. 23.-5.-1959 fra Svenning Svenningsen. Gården er oprindelig
udstykket fra Bratskov i Brovst i 1880.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 13,2 ha., heraf tilplantet 0,5 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kostald
opført i 1929, lade 1880 og maskinhus 1975. Gårdens besætning er på 23 moderfår +
lam. Gården drives med en grøntsagsproduktion og en kranseproduktion, desuden produ
ceres kransemaskiner. Salgsafgrøderne består af blomkål, jordbær, gulerødder og korn.
Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg. I sæsonen er ansat 40-50 medarbejdere og
ellers er der skolebørn til hjælp.
ALDRUPVEJ 71, "KILDEGAARD",
KOLLERUP, 9690 FJERRITSLEV,
tlf. 98-211473.
LEO PEDERSEN, gårdejer, født
d. 2.-7.-1955, søn af Amalie og
Vilhelm Pedersen.
L.P. driver lidt maskinstation fra
gården, som han overtog d. 27.12.-1977 fra sine forældre, som
købte den i 1965.
Ejendomsskyld 1.090.000. Areal
60 ha., heraf tilkøbt 20 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og
gennemrestaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kostald opført 1939 og som del
vis er ombygget til grise, ny ko- og svinestald opført i 1970, garage, lade opført 1939,
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foderhus samt gastæt silo. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer, 2 mejetærskere, tårnsilo og portionstørreri
med varm luft.
ALDRUPVEJ 74, ANDRUP, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-217214.
FRITS NIELSEN, gårdejer, født d. 11.-4.-1953, søn af Meta Marie og Reinholt
Schjellerup Nielsen.
F.N. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 2.-7.-1981 fra
Hardy Jakobsen. I gamle dage var der brevsamlingssted på gården, postdiligencen
kørte forbi på Kongevejen.
Ejendomsskyld 1.690.000. Areal 55,1 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 6 ha. skov.
Derudover er der forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1826 og senere gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af en
kostald fra 1976, som delvis er ombygget til svinestald i 1990, gammel kostald er
ombygget til svinestald i 1987/88, lade og foderhus er opført i 1980, desuden er der
maskinhus, hønsehus, indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en svinepro
duktion på 20 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin årligt, desuden er der 2
ammekøer af racen Charolais og 1 hest af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer og 1 finsnitter.
ALDRUPVEJ 292, "NY FASMALIE", HJORTDAL, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-217067.
BØGILD NIELSEN, gårdejer, født
d. 13.-12.-1958, søn af Stinne og
Maugnus Nielsen, bor sammen
med Katy Albers, hjemmehjælper,
født d. 7.-3.-1963, datter af An
nelise og Svend Aage Erik Al
bers. Parret har børnene: Denni,
født d. 9.-9.-1982, Kasper, født
d. 10.-8.-1983, Jean, født d.
12.-1.- 1984, Rita, født d. 28.-

3.-1986 og Jesper, født d. 4.-12.-1986.
B.N. overtog gården d. 9.-4.-1982 fra sin far, som købte den omkring 1945.
Areal 17 ha. og der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført omkring 1930. Avlsbygningerne består af en kostald, ungdyrstald
opført 1989, et hønsehus og lade. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer,
40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps.
Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ALDRUPVEJ 304, "JEPPESMINDE", HJORTDAL, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-217053.
SØREN STEFFENSEN, gårdejer,
født d. 17.-5.-1935, søn af Anna
og Holger Steffensen, gift d.
22.-6.-1963 med Elsebeth Bak
Søndergaard, født d. 10.-4.-1940,
datter af Kristine og Godik Søn
dergaard. Parret har børnene:
Ole, født d. 21.-9.-1965 og Hans,
født d. 22.-9.-1965.
S.S. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1964 fra sine svigerforældre, samtidig
tilkøbtes nabogården på 9 ha. Den nuværende ejer er 6. generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1834, det har altid været pigerne, der har overtaget den.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Derudover er der for
pagtet 10 ha.
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af kostald opført 1963, gammel kostald fra 1940 er ombygget til svinestald i 1963,
lade og løsdriftsstald opført 1946 og maskinhus 1972. Gården drives som alsidigt
landbrug med en kvægproduktion på 37 årskøer, 50 ungdyr og 18 slagtekalve af racen
SDM og svineproduktionen er på 10 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstaion bruges
til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.

ALVEJEN 316, KLIM FJORDHOL
ME, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98223110.
HENNING NIELSEN, gårdejer,
født d. 22.-2.-1930, søn af Helga
Kirstine og Niels Nielsen, gift d.
2.-11.-1952 med Dagny Morten
sen, født d. 23.-9.-1930, datter
af Karen Nielsine og Christian
Christensen Mortensen. Parret
har børnene: Niels Christian,
født d. 30.-11.-1952 og Ole, født
d. 10.- 5.-1958.
H.N. overtog gården d. 18.-1.-1955 fra sin far, som købte den i 1920.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 48 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1964. Avlsbygningerne består af kostald opført 1951, garage
1977, laden fra 1978 anvendes til ungkreaturer og maskinhuset er fra 1975. Gården
drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 30 ungdyr og 14 slagtekalve. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og 2 mejetærskere.
ALVEJEN 340, KLIM F3ORDHOLM, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-223172.
KURT POULSEN, gådejer, født
d. 27.-3.-1957, søn af Ellen og
Laurids Poulsen, gift d. 25.-10.1986 med Joan Hyllested, direk
tør, født d. 6.-1.-1965, datter af
Elly og Christian Hyllested. Par
ret har datteren Maria, født d.
26.-6.-1988.
J.H. ejer rengøringsfirmaet Kirby Team, Thisted.
K.P. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1988 fra
Bjarne Kvist Nielsen.
Ejendomsskyld 430.000. Areal 38 ha. og der er forpagtet 41 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og gennemrestaureet i 1986. Avlsbygningerne består af en
kostald fra 1934 og som er ombygget til fyrrum, garage og stue i 1989, desuden er
der lade opført i 1934 og 2 maskinhuse i 1990. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af ærter, raps, korn og artofler. Der er 3 traktorer, 2 mejetær
skere, 1 rendegraver, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
ALVEJEN 362, "HOLMEGAARD", KLIMHOLME, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-223002.
BØRGE NIELSEN, gårdejer, født d. 9.-2.-1950, søn af Anna og Anders Nielsen, gift d.
13.-4.-1974 med Ellen Jensen, husmor, født d. 22.-12.-1954, datter af Signe og Kre
sten Jensen. Parret har børnene: Betina, født d. 15.-2.-1976, Kjeld, født d. 5.-12.-1977
og Jette, født d. 11.-9.-1985.
B.N. har været i bestyrelsen for Han Herreds Landbrugsforening. Han overtog gården
d. 15.-1.-1975 fra Harry Mikkelsen.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 120 ha., heraf tilkøbt 62 ha., der er 20 ha. eng.
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ha.
"Holmegaard"s stuehus er opført
i 1922 og gennemrestaureret fle
re gange. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1956, som er til
bygget i 1977, kalvestald og lade
opført 1977, spaltestald 1990, ma
skinhus 1985, foderhus 1989 og
der er gastæt silo, gylletank og
indendørs køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 83 års
køer, 100 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 me
jetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper og maskinstation bruges en del.

BAKKEVEJ 19, "SØNDERGÅRD",
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98212305.
HOLGER JØRGENSEN, direktør,
født d. 31.-3.-1943, søn af Marie
og Søren Jørgensen, gift d. 15.5.-1973 med Berit Nielsen, syge
hjælper, født d. 10.-1.-1953, dat
ter af Viola og Aage Nielsen.
Parret har børnene: Merete, født
d. 27.-3.-1974 og Johnny, født d.
16.-2.-1979.
B.J. driver "Søndergårds Ridecenter".
H.J. driver firmaet A.H. Huse. Han overtog gården d. 30.-6.-1985 fra Han Herreds
Kvægavlsforening.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 15 ha., der er frasolgt 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1985. Avlsbygningerne består af kostald opført 1953 og som
delvis er ombygget til hestestald, tyrestald opført 1953, ridehal og kombineret
maskinhal 1989 samt maskinhus. Gården drives med en dådyrbestand på 70 stk. samt 8
rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 1 traktor,
plansilo, kold lufts tørreri samt anparter i Gøttrup, Jægersminde og Manstrup Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
H.J. er medejer af 6 ha. beliggende på Gøttrup Holme og ca. 2 ha. beliggende ved
Skranderup på Mors.
BEJSTRUPVEJ 24, BONDERUPVANG, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-215095.
SEVERIN SVENDSEN, gårdejer,
født d. 13.-9.-1928, søn af Else
og Svend Svendsen, gift d. 15.4.-1952 med Magna Godiksen,
født d. 21.-7.-1934, datter af
Frida og Niels Godiksen. Parret
har børnene: Hanne, født d. 29.7.-1952, Jørgen, født d. 8.-12.1954 og Erik, født d. 8.-9.-1957.
S.S. overtog gården d. 1.-8.1966 fra sin far, som købte den i 1922.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1920 og gennemrestaureret, senest i 1973-75. Avlsbygningerne
består af en kostald som er ombygget til sostald i 1971, slagtesvinestald opført 1975,
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maskinhus 1976. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 800 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo
og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges lidt.

BEJSTRUPVEJ 72, BEJTSTRUP,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98215226.
OSCAR PRETZMANN, landmand,
født d. 6.-10.-1922, søn af Anna
Marie og Peder Pretzmann.
O.P. overtog gården d. 1.-4.-1964
fra sin far, som købte den i
1954.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 3,7
ha.
Stuehuset er opført i 1933. Avls
bygningerne består af kostald og
lade fra 1933, svinestald 1954 og maskinhus 1965. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af hvede. Der er 1 traktor og tårnsiio.

BEJSTRUPVEJ 124, "NØRREKJÆRGAARD", BEJSTRUP, 9690
FJERRITSLEV, tlf. 98-215209.
KAJ GJØRUP, gårdejer, født d.
6.-1.-1939, søn af Laura og Ole
Nielsen Christensen, gift med
Elin Thimm, handelsuddannet,
født d. 7.-3.-1943.
K.G. har været på landbrugssko
le, han er formand for Menig
hedsrådet og er i repræsentant
skabet for forsikringsselskabet
Vensyssel G/S. Han overtog går
den i 1973 fra sin far. I følge gammel matrikkel i 1664 havde gården et jordtilliggende på 6 tdr. hartkorn og 3 skpr., på dette tidspunkt ejedes den af Kongen. Gården
blev derefter senere ejet af godsejeren på Oksholm og Kokkedal. I 1847 blev den
frikøbt af Anders Laursen, som senere solgte den til den nuværende ejers oldefar,
Lars Christian Larsen, nuværende ejer er således 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 80 ha. Der er tilkøbt 3 ejendommen samt nogle jord
arealer, der er 1 ha. skov og 6 ha. strandeng.
Stuehuset er opført omkring 1880. Avlsbygningerne består af kostald opført 1973, som
er ombygget til plantørreri i 1984, laden er fra 1788 og maskinhus 1974. Gården dri
ves udelukkende med planteproduktion bestående af maltbyg, ærter, raps, græsfrø,
hvede og vinterbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsiloer, 3 korntør
rerier med varm luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BEJSTRUPVEJ 128, BEJSTRUP,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98215019.
EGON KOLD, gårdejer, født d.
8.-1.-1936, søn af Signe og An
dreas Kold, gift d. 11.-11.-1961
med Rosa Beck Jensen, født d.
16.-9.-1940, datter af Ane og
Vilhelm Beck Jensen. Parret har
børnene: Jens-Otto, født d. 13.10.-1962, Marianne, født 9.-10.1968 og Merete, født 26.-12.-1977.
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søstersøn i 1975 og sidste halvdel i 1989. Han har været på Lundbæk Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 1.-4.-1968 fra Mariane Simonsen. Den har været i slægten fra
omkring 1800.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 43,7 ha., heraf 3 ha. skov og 4 ha. strandeng. Der
udover er der forpagtet 8 ha.
Stuehusete opført i 1924 og gennemrestaureret senest i 1989. Avlsbygningerne består
af kostald og svinestald opført 1902 samt lade fr 908. G°rde drives udelukkende med
planteproduktion bestående af raps, ærter, industrikartofler og korn. Der er tårnsilo,
varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BE3STRUPVE3 131, BE3STRUP,
9690 F3ERRITSLEV, tlf. 98215282.
30RGEN CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 2.-5.-1940, søn af Ingefred og Peder Christensen, gift
d. 6.-4.-1963 med Annalise Lu
ther Mortensen, kontorfuldmægtig,
født d. 24.-2.-1943, datter af
Kirstine og Henrik Mortensen.
Parret har børnene: Svend, født
d. 5.-2.-1966, Søren, født 6.-3.1969 og Sonia, født 27.-3.-1970.
3.C. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1965 fra
Viggo Kristoffersen.
Ejendomsskyld 2.520.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 8 ha. eng. Der
udover er der forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af sostald opført 1975 og som er
udvidet 3 gange, slagtesvinestalden fra 1976 er udvidet 2 gange, klimastald og lade er
opført 1976, laden er senere tilbygget, maskinhus opført 1978 og der er 2 gylletanke
samt gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 165 MS-årssøer, der pro
duceres ca. 3.100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps
og græs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. På gården er ansat 1 fast
medhjælper samt 1 skoledreng og der bruges maskinstation til høst.
BE3STRUPVE3 151, "POSTGÅRDEN", BE3STRUP, 9690 F3ERRITSLEV.
POUL BACH, gårdejer, født d. 8.-.3.-1930, søn af Lars Bach, gift d. 3.-11.-1956 med
Synnøve Lauritsen, født d. 9.-4.-1935, datter af Ida og Ejner Lauritsen. Parret har
børnene: Lars Svenning, født d. 29.-4.-1957 og Tommy Ejner, født d. 20.-6.-1961.
P.B. overtog gården d. 1.-2.-1990 fra Kaj Gjørup.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført i 1990. Avlsbygningerne består af hestestald og lade opført 1990
samt maskinhus. Der skal fra 1992 oprettes et hestestutteri med racen Haflinger.
P.B. er bosat på Skråvejen 89 indtil d. 1.-4.-1992, når præstegårdsforpagtningen
ophører på Kollerup Præstegård.
BE3STRUPVE3 207, "KIRKENSGAARD", BE3STRUP, 9690 F3ERRITSLEV, tlf. 98215218.
ERIK ME3LHOLM, gårdejer, født d. 30.-7.-1936, søn af 3ohanne og Niels Mejlholm,
gift d. 22.-7.-1962 med Bodil Østergaard, sygeplejerske, født d. 28.-1.-1940, datter af
Severine og 3ens Laurits Østergaard. Parret har børnene: Per, født d. 1.-3.-1963,
Birgit, født d. 1.-7.-1965 og 3ens, født d. 4.-12.-1967.
E.M. har været på Kalø Landbrugsskole. Han er i repræsentantskabet for Nordjyske
Mejeriselskab, i repræsentantskabet for Han Herreds Landboforening og Nordjysk
Andels Kreatureksportforening. Han overtog gården d. 1.-3.-1969 fra Niels Kirkensgaard.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 85 ha., heraf tilkøbt 30 ha., som ikke er medregnet i
vurderingen, der er 1,7 ha. skov.
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af kostald opført 1972, kalvestald 1975, sostald 1977, farestald 1978, lade 1974 og
maskinhus 1980, desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60
årskøer, 80 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 2.500 stk. årligt og der er 2 ammekøer, 4 ungdyr og 2 slagtekalve af racen
Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 fodermester og 1
medhjælper og desuden bruges der en del maskinstation.
Gården drives sammen med Vangvejen 178.

BEJSTRUPVEJ 246, SØNDERSTRUP, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-221251.
KARLO JESPERSEN, gårdejer, omtales under Bejstrupvej 254.
K.J. overtog gården d. 1.-5.-1990 fra Magne og Kristian Poulsen.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 9 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1936. Avlsbygningerne består af kostald og lade opført i 1936.
Gården drives sammen med Bejstrupvej 254.

BEJSTRUPVEJ 254, "HØJVANG",
SØNDERSTRUP, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-221251.
KARLO JESPERSEN, gårdejer,
født d. 16.-11.-1945, søn af Ma
rie og Martin Jespersen, gift d.
5.-6.-1971 med Nanna Holm, født
d. 29.-11.-1946, datter af Ragn
hild og Niels Holm. Parret har
børnene: Lone, født d. 22.- 7.1975 og Jens, født d. 14.-10.1978.
K.J. overtog gården d. 1.-1.-1978
fra sine forældre, som købte den i 1936, da den blev udstykket fra "Sønderstrupgård",
der blev ialt udstykket 7 ejendomme.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 2 ha. strandeng.
Derudover er der forpagtet 8 ha. strandeng.
Stuehuset er opført i 1936 og gennemrestaureret i 1988. Ved opførelsen kostede stue
huset 4.500 kr. Avlsbygningerne består af kostald opført 1936, som er tilbygget i
1978, ny lade opført i 1978, hønsehus 1942, laden fra 1936 er delvis ombygget til grise
og kreaturer og maskinhuset er fra 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 25
årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af racen RDM, desuden er der 3 årssøer og der
produceres ca. 60 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, og der bruges maskinstation til
en del af markarbejdet.
Gården drives sammen med Bejstrupvej 246.
BLEGEBRØNDEVEJ 12, BEJSTRUP, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-215280.
KRISTIAN PETER KOLD, gård
ejer, født d. 22.-4.-1935, søn af
Maren og Torvald Kold, gift d.
30.-5.-1959 med Signe Kronborg
Nielsen, født d. 6.-5.-1938, dat
ter af Asta og Kronborg Nielsen.
Parret har børnene: Susanne,
født d. 25.-11.- 1959, Jens Pe
ter, født d. 27.-4.-1961 og Ma
rianne, født d. 17.-4.-1965.
K.P.K. har været på Fyns Stifts Husmandsskole, han har været i bestyrelsen for Han
Herreds Landboforening samt i bestyrelsen for Thisted Andelsslagteri. Han overtog
gården d. 1.-4.-1965 fra sin svigerfar, denne familie har ejet gården i ca. 600 år.
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Ejendomsskyld 2.420.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 30 ha., de 20 er K.P.K.s føde
hjem, der er 9 ha. skov og 1 ha. strandeng. Derudover er der forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1852 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af en kostald
opført i 1936, som er ombygget til sostald i 1985, ungsvinestald opført 1969, sostald
1976, gammel hestestald er ombygget til slagtesvinestald i 1987, lade opført 1918,
maskinhus 1973 og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 170
årssøer, der sælges ca. 1.500 smågrise og ca. 1.500 slagtesvin årligt, desuden er der 8
ammekøer af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, tårnsilo, varm lufts tørreri,
halmfyr og anparter i Vangvejens Vindmøllelaug. På gården er ansat 1 fast foderme
ster og 1 skoledreng til medhjælp.
BLEGEBRØNDEVEJ 66, BLEGEBRØNDE, 9690 FJERRITSLEV,
tlf. 98-215470.
KAJ SØNDERGAARD, landmand,
født d. 11.-9.-1942, søn af Elna
og Laurits Søndergaard, gift d.
14.-1.-1967 med Lis Kjeldsen, sy
gehjælper, født d. 30.-9.-1947,
datter af Eva og Kjeld Alfred
Jensen Kjeldsen. Parret har bør
nene: Kjeld, født d. 24.-11.-1972,
Brian, født d. 11.-6.-1979, Heidi,
født d. 20.-11.-1980 og Mette,
født d. 16.-1.-1986.
K.S. er forretningsfører ved Ålborg. Rengøringskompagni. Han overtog gården d.
1.-1.-1979 fra Valdemar Nielsen, som var 3. måske 4. generation på gården. L.K. var
plejedatter på gården.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 19 ha., heraf 0,5 ha. marginaljord. Derudover er der
forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1955/56 og gennemrestaureret i 1982. Avlsbygningerne består af
svinestald, maskinhus og lade opført i 1985. Gårdens besætning er på 1 ammeko, 1
ungdyr og 1 slagtekalv af racen DRK, desuden er der 8 slagtesvin. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 1 traktor, plansilo, varm lufts
tørreri samt anparter i Manstrup Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet

BLEGEBRØNDEVEJ 121, "ELME
LY", BLEGEBRØNDE, 9690 FJER
RITSLEV, tlf. 98-221158.
EGON JENSEN, gårdejer, født d.
15.-11.-1958, søn af Edel og Ma
rius Jensen, bor sammen med
Helle Søndergaard, født d. 14.12.-1966, datter af Inge og Tage
Søndergaard.
E.J. har været på Lægård og
Lundbæk landbrugsskoler. Han
overtog gården d. 1.-9.-1980 fra
sine forældre, som købte den i
1952. Areal 14 ha. og der er forpagtet 52 ha. strandeng og 35 ha. agerjord.
Stuehuset er opført i 1885 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af ko
stald fra 1983, gammel kostald fra 1929 som er ombygget til lade i 1984, laden fra
1922 er ombygget til stald og lade i 1984, lader opført 1885 og 1984. Gården drives
med en kvægproduktion på 48 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racerne SDM og
DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, piansilo, kold lufts tørreri og anparter i Manstrup Vindmøllelaug. På går
den er ansat 1 medhjælper på deltid og 1 skoledreng, der bruges en del maskinstation.

-126BONDERUP ØSTERGADE 52,
BONDERUP, 9690 FJERRITSLEV,
tlf. 98-215149.
CHRISTIAN MØLLER, gårdejer,
født d. 6.-4.-1935, søn af Marie
og Jens P. Møller, gift d. 2.-8.1969 med Vibeke Larsen, lærer,
født d. 12.-1.-1945, datter af
Andrea og William Larsen. Par
ret har børnene: Jacob, født d.
21.-10.-1970 og Anne Mette, født
d. 10.-8.-1973.
C.M. har været på Haslev Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1959 fra Maren og Marinus Larsen.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 41,4 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 4 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1969. Avlsbygningerne består af kostald opført 1974, svinestalden fra 1929 er ombygget til kalvestald, carport opført 1971, lade 1862 og maskinhus
1973. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 40 ungdyr og 15 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm lufts tørreri og fastbrændsels fyr. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.

BYGHOLMVEJLEVEJ 382, "MEJLHEDE", GØTTRUP, 9690 FJER
RITSLEV, tlf. 98-223022.
FRANK LEEGAARD HANSEN,
landbrugsmedhjælper, født d. 3.10.-1960, søn af Ingeborg og
Svend Aage Hansen, bor sammen
med Anne Magrethe Andersen,
syerske, født d. 22.-1.-1964, dat
ter af Laura og Carl Andersen.
F.L.H. har været på Try og Lund
bæk landbrugsskoler. Han over
tog gården i august 1989 fra
sine forældre. Den har været i slægtens eje siden 1660.
Areal 76 ha., heraf 5 ha. skov. Der er bortforpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1849 og delvis restaureret. Avlsbygningerne består af kostald,
svinestald og maskinhus fra 1972. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, plansilo, varm lufts tørreri og vindmølle.
DRONNINGHOLMSVEJ 1, "KETTRUP SØNDERGAARD", KETTRUP, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-211703.
KNUD ERIK SØNDERGAARD
CHRISTIANSEN, gårdejer, født
d. 26.-8.-1936, søn af Ane Marie
og Christian Søndergaard Christi
ansen, gift d. 27.-5.-1962 med
Ingrid Pedersen, dagplejemor,
født d. 26.-6.-1943, datter af
Anna og Henrik Pedersen. Parret
har børnene: Anne Marie, født
d. 20.-4.-1963, Mogens, født d. 20.-4.-1965 og Dorthe, født d. 6.-12.-1974.
K.E.S.C. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han forpagtede gården d. 1.-6.1962 og købte den d. 1.-4.-1969 fra sine forældre, nuværende ejer er 5. generation på
gården, der har været i slægtens eje siden 1843, da den blev udstykket fra "Aagaard".
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Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 15 ha. og der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og gennemrestaureret. Gården nedbrændre i 1923 og blev
flyttet 300 meter nærmere kirken, avlsbygningerne består af kostald, svinestald, lade
og maskinhus opført i 1924. Gården drives udelukkende med planteproduktion beståen
de af ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts
tørreri, halmfyr og anparter i Manstrup Møllelaug.
K.E.S.C. ejer desuden et hus med lejligheder i Danmarksgade 2, Fjerritslev, samt et
sommerhus beliggende ved Svinkløv.
DRONNINGHOLMSVEJ 78, "DRON
NINGHOLM", KETTRUP, 9690
FJERRITSLEV, tlf. 98-211083.
JENS CHRISTIAN BRIX KJELDGAARD, født d. 16.-6.-1969, søn
af Aase Marie og Per Brix Kjeldgaard.
J.C.B.K. overtog gården d. 1.12.-1989 fra Niels Jørgen Danielsen.
Ejendomsskyld 1.090.000. Areal
26 ha., der er frasolgt 15 ha. og
der er 6 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1902 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af en
kostald, som er ombygget til svinestald samt en lade. Gården drives sammen med
faderens gård, "Overgaard", Aggersundvej 172.
DRØSTRUPVEJ 47, DRØSTRUP, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-223094.
GERT GUNNERSEN JENSEN, gårdejer, født d. 29.-12.-1960, søn af Lilly Margit og
Margit Gunnersen Jensen, gift d. 27.-5.-1989 med Dorthe Leegaard, født d. 28.-5.1964, datter af Inga og Egon Leegaard. Parret har børnene: Anders, født d. 26.-9.1985 og Jens, født d. 26.-4.-1988.
G.G.J. har været på Bygholm og Try landbrugsskoler. Han overtog gården d. 15.-6.1986 fra sin far, som købte den i 1953.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 35 ha. og der er forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret og tilbygget i 1969. Avlsbygningerne består
af en kostald opført i 1935, som er tilbygget i 1960 og ombygget til småkalve i 1990,
svinestalden fra 1969 er ombygget til kostald i 1986, gammelt maskinhus er ombygget
til kalvestald i 1986, laden fra 1986 er ombygget til kostald i 1990 og ny lade er
opført i 1990, derudover er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 70
årskøer, 75 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 350 slag
tesvin årligt. Der er 2 traktorer, tårnsilo og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1
fast medhjælper samt 1 skolepige til hjælp og der bruges en del maskinstation.

DRØSTRUPVEJ 112, "KNORBORG",
DRØSTRUP, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-211752.
FREDDY CARLO NIELSEN, gårdejer,
født d. 15.-5.-1957, søn af Edith og
Christian Nielsen, gift d. 25.-8.-1979
med Hedvid Maren Landbækgaard Gre
gersen, teknisk assistent, født d.
2.-5.-1958, datter af Agnes og Niels
Gregersen. Parret har børnen: Jane,
født d. 30.-10.-1984 og René, født d.
1.-6.-1987.
F.C.N. har været på Hammerum Land
brugsskole. Han overtog gården d. 15.6.-1979 fra sine forældre, som købte
den i 1947.
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Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Derudover er der forpagtet
26 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og gennemrestaureret i 1973. Avlsbygningerne består af en
kostald opført i 1980, slagtesvinestald 1963, en 6-rækket minkhal 1988, lade 1917,
maskinhus 1962 og der er gylletank samt udendør køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 27 årskøer, 27 ungdyr og 25 slagtekalve af racerne SDM og RDM, des
uden produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Minkbestanden er på 100 avlstæver + hval
pe. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til op
varmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

DRØSTRUPVEJ 158, "SVINGET",
DRØSTRUP, 9690 FJERRITSLEV,
tlf. 98-211680.
SVEND KRISTENSEN, gårdejer,
født d. 10.-1.-1944, søn af Binne
og Marthinus Kristensen, gift d.
16.-5.-1970 med Margit Marie Ni
elsen, født d. 18.-8.-1948, datter
af Edith og Ingvar Christian Niel
sen. Parret har børnene: Mona,
født d. 2.-3.-1975, Lisbeth, født
d. 8.-11.-1977 og Søren, født d.
21.-3.-1984.
S.K. overtog gården d. 26.-8.-1970 fra Anker Knudsen Nielsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 9,1 ha. og der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostalde opført 1939 og 1976, en 4-rækket lukket minkhal 1987 og maskinhus 1972.
Gården drives med en kvægproduktion på 23 årskøer, 22 ungdyr og 12 slagtekalve af
racen SDM, desuden produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Minkbestanden er på 160
avlstæver. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri.
DRØSTRUPVEJ 170, "DRØSTRUPLUND", DRØSTRUP, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98211712.
PALMER THOMSEN DANIELSEN, gårdejer, født d. 14.-5.-1963, søn af Margaret og
Christian Danielsen.
P.T.D. overtog gården d. 1.-4.-1985 fra sin mor, nuværende ejer er 5. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden 1841.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 52,2 ha.
Stuehuset er opført 1870 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af ko
stald, sostald og slagtesvinestald opført 1965, lade og maskinhus 1977 og der er
indendørs køresilo. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
ærter, raps, korn og græsfrø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo,
varm lufts tørreri samt halmfyr.

DRØSTRUPVEJ 180, "ROSVANG",
DRØSTRUP, 9690 FJERRITSLEV,
tlf. 98-211742.
ANDREAS DANIELSEN, gårdejer,
født d. 2.-7.-1912, søn af Inger
Marie og Peter Daniel Daniel
sen, gift d. 6.-12.-1940 med
Dagmar Margrethe Borregaard,
født d. 3.-9.-1919, datter af Ane
Marie og Carl Borregaard. Par
ret har børnene: Jørgen, født d.
13.-8.-1 946, Carl Christian,
født d. 1.-11.-1948, Anne Marie,
født d. 20.- 12.-1951, Henning, født d. 27.-7.-1953, Ingrid, født d. 26.-5.-1957 og
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Peder, født d. 15.-8.-1961.
A.D. overtog gården d. 11.-11.-1940 fra Jens Nørgård Roesen. Sønnen Jørgen Danielsen købte halvpart i gården i 1978, han har været på Hammerum Landbrugsskole og
været medlem af Menighedsrådet. Gården drives som I/S af far og søn.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 34,4 ha., heraf tilkøbt ialt 13,3 ha. Derudover er der
forpagtet 6 ha. eng, som er udlagt i græs.
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne nedbrændte
Skærtorsdag i 1933, de består i dag af kostald og lade fra 1933, ungdyrstald 1975,
svinestald 1964, maskinhuse 1958 og 1975, det sidste er tilbygget i 1989, desuden er
der foderhus, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med
en kvægproduktion på 39 årskøer, 58 ungdyr og 20 slagtekalve af racen RDM, svine
produktionen er på 14 årssøer og der produceres ca. 280 slagtesvin årligt. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og kold lufts tørreri.
ENGVEJ 105, "ØSTER KLITGAARD", KLIMKÆR, 9690 FJER
RITSLEV, tlf. 98-225211.
AKSEL HELLEBERG, gårdejer,
født d. 2.-12.-1962, søn af Mar
git og Poul Helleberg, bor sam
men med Anne Marie Christen
sen, butiksassistent, født d.
14.-9.- 1968, datter af Herdis
og Søren Christensen.
A.H. har været på Asmildkloster
og Try landbrugsskoler. Han har
været i bestyrelsen for landbrugsudvalget i Han Herred. Han overtog gården d. 10.-8.-1990 fra sine forældre, som
købte den i 1956.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 72,9 ha., heraf 19,5 ha. hede. Derudover er der for
pagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1875 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald opført 1929, som senest er restaureret i 1984, ungdyrstald opført 1989,
svinestald 1929, lade 1976 og maskinhus 1983. Gården drives med en kvægproduktion
på 40 årskøer, 55 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 6 årssøer og
produceres ca. 120 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og rug.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

FUGLSANGSVEJ 34, "NØRRE
FUGLSANG", FUGLSANG, 9670
LØGSTØR, tlf. 98-221127.
HARDY LARSEN, gårdejer, født
d. 23.-12.-1949, søn af Gerda og
Karl Erik Larsen, gift d. 18.-12.1971 med Bodil Sørensen, født d.
7.-5.-1951, datter af Kirstine og
Søren Sørensen. Parret har børne
ne: Vivi, født d. 15.-12.-1972,
Pia, født d. 6.-2.-1975, Lars,
født d. 14.-2.-1976 og Frans,
født d. 29.-9.-1983.
H.L. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen, og bl.a.
formand for Han Herreds Kvægavlsforening, han er medlem af Fjerritslev Kommunal
bestyrelse og har været medlem af Han Herreds Mejeriselskabs bestyrelse. Han
overtog gården d. 1.-8.-1971 fra sine forældre, som købte den d. 15.-10.-1948.
Ejendomsskyld 2.550.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 23 ha. Derudover er der for
pagtet 90 ha.
Stuehuset er opført i 1984/85. Avlsbygningerne består af en kostald fra 1972 og som
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er tilbygget i 1975, kalvestald og foderhus opført 1984, maskinhus 1979, desuden er
der lade, gylletank og både indendørs og udendørs køresiloer. Gården drives med en
kvægproduktion på 87 årskøer, 110 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er raps. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo,
kold lufts tørreri samt anparter i Manstrup Vindmøllelaug, der står 2 møller på
gårdens arealer. På gården er ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper og der bruges
maskinstation.

FUGLSANGVEJ 48, FUGLSANG,
9670 LØGSTØR, tlf. 98-221081.
LENNART MÅRTENSSON, gård
ejer, født d. 3.-8.-1933, søn af
Otilia og Aksel Mårtensson.
L.M. overtog gården d. l.-ll.1957 fra sine forældre, som køb
te den i 1923.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
16,1 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha.
Stuehuset er opført ca. 1885.
Avlsbygninger består af en ko
stald opført 1964, som er om
bygget til slagtesvinestald i 1978, sostald, lade og maskinhus er opført i 1978. Gården
drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der produceres ca. 700 slagtesvin årligt.
Der er 3 traktorer, 2 tårnsiloer og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
FUGLSKÆRVEJ 34, "LYNGGAARDEN", GØTTRUP RIMME, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-223220.
HANS JØRGEN NIELSEN, gårdejer, født d. 30.-6.-1948, søn af Meta og Schjellerup
Nielsen, gift d. 6.-7.-1974 med Sonja Kristensen, kontorassistent, født d. 12.-9.-1951,
datter af Inger Kristensen. Parret har børnene: Tina, født d. 11.-5.-1972, Jette, født
d. 20.-4.-1975 og Janni, født d. 23.-8.-1978.
H.J.N. overtog gården d. 1.-4.-1977 fra sine forældre, som købte den i 1942.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 25 ha., som ikke er medtaget i
vurderingen. Derudover er der forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i ca. 1890 og restaureret senest i 1986. Avlsbygningerne ned
brændte i 1981 og blev genopført med kostald, som er udvidet i 1986, ungdyrstald
opført 1989/90, lade 1986, foderhus 1991 og gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 97 årskøer, 135 ungdyr af racen SDM, desuden er der 2 Nordbagger. Plante
produktionens salgsafgrøder er byg, roer og græs. Der er 4 traktorer, 1 markvandings
anlæg og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1
fodermester samt 1 medhjælper og der bruges en del maskinstation.

GRØNHØJ VEJ 23, VESTER SVEN
STRUP, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-217032.
OLE MOGENSEN, gårdejer, født
d. 29.-9.-1965, søn af Ingrid og
Herbert Mogensen.
O.M. har været på Try og Lund
bæk landbrugsskoler. Han over
tog gården d. 1.-6.-1990 fra sine
forældre, som købte den i 1940.
Ejendomsskyld 620.000. Areal
21,6 ha., heraf tiikøbt 11 ha.,
der er 2 ha. eng. Derudover er der forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af en
kostald fra 1890, som er udvidet i 1990, lade opført 1920 og maskinhuse 1959 og 1978,
desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 35
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ungdyr og 15 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

GUNDESTRUPVEJ 11, "NØRREVANG", GUNDESTRUP, 9690
FJERRITSLEV, tlf. 98-215030.
JØRGEN NØRMØLLE, gårdejer,
født d. 30.-7.-1950, søn af Else
Marie og Niels Vestergaard Nørmølle, gift d. 27.-7.-1985 med
Birgit Studsgaard Madsen, kontor
assistent, født d. 15.-4.-1956, dat
ter af Bodil og Arne Studsgaard
Madsen. Parret har børnene: Pia,
født d. 2.-2.-1982 og Lone, født
d. 8.-2.-1985.
J.N. har været været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-9.1976 fra Kamma Nielsen, som byggede den i 1950.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 27,8 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Derudover er der forpagtet 27 ha.
Stuehuset er opført i 1950 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kostalde
opført 1950 og 1974, sidstnævnte er tilbygget i 1980, laden fra 1973 er tilbygget i
1980, maskinhuset er fra 1989 og der er indendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 56 årskøer, 60 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 4 traktorer, plansilo, varm lufts
tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1
skoledreng til hjælp.

GØTTRUPHAVEVEJ 63, "HER
MANSHOLM", GØTTRUPHAVE,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-223246.
NIELS ARNE KORSBÆK, gård
ejer, født d. 18.-1.-1952, søn af
Ragnhild og Hartvig Korsbæk,
gift d. 12.-6.-1981 med Bodil
Palludan, sygeplejerske, født d.
3.-1.-1958, datter af Hanne og
Bent Palludan.
N.A.K. har været på Hammerum
Landbrugsskole, han er i bestyrel
sen for Fjerritslev og Omegns
Husmandskreds samt i kredsbestyrelsen for Husmandsforeningen. Han overtog gården
d. 1.-2.-1979 fra Lars Bak.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt ialt 22,1 ha., de 13,8 ha. af det
tilkøbt jord er ikke medregnet i vurderingen. Derudover er der forpagtet 13,8 ha.
Stuehuset er opført i 1922 og delvis restaureret. Avlsbygningerne består af en kostald
opført i 1959, som er ombygget flere gange, senest i 1982, ungdyrstald, lade og
foderhus er opført i 1982, maskinhuset er tilbygget i 1986 og der er indendørs køre
silo. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 50 ungdyr og 27 slagtekalve
af racen SDM, desuden produceres ca. 375 slagtesvin årligt. Derudover der 2 Araber
heste samt 5 moderfår med lam. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3
traktorer, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast med
hjælper og der bruges en del maskinstation.
GØTTRUPHAVEVEJ 80, GØTTRUPHAVE, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-223103.
VAGN GAARDSMANN KAAS, kyllingefarmer, født d. 25.-4.-1934, søn af Jane og
Anders Kaas, gift d. 26.-6.-1981 med Hanne Jakobsen, kontorassistent, født d.
11.-8.-1948, datter af Esther og Peder Jakobsen. Parret har børnene: Jesper, født d.
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d. 18.- 9.-1975.
Vagn G. Kaas har været på
Høng og Vejlby landbrugs
skoler. Han overtog gården
i 1957 fra Jesper Sørensen.
Ejendomsskyld 4.160.000.
Areal 110 ha., heraf tilkøbt
103 ha. fra ialt 7 nabogår
de.
Stuehuset er opført i 1966
og restaureret 1988. Avls
bygningerne består af 6
kyllingehuse, som er bygget i perioden 1960-73, desuden er der maskinhus. Gården
drives med en kyllingeproduktion på ca. 300.000 stk. årligt. Indtil 1980 var produktio
nen på 720.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er er græs til pillefabrik
og raps. Der er 3 traktorer, 6 fodersiloer og plansilo til korn. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
V.G.K. ejer og driver desuden 2 ejendomme beliggende Gøttruphavevej 58 og 60.

GØTTRUPHOLMEVEJ 7, GØTTRUPHOLME, 9690 FJERRITSLEV,
tlf. 98-223257.
OTTO LADEGAARD, gårdejer,
født d. 12.-6.-1953, søn af Anna
og Harald Ladegaard, gift d.
19.-11.-1977 med Karen Margre
the Krogh, født d. 22.-2.-1958,
datter af Helga og Anders
Krogh. Parret har børnene: Bethina, født d. 2.-3.-1979, Mari
anne, født d. 27.-2.-1981, Char
lotte, født d. 2.-5.-1980 og Thomas, født d. 6.-8.-1988.
O.L. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er medlem af Gøttrup Menigheds
råd. Han overtog gården d. 1.-9.-1983 fra Peter Nielsen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 50 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og gennemrestaureret i perioden 1969-78. Avlsbygningerne
består af kostald opført i 1975, som er tilbygget i 1981, lade opført 1932 og der er
udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 90 årskøer og
90 ungdyr af racen Jersey. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandings
anlæg. På gården er ansat 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.
GØTTRUPHOLMEVEJ 78, GØTTRUPHOLME, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-223043.
JENS OLUF NIKOLAISEN, gårdejer, født d. 18.-6.-1931, søn af Anna og Søren Chri
stian Nicolaisen. J.O.N. har børnene: Susanne, født d. 13.-4.-1962, Lisbeth, født d.
17.-2.-1967 og Søren, født d. 4.-7.-1973.
J.O.N. passer pumpestationer. Han overtog gården d. 19.-11.-1960 fra sine forældre,
nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1880.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1965 og restaureret og tilbygget i 1973. Avlsbygningerne består
af en kostald opført i 1938, som er tilbygget i 1967, lade opført 1938 og maskinhus
1973. Gården drives med en kvægproduktion på 16 årskøer, 23 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 årssøer og der produceres ca. 60 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, tårnsilo, kold lufts tørreri samt halmfyr.

GØTTRUPVEJ 278, "PILEGAARDEN", GØTTRUP, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-223029.
FRANS PILGAARD PEDERSEN, gårdejer, født d. 3.-3.-1954, søn af Else og Peder
Pedersen, gift d. 15.-12.-1984 med Lise Fogtmann Wriedt, laborant, født 29.-4.-1959,
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Parret har børnene: Rasmus, født
d. 5.-2.-1985 og Mathias, født d.
25.-10.-1988.
Lise F. Wriedt er postbud.
Frans P. Pedersen har været på
Lægård og Bygholm landbrugssko
ler. Han overtog gården d. l.-l.1978 fra sine forældre, nuværen
de ejer er 3. generation på går
den.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal
64 ha., heraf tilkøbt 32 ha., som
ikke er med i vurderingen, der er 11 ha. fjordeng. Derudover er der forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1811 og gennemrestaureret i 1984. Avlsbygningerne består af en
kostald, som er ombygget til svinestald i 1979, ungdyrstalden fra 1973 er ombygget til
løbeafdeling i 1979, fare- og klimastald er opført i 1971 og restaureret i 1985,
slagtesvinestalden fra 1973 er renoveret i 1985, maskinhus opført 1986, foderhus 1979
og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der produ
ceres ca. 2.400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri og der er automatisk
blande- og foderanlæg til grisene. På gården er ansat 1 medhjælper og der bruges en
del maskinstation.

GØTTRUPVE3 298, "SKAARUPGÅRD", GØTTRUP, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98223164.
KURT ALBRECHTSEN, gårdejer, født d. 24.-4.-1956, søn af Poula og Knud Albrechtsen, gift d. 31.-12.-1988 med Anne Mette Holm Hansen, gårdejer og regnskabsassi
stent, født d. 19.-10.-1960, datter af Kamma og Emanuel Hansen.
K.A. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1985 fra sine
svigerforældre. Den har været i slægtens eje i 5 generationer, afbrudt fra 1860-1948.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 33 ha., heraf 0,5 ha. skov og 1,5 ha. sø. Derudover er
der forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1857 og gennemrestaureret senere. Avlsbygningerne består af
kostald opført 1963, som er ombygget til sostald i 1986, kviestalden fra 1925 er
ombygget til gold - og drægtighedsstald i 1988, maskinhus er opført 1970 og desuden
er der fårestald og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der
sælges ca. 400 smågrise og 825 slagtesvin årligt, desuden er der 4 ammekøer, 3 ung
dyr og 3 slagtekalve af blandet race samt 25 får og 28 lam og 3 heste. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
K.A. ejer desuden Gøttrupvej 308.
GØTTRUPVEJ 300, "KILDEGAARDEN", GØTTRUP, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-223240.
ANDERS ANDREAS GODDIKSEN
CHRISTENSEN, landmand, født
d. 4.-7.-1942, søn af Astrid og
Magnus Christensen, gift d. 10.12.-1966 med Bente Agesen, ma
nufakturekspedient og hjemmehjæl
per, født d. 13.-7.-1945, datter
af Magda og Henry Agesen. Par
ret har børnene: Ann, født d.
11.-3.- 1967 og Tom, født d. 6.-1.-1969.
A.A.G.C. er graver ved Gøttrup Kirke. Han overtog gården d. 1.-12.-1977 fra sine
forældre, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje fra
omkring 1872.
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Ejendomsskyld 980.000. Areal 33 ha.
Stuehuset er opført i 1982 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af en kostald opført 1952, som er ombygget til svinestald i 1987, desuden er der lade
fra omkring 1900. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
ærter, raps og korn. Der er 1 traktor, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
GØTTRUPVEJ 304, "RIMMERGAARD", GØTTRUP
BY, 9690 FJERRITSLEV,
tlf. 98-223242.
STEEN ANDERSEN, ingeni
ør, født d. 12.-4.-1944, søn
af Karen og Anders Chri
stian Andersen, gift i 1969
med Annie Rafn Andersen,
advokatsekretær, født d.
29.-11.-1945, datter af He
lene og Anker Rafn Ander
sen. Parret har børnene:
Jens, født d. 24.-4.-1970 og Hans, født d. 21.-6.-1974.
S.A. er uddannet bygningskonsulent, han er vurderingsinspektør ved BRF og blev i
1990 medlem af Fjerritslev Kommunalbestyrelse. Han overtog gården d. 1.-9.-1978 fra
Aage L. Jensen.
Ejendomsskyld 1.940.000. Areal 60,5 ha., heraf 14 ha. strandeng.
Stuehuset er opført i 1967. Avlsbygninerne består af kostald opført i 1900 og som er
tilbygget i 1950, svinestald opført 1950, hestestald 1975, lade 1900 og maskinhus 1970.
Gårdens besætning er på 14 årskøer, 14 ungdyr og 7 slagtekalve af racen Angus. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, plansilo,
varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GØTTRUPVEJ 308, GØTTRUP, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-223164.
KURT ALBRECHTSEN, gårdejer, omtales under Gøttrupvej 298.
K.A. overtog gården d. 1.-1.-1988 fra Petra Pedersen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 31 ha.
Stuehuset er opført ca. 1940. Avlsbygningerne består af slagtesvinestald opført 1979,
lade 1978, og desuden er der maskinhus, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 220 stk. ad gangen. Planteproduktionen og maskiner
ne er de samme som på Gøttrupvej 298. Her på gården er der plansilo, kold lufts tør
reri samt male/blandeanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
K.A. driver desuden Gøttrupv ej 298.
GØTTRUPVEJ 348, "STIERSLEV",
GØTTRUP, 9690 FJERRITSLEV,
tlf. 98-223161.
BØRGE LARSEN, gårdejer, født
d. 13.-11.-1915, søn af Petrea og
Kresten Larsen, gift d. 26.-10.1941 med Agnes Simonsen, hus
mor, født d. 17.-10.-1921, datter
af Karen og Ole Simonsen. Par
ret har børnene: Kristian, født
d. 4.-3.-1946 og Erik, født d.
2.-4.-1949.
B.L. har været medlem af Gøttrup Sogneråd. Han overtog gården i marts 1967 fra Villy Hedelund.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 12 ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1947. Avlsbygningerne består af kostald og lade opført i 1952.
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KRISTIAN LARSEN, gårdejer,
født d. 4.-3.-1946, søn af Agnes
og Børge Larsen, gift d. 29.-9.-1973
med Lisbeth Brix Jensen, født d.
14.-1.-1954, datter af Tove og
Laurits Brix Jensen. Parret har
børnene: Ole, født d. 29.-3.-1974,
Lars, født d. 10.-4.-1977 og Mor
ten, født d. 9.-6.-1982.
K.L. har været på Høng Land
brugsskole, han er i bestyrelsen for Han Herreds Landboforening og formand for Han
Herreds fællesledelse. Han overtog gården d. 1.-7.-1972 fra sine forældre, nuværende
ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1842, da den blev
frikøbt fra "Aagaard" i Fjerritslev.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Derudover er der forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og gennemrestaureret flere gange, senest i 1984. Avlsbyg
ningerne består af kostald opført i 1942, som er om-og tilbygget 3 gange, senest i
1977, kostald og lade er opført i 1986, ældre lade fra 1918 er ombygget i 1977, hvor
der også blev bygget maskinhus, desuden er der gastæt silo, indendørs køresilo og 2
gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 110 årskøer, 120 ungdyr og 70
slagtekalve, dels RDM og dels krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter
og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri samt au
tomatisk computerstyret kraftfodringsanlæg, der anvendes staldvarme til opvarmning
af stuehuset. På gården er ansat 2 medhjælpere. Gården drives sammen med Øre
brovej 90.
GØTTRUPVEJ 432, "NY NØRREBJERGGAARD", BJERRE, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-223150.
BENT PEDERSEN, gårdejer, født d. 28.-3.-1944, søn af Marie og Agner Pedersen, gift
d. 27.-9.-1969 med Lillian Jacobsen, sygehjælper, født d. 25.-6.-1947, datter af Marie
og Ejgild Jacobsen. Parret har børnene: Steen, født d. 28.-9.-1970, Karina, født d.
22.-3.-1974, Jan, født d. 6.-8.-1979 og Line, født d. 20.-1.-1987.
B.P. overtog gården d. 1.-11.-1972 fra Johanne og Arne Odgaard. Den blev opført som
statsejendom i 1952, da den blev udstykket fra "Nørrebjerggaard".
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 26,1 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Derudover er der forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1952 og restaureret og tilbygget i 1977. Avlsbygningerne består
af kostald opført 1952, som er ombygget i 1973, ny kostald er opført i 1978, svinestald 1964, lade 1952 og maskinhus 1976, desuden er der gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 35 årskøer, 40 ungdyr og 23 slagtekalve af racerne SDM og
RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mark
vandingsanlæg og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GØTTRUPVEJ 513, "VESTERBJERRE", BJERRE, 9690 FJERRIT
SLEV, tlf. 98-223237.
STEFFEN ANDREAS STEFFEN
SEN, gårdejer, født d. 9.-11.1950, søn af Katrine og Christi
an Steffensen, bor sammen med
Inger Marie Busk Christensen,
ekspedient, født d. 17.-1.-1960,
datter af Lilly og Otto Christen
sen. Parret har børnene: Kenneth,
født d. 14.-4.-1981 og Rikke,
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S.A.S. er udlært tømrer, han er i bestyrelsen for Aggersborg Digelaug. Han overtog
gården d. 1.-4.-1976 fra Johan Henriksen.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 34 ha., heraf 6 ha. eng. 12 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1885 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne
består af ko- og svinestald fra omkring 1950, lade 1950, maskinhus 1986 og der er
hestestald i laden. Gården drives med en blandet besætning på 6 årssøer, der produ
ceres ca. 120 slagtesvin årligt, samt 2 ammekøer, 1 ungdyr og 2 slagtekalve af racen
Angus, 4 heste, 15 moderfår, 1 vædder + lam. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps og korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, halmfyr og anparter i Gøttrupholme Vindmøllelaug.
HAVERSLEV KÆRVEJ 83, "SØNDERKÆR", HAVERSLEVKÆR, 9690 FJERRITSLEV,
tlf. 98-215170.
SVEND BAK PEDERSEN, gårdejer, født d. 31.-7.-1948, søn af Ida og Viktor Bak Pe
dersen, gift d. 2.-8.-1975 med Inga Andersen, bogholder, født d. 30.-3.-1950, datter af
Jenny og Karl Andersen. Parret har børnene: Jakob og Joan, født d. 2.-1.-1977, Ivan,
født d. 24.-9.-1979 og Jannie, født d. 16.-4.-1984.
S.B.P. er uddannet på Landbohøjskolen, har været på Lyngby Landbrugsskole og jour
nalist ved Landbrugsmagasinet fra 1979-89. Han overtog gården d. 1.-4.-1979 fra Karl
Kristian Nielsen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 19,9 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 1 ha. fjordeng.
Stuehuset er opført i 1914, restaureret og tilbygget i 1979. Avlsbygningerne består af
kostald opført 1914 og ombygget til sostald i 1980, lade er opført 1914. Gården drives
med en svineproduktion på 50 årssøer, der produceres ca. 800 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
Gården drives sammen med Flegumvej 28, i Brovst Kommune, denne gård er på 50 ha.
og drives med 50 SDM-køer samt slagtesvin.
HAVVEJEN 71, "GÅRDSDAL",
KLIMSTRAND, 9690 FJERRITSLEV,
tlf. 98-225475.
LEO NIELSEN, maskinfører, født
d. 18.-1.-1940, søn af Oline og
Niels Madsen Nielsen, gift d.
26.-3.-1966 med Henny Gårdsdal,
direktrice, født d. 25.-10.-1942,
datter af Bodil og Kristian Gårds
dal.
H.G. er musiker og organist, hun
har været i Menighedsrådet ved
Klim Kirke samt i bestyrelsen

for den lokale hesteforsikring.
L.N. overtog gården d. 1.-1.-1976 fra sin far.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha. Derudover er der forpagtet
20 ha.
Stuehuset er opført i 1936. Avlsbygningerne består af kvægstalde opført 1920 og 1977,
lade og hestestald 1965, staklade 1982. Gården drives med en ammekobesætning på 24
årskøer, 20 ungdyr og 12 slagtekalve af racen DRK, desuden er der 2 avlstyre af
racerne Simmentaler og DRK samt 4 Jydskeheste. Der er 2 traktorer og kombifyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HEDEGÅRDSVEJ 76, "SØNDERHEDEGAARD", HJORTDAL, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-217279.
LARS SVENNING BACH, gårdejer, født d. 29.-4.-1957, søn af Synnøve og Poul Bach,
gift d. 16.-7.-1983 med Jonna Sørensen, landbrugstekniker, født d. 22.-9.-1957, datter
af Sine og Jens Peder Sørensen. Parret har børnene: Ulla, født d. 3.-11.-1984 og Rene,
født d. 29.-9.-1986.
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Begge ægtefæller har været på
Asmildkloster Landbrugsskole.
Jonna Sørensen er desuden uddan
net landbrugstekniker på Vejlby
Landbrugsskole.
Lars S. Bach overtog gården d.
20.-10.-1983 fra Evald Nielsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal
55 ha., heraf 14 ha. skov og fre
dede arealer. Derudover er der
forpagtet 12,5 ha.
Stuehuset er opført i 1928. Avls
bygningerne består af kostald og
lade opført 1928, maskinhus 1984 og roehus 1966. Gården drives med en ammekobesætning på 14 ammekøer, 13 ungdyr og 5 slagtekalve samt 1 avlstyr af racen Limousine.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, kartofler og korn. Der er 1 traktor,
1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

HINGELBJERGVEJ 75, "HINGELBJERGGÅRD", HINGELBJERG,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98213253.
KNUD BUNDGAARD DANIELSEN,
landmand og minkavler, født d.
1.-4.-1956, søn af Nora og Peter
Danielsen, gift d. 30.-12.-1978
med Martina Nolsøe, ekspeditri
ce, født d. 3.-9.-1958, datter af
Hallgerd og Knud Nolsøe, Tors
havn. Parret har børnene: Helle,
født d. 1.-1.-1981 samt tvillin
gerne Heidi og Thomas, født d. 24.-6.-1983.
K.B.D. er uddannet tømrer og har desuden været på landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-1.-1986 fra sine forældre.
Areal 46,1 ha., heraf 9 ha. skov, 4 ha. mose og eng samt 8 ha. marginaljord.
Stuehuset er nyrestaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og maskinhus. Går
dens besætning er på 13 ammekøer, 3 ungdyr og 10 slagtekalve af racen Charolais,
desuden er der 15 får. Derudover er der minkfarm på ejendommen med en bestand på
650 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 2 trak
torer, plansilo, varm lufts tørreri og pasatfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet og farfar hjælper til.

HINGELBJERGVEJ 76, HINGELBJERG, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-211383.
SØREN KNUDSEN, gårdejer, født d. 14.-5.-1936, søn af Marie og Anders Gregers
Knudsen, bor sammen med sin søster Karen Madsen, født d. 27.-6.-1930.
S.K. overtog gården i september 1967 fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som har været i slægtens eje fra omkring 1867.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 17,8 ha. Der er bortforpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført før år 1900. Avlsbygningerne består af kostald opført 1979, laden
fra 1930 er tilbygget i 1955 og maskinhuset er fra 1970. Gårdens besætning er på 1
so. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri.
HINGELBJERGVEJ 118, HINGELBJERG, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-211386.
BENT INGEMAN SØRENSEN, gårdejer, født d. 19.-3.-1933, søn af Agnes og Eskild
Sørensen, gift d. 19.-9.-1954 med Karen Møller Sand, født d. 9.-5.-1934, datter af
Stinne og Niels Møller Sand. Parret har børnene: Lene, Inga, Niels Jørgen og Poul.
B.I.S. blev gift anden gang d. 1.-4.-1990 med Conni Sønderstrup, datter af Ellen og
Martin Lynge. Parret har datteren Pernille, født d. 14.-1.-1990.
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Morten Peter Mortensen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 38,8 ha., heraf tilkøbt 22 ha. Derudover er der forpagtet ca. 38 ha.
Stuehuset er opført i 1968, restaureret og tilbygget i 1978. Avlsbygningerne består af
kostald opført 1975, ungdyrstalden fra 1958 er tilbygget i 1963, lade opført 1970,
maskinhus 1979 og desuden er der gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 44 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racerne SDM og
RDM, desuden er der 6 ammekøer, 3 ungdyr og 3 slagtekalve af racen Limousine.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 finsnitter, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt
af markarbejdet.

HJORTDALVEJ 33, "HJORTDALGAARD", HJORTDAL, 9690
FJERRITSLEV, tlf. 98-217066.
JAKOB og ALLAN BACH, gård
ejere.
J.B. er født d. 20.-4.-1928, søn
af Maren og Kristian Bach, gift
d. 6.-9.-1953 med Sonja Nielsen,
født d. 17.-4.-1935, datter af
Anna og Niels Nielsen. Parret
har børnene: Christian, født d.
20.-12.-1953, Britta, født d. 8.8.-1955, Bjørn, født d. 17.-9.-

1957 og Allan, født d. 14.-5.-1962.
A.B. blev gift d. 28.-2.-1987 med Jette Sørensen, født d. 21.-8.-1964, datter af Anna
og Gunnar Sørensen. Parret har børnene: Troels, født d. 16.-12.-1986 og Tobias, født
d. 17.-3.-1989.
J.B. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 6.-11.-1953 fra
Kristian Kold Jensen. Sønnen Allan købte halvpart i gården d. 1.-7.-1988, den drives i
dag som I/S af far og søn. A.B. har været på Try Landbrugsskole.
Ejendomsskyld 1.1230.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Derudover er der forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført i 1868 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af en ko
stald, som er ombygget til sostald i 1978, den er restaureret i 1988, svinestalden fra
1951 er tilbygget senest i 1961, sostald opført 1969, farestald 1988, laden fra 1951 er
tilbygget i 1958, maskinhuset er fra 1977 og der er garage samt gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 180 årssøer, der sælges ca. 4.000 smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HJORTDALVEJ 66, HJORTDAL,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-217059.
ANKER HENRIKSEN, landmand,
født d. 6.-3.-1923, søn af Petrine og Christian Henriksen, gift
d. 25.-9.-1953 med Aase Hove
Nielsen, født d. 7.-8.-1926, dat
ter af Sigrid og Anders Hove
Nielsen. Parret har børnene:
Bent, født d. 26.-9.-1954, Hans
Erik, født d. 25.-3.-1958 og An
ders Kristian, født d. 2.-12.-1966.
A.H. har været formand for
Husmandsforeningen, været medlem af Menighedsrådet samt medlem af Hjortdal Sog
neråd. Han overtog gården d. 1.-9.-1953 fra sine forældre, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som kom i slægtens eje omkring 1900.
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Ejendomsskyld 440.000. Areal 10 ha., heraf 1,5 ha. eng. Derudover er der forpagtet 3
ha.
Stuehuset er opført i 1930 og gennemrestaureret, senest i 1975. Avlsbygningerne
består af kostald fra omkring 1900, som siden er udvidet, laden fra 1915 er tilbygget i
1940. Gården drives med en svineproduktion på 4 årssøer, der produceres ca. 60
slagtesvin årligt, desuden er der 4 ammekøer, 4 ungdyr og 2 slagtekalve af racerne
Limousine og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.
HJORTDALVEJ 74, "AABAKKEN", HJORTDAL, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-217161.
OLE KORNUM, gårdejer, født d. 21.-3.-1935, søn af Bertha og Peter Kornum, gift d.
13.-10.-1962 med Else Andersen, sygehjælper, født d. 15.-6.-1939, datter af Mette og
Søren Andersen. Parret har børnene: Hanne, født d. 8.-7.-1964, Jan, født d.
28.-2.-1965, Kim, født d. 18.-12.-1970 og Anni, født d. 6.-2.-1973.
O.K. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han er i repræsentantskabet for
Thisted-Fjerritslev Svineslagteri. Han overtog gården d. 21.-2.-1964 fra Signe og
Maugnus Pedersen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1936, som er ombygget til sostald i 1989, kostalden fra 1976 er om
bygget til sostald i 1985, klima- og ungsvinestald opført 1989, slagtesvinestald 1971,
laden fra 1936 er ombygget til grise i 1976, maskinhus opført 1974 og desuden er der
gastæt silo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 130 SPF- årssøer,
der sælges ca. 1.500 smågrise og 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter, hvede og raps. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. På gården er
ansat 1 fodermester og der bruges lidt maskinstation.

HJORTDALVEJ 121, "SLETTEGAARD", HJORTDAL, 9690
FJERRITSLEV, tlf. 98-217148.
PER EIGIL KORNUM, gårdejer
og agronom, født d. 8.-9.-1936,
søn af Bertha og Niels Peter
Kornum, gift d. 3.-10.-1964 med
Anna Marie Godiksen, børnehave
klasselærer, født d. 6.-3.-1939,
datter af Signe og Kristian Godik
sen. Parret har børnene: Anne
Mette, født d. 26.-1.-1965, Peter
Christian, født d. 10.-6.-1969 og
Lise Lotte, født d. 28.-4.-1972.
P.E.K. har været på Asmildkloster og Bygholm landbrugsskoler, han er uddannet på
Landbohøjskolen. Han overtog gården i april 1971 fra sin far, som købte den i 1954.
P.E.K. døde d. 27.-9.-1989.
Areal 55 ha., heraf 1,5 ha. skov. Derudover er der forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført før 1800-tallet. Avlsbygningerne består af en kostald, som er
ombygget flere gange, kalvestald, lade, 2 maskinehuse opført 1974-82, desuden er der
en fodermesterbolig, som udlejes til turister. Besætningen er ved at blive udsat, så
den er i dag på 52 ungdyr og 24 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 2 automatiske ballevogne, tårnsilo med varm
lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HOLMSØVEJ 45, "KØBMANDSGÅRDEN", HAVERSLEV, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98215379.
ARNE SØNDERSTRUP JENSEN, gårdejer, født d. 19.-9.-1948, søn af Karen og Anders
Jensen, gift med Mette Pagh Emanuelsen, medhjælpende hustru, født d. 20.-7.-1969,
datter af Birgith og Evald Emanuelsen. Parret har børnene: Jarl, Jan og Jannie.
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Ejendomsskyld 440.000. Areal 10 ha., heraf 1,5 ha. eng. Derudover er der forpagtet 3
ha.
Stuehuset er opført i 1930 og gennemrestaureret, senest i 1975. Avlsbygningerne
består af kostald fra omkring 1900, som siden er udvidet, laden fra 1915 er tilbygget i
1940. Gården drives med en svineproduktion på 4 årssøer, der produceres ca. 60
slagtesvin årligt, desuden er der 4 ammekøer, 4 ungdyr og 2 slagtekalve af racerne
Limousine og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.
HJORTDALVEJ 74, "AABAKKEN", HJORTDAL, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-217161.
OLE KORNUM, gårdejer, født d. 21.-3.-1935, søn af Bertha og Peter Kornum, gift d.
13.-10.-1962 med Else Andersen, sygehjælper, født d. 15.-6.-1939, datter af Mette og
Søren Andersen. Parret har børnene: Hanne, født d. 8.-7.-1964, Jan, født d.
28.-2.-1965, Kim, født d. 18.-12.-1970 og Anni, født d. 6.-2.-1973.
O.K. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han er i repræsentantskabet for
Thisted-Fjerritslev Svineslagteri. Han overtog gården d. 21.-2.-1964 fra Signe og
Maugnus Pedersen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1936, som er ombygget til sostald i 1989, kostalden fra 1976 er om
bygget til sostald i 1985, klima- og ungsvinestald opført 1989, slagtesvinestald 1971,
laden fra 1936 er ombygget til grise i 1976, maskinhus opført 1974 og desuden er der
gastæt silo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 130 SPF- årssøer,
der sælges ca. 1.500 smågrise og 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter, hvede og raps. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. På gården er
ansat 1 fodermester og der bruges lidt maskinstation.

HJORTDALVEJ 121, "SLETTEGAARD", HJORTDAL, 9690
FJERRITSLEV, tlf. 98-217148.
PER EIGIL KORNUM, gårdejer
og agronom, født d. 8.-9.-1936,
søn af Bertha og Niels Peter
Kornum, gift d. 3.-10.-1964 med
Anna Marie Godiksen, børnehave
klasselærer, født d. 6.-3.-1939,
datter af Signe og Kristian Godik
sen. Parret har børnene: Anne
Mette, født d. 26.-1.-1965, Peter
Christian, født d. 10.-6.-1969 og
Lise Lotte, født d. 28.-4.-1972.
P.E.K. har været på Asmildkloster og Bygholm landbrugsskoler, han er uddannet på
Landbohøjskolen. Han overtog gården i april 1971 fra sin far, som købte den i 1954.
P.E.K. døde d. 27.-9.-1989.
Areal 55 ha., heraf 1,5 ha. skov. Derudover er der forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført før 1800-tallet. Avlsbygningerne består af en kostald, som er
ombygget flere gange, kalvestald, lade, 2 maskinehuse opført 1974-82, desuden er der
en fodermesterbolig, som udlejes til turister. Besætningen er ved at blive udsat, så
den er i dag på 52 ungdyr og 24 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 2 automatiske ballevogne, tårnsilo med varm
lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HOLMSØVEJ 45, "KØBMANDSGÅRDEN", HAVERSLEV, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98215379.
ARNE SØNDERSTRUP JENSEN, gårdejer, født d. 19.-9.-1948, søn af Karen og Anders
Jensen, gift med Mette Pagh Emanuelsen, medhjælpende hustru, født d. 20.-7.-1969,
datter af Birgith og Evald Emanuelsen. Parret har børnene: Jarl, Jan og Jannie.
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Arne S. Jensen er udlært tømrer.
Han overtog gården d. 1.-4.-1976
fra sine forældre, nuværende ejer
er 4. generation på gården, som
blev købt af oldefaderen. Der
var købmandsforretning sammen
med landbruget, indtil forældrene
overtog den i 1942.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal
62 ha. og der er lejet 12,6 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og
restaureret flere gange, senest i
1976. Avlsbygningerne består af
stalde fra 1976, svinestald fra 1977 og 3 svinestalde fra 1978, lade 1988 og maskin
huse fra 1978 og 1989. Gården drives med en svineproduktion på 230 årssøer, der
sælges ca. 5.000 smågrise årligt. Desuden er der en avlsbesætning af ammekøer på 50
køer og 60 ungdyr af racen Limousine. Der er 2 traktorer, 1 gummiged og diverse silo
anlæg. På gården er ansat 1 medhjælper.
HOLMSØVEJ 53, "BORREGAARD",
HAVERSLEV, 9690 FJERRITSLEV,
tlf. 98-215158.
ANTON BORREGAARD, gårdejer,
født d. 31.-7.-1943, søn af Stin
ne og Christian Borregaard.
A.B. har været på Bygholm Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-7.-1984 fra sine forældre,
nuværende ejer er 5. generation
på gården, som kom i slægtens
eje i 1850.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal
51,3 ha., heraf 6 ha. skov. Derudover er der forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1882. Avlsbygningerne består af kostald opført i 1909, som er
ombygget til slagtesvin i 1968, kostald opført 1965, tyrestald og lade 1979, svinestald
1920, hønsehus 1952, maskinhus 1969 og der er gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 38 årskøer, 30 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM, desuden er der
en slagtesvineproduktion på 400 stk. årligt. Der er 3 traktorer og plansilo med varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HOLMSØVEJ 93, "HOLMSØTOFTEGAARD",
HOLMSØ, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98215112.
POUL HENNING FALBORG LARSEN,
gårdejer, født d. 6.-7.-1942, søn af Em
my og Esner Larsen, gift d. 8.-11.-1969
med Hanne Søegaard, børnehavelærer,
født d. 16.-4.-1943, datter af Kirsten og
Harald Søegaard. Parret har børnene:
Søren, født d. 4.-2.-1971 og Morten,
født d. 8.-12.-1974.
P.H.F.L. har været på Malling og Vejlby
Landbrugsskole. Han overtog gården d.

15.-8.-1970 fra E. Jensen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 30,7 ha., heraf 3
8 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og tilbygget i 1902,
1974. Avlsbygningerne består af kostald opført
1974, desuden er der lade opført 1894 og lade

ha. mose. Derudover er der forpagtet

det er restaureret efter en brand i
i 1932, som er tilbygget kviestald i
fra 1902, som er tilbygget i 1932.
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Arne S. Jensen er udlært tømrer.
Han overtog gården d. 1.-4.-1976
fra sine forældre, nuværende ejer
er 4. generation på gården, som
blev købt af oldefaderen. Der
var købmandsforretning sammen
med landbruget, indtil forældrene
overtog den i 1942.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal
62 ha. og der er lejet 12,6 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og
restaureret flere gange, senest i
1976. Avlsbygningerne består af
stalde fra 1976, svinestald fra 1977 og 3 svinestalde fra 1978, lade 1988 og maskin
huse fra 1978 og 1989. Gården drives med en svineproduktion på 230 årssøer, der
sælges ca. 5.000 smågrise årligt. Desuden er der en avlsbesætning af ammekøer på 50
køer og 60 ungdyr af racen Limousine. Der er 2 traktorer, 1 gummiged og diverse silo
anlæg. På gården er ansat 1 medhjælper.
HOLMSØVEJ 53, "BORREGAARD",
HAVERSLEV, 9690 FJERRITSLEV,
tlf. 98-215158.
ANTON BORREGAARD, gårdejer,
født d. 31.-7.-1943, søn af Stin
ne og Christian Borregaard.
A.B. har været på Bygholm Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-7.-1984 fra sine forældre,
nuværende ejer er 5. generation
på gården, som kom i slægtens
eje i 1850.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal
51,3 ha., heraf 6 ha. skov. Derudover er der forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1882. Avlsbygningerne består af kostald opført i 1909, som er
ombygget til slagtesvin i 1968, kostald opført 1965, tyrestald og lade 1979, svinestald
1920, hønsehus 1952, maskinhus 1969 og der er gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 38 årskøer, 30 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM, desuden er der
en slagtesvineproduktion på 400 stk. årligt. Der er 3 traktorer og plansilo med varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HOLMSØVEJ 93, "HOLMSØTOFTEGAARD",
HOLMSØ, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98215112.
POUL HENNING FALBORG LARSEN,
gårdejer, født d. 6.-7.-1942, søn af Em
my og Esner Larsen, gift d. 8.-11.-1969
med Hanne Søegaard, børnehavelærer,
født d. 16.-4.-1943, datter af Kirsten og
Harald Søegaard. Parret har børnene:
Søren, født d. 4.-2.-1971 og Morten,
født d. 8.-12.-1974.
P.H.F.L. har været på Malling og Vejlby
Landbrugsskole. Han overtog gården d.

15.-8.-1970 fra E. Jensen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 30,7 ha., heraf 3
8 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og tilbygget i 1902,
1974. Avlsbygningerne består af kostald opført
1974, desuden er der lade opført 1894 og lade

ha. mose. Derudover er der forpagtet

det er restaureret efter en brand i
i 1932, som er tilbygget kviestald i
fra 1902, som er tilbygget i 1932.
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racen SDM. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HOLMSØVEJ 96, "KIRSTINESM1NDE",
HOLMSØ,
9690 FJERRITSLEV, tif.
98-215048.
KARL AAGE JESPERSEN,
landmand, født d. 14.-5.1926, søn af Marie og Ni
els Jespersen, gift d. 20.1.-1950 med Karen Møller
Nielsen, født d. 8.-6.-1929,
datter af Marie og Niels
Danielsen Nielsen. Parret
har børnene: Anne Marie,
født d. 14.-7.-1952 og Agnes, født d. 18.-5.-1954.
K.AA.J. har siden 1966 drevet Han Herreds Fodertransport, han har været i bestyrel
sen for Kirkedal og siden Han Herreds Mejeriselskab, nu Nordjysk Mejeriselskab, som
d. 1.-10.-1989 fusionerede med MD, han har været medlem af Menighedsrådet siden
1967 og siden 1989 været medlem af Fjerritslev Byråd. Han overtog gården d. 1.-3.1962 fra Mads K. Pedersen.
Ejendomsskyld 2.890.000. Areal 55 ha., heraf 5,5 ha. skov. Derudover er der forpagtet
86 ha.
Stuehuset er opført omkring 1840 og gennemrestaureret, bl.a. tilbygget svømmebassin
i 1978. Avlsbygningerne består af en kostald opført i 1972, som er tilbygget i 1979,
kalvestald opført 1979, svinestald 1964, en ældre svinestald er restaureret i 1968,
laden fra omkring 1840 er tilbygget flere gange, desuden er der lader fra 1910 og
1970, maskinhus opført 1980 og der er indendørs køresilo, gylletank og foderhus.
Gården drives med en kvægproduktion på 110 årskøer, 95 ungdyr og 60 slagtekalve,
desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt samt 8 heste og 4 får
med lam. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, 1 finsnitter, 2 foderbusser, 2 ladbiler, plansilo, varm lufts tørreri og
halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester, 1 medhjælper, 4 chauffører og 2 medhjæl
pere samt ung pige i huset. Siden 1970 har der været bondegårdsferie på gården.

HUSBYMØLLEVEJ 15, ÅGÅRDSMARK,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-211356.
MARIUS NIELSEN, gårdejer, født d.
29.-10.-1912, søn af Marianne og Peder
Christian Nielsen, gift d. 23.-2.-1937
med Rosa Elise Petrine Hollen, syge
hjælper, født d. 19.-1.-1918, datter af
Anna og Hollen Nielsen Hollen. Parret
har børnene: Erland Torkild, født d.
31.-8.-1937, Birthe Helene, født d. 24.5.-1940, Elin Irene, født d. 2.-4.-1945
og Møller Hollen, født d. 25.-6.-1952.
M.N. har haft cementstøberi og drev
under Krigen vognmandsforretning med 2 spand heste. Han overtog gården d. 1.-10.1936 fra sine forældre, som købte den i 1910.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 8 ha. skov. Jorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1889, en del af kostalden fra 1912/13 er lagt til stuehuset.
Avlsbygningerne består af en lade opført i 1939 og en ældre lade fra 1916 er om
bygget til svinestald i 1939. Der er 1 traktor, plansilo og varm lufts tørreri.
HUSBYVEJ 43, HUSBY, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-211869.
RICHARD LARSEN, gårdejer, født d. 19.-7.-1936, søn af Elisabeth og Niels Larsen,

-141Gården drives med en kvægproduktion på 33 årskøer, 50 ungdyr og 17 slagtekalve af
racen SDM. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HOLMSØVEJ 96, "KIRSTINESM1NDE",
HOLMSØ,
9690 FJERRITSLEV, tif.
98-215048.
KARL AAGE JESPERSEN,
landmand, født d. 14.-5.1926, søn af Marie og Ni
els Jespersen, gift d. 20.1.-1950 med Karen Møller
Nielsen, født d. 8.-6.-1929,
datter af Marie og Niels
Danielsen Nielsen. Parret
har børnene: Anne Marie,
født d. 14.-7.-1952 og Agnes, født d. 18.-5.-1954.
K.AA.J. har siden 1966 drevet Han Herreds Fodertransport, han har været i bestyrel
sen for Kirkedal og siden Han Herreds Mejeriselskab, nu Nordjysk Mejeriselskab, som
d. 1.-10.-1989 fusionerede med MD, han har været medlem af Menighedsrådet siden
1967 og siden 1989 været medlem af Fjerritslev Byråd. Han overtog gården d. 1.-3.1962 fra Mads K. Pedersen.
Ejendomsskyld 2.890.000. Areal 55 ha., heraf 5,5 ha. skov. Derudover er der forpagtet
86 ha.
Stuehuset er opført omkring 1840 og gennemrestaureret, bl.a. tilbygget svømmebassin
i 1978. Avlsbygningerne består af en kostald opført i 1972, som er tilbygget i 1979,
kalvestald opført 1979, svinestald 1964, en ældre svinestald er restaureret i 1968,
laden fra omkring 1840 er tilbygget flere gange, desuden er der lader fra 1910 og
1970, maskinhus opført 1980 og der er indendørs køresilo, gylletank og foderhus.
Gården drives med en kvægproduktion på 110 årskøer, 95 ungdyr og 60 slagtekalve,
desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt samt 8 heste og 4 får
med lam. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, 1 finsnitter, 2 foderbusser, 2 ladbiler, plansilo, varm lufts tørreri og
halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester, 1 medhjælper, 4 chauffører og 2 medhjæl
pere samt ung pige i huset. Siden 1970 har der været bondegårdsferie på gården.

HUSBYMØLLEVEJ 15, ÅGÅRDSMARK,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-211356.
MARIUS NIELSEN, gårdejer, født d.
29.-10.-1912, søn af Marianne og Peder
Christian Nielsen, gift d. 23.-2.-1937
med Rosa Elise Petrine Hollen, syge
hjælper, født d. 19.-1.-1918, datter af
Anna og Hollen Nielsen Hollen. Parret
har børnene: Erland Torkild, født d.
31.-8.-1937, Birthe Helene, født d. 24.5.-1940, Elin Irene, født d. 2.-4.-1945
og Møller Hollen, født d. 25.-6.-1952.
M.N. har haft cementstøberi og drev
under Krigen vognmandsforretning med 2 spand heste. Han overtog gården d. 1.-10.1936 fra sine forældre, som købte den i 1910.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 8 ha. skov. Jorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1889, en del af kostalden fra 1912/13 er lagt til stuehuset.
Avlsbygningerne består af en lade opført i 1939 og en ældre lade fra 1916 er om
bygget til svinestald i 1939. Der er 1 traktor, plansilo og varm lufts tørreri.
HUSBYVEJ 43, HUSBY, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-211869.
RICHARD LARSEN, gårdejer, født d. 19.-7.-1936, søn af Elisabeth og Niels Larsen,
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tersen, født d. 23.-9.-1933, dat
ter af Helga og Alfred Petersen.
Parret har sønnen Jan, født d.
29.-5.-1958.
Richard Larsen overtog gården d.
27.-2.-1967 fra sine forældre, nu
værende ejer er 3. generation på
gården, som kom i slægtens eje
omkring 1863.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
15 ha., der er frasolgt 1 ha., og
der er 1 ha. skov. Derudover er

der forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af kostald opført i 1936, som er
ombygget til svinestald i 1970, gammel hestestald fra 1927 er ombygget til svinestald
i 1967, svinestald fra 1977, kartoffelhuset fra 1982 er ombygget til kornlager i 1988,
laden er ombygget til svinestald i 1968, foderhus opført 1976, maskinhuse 1935 og
1980, sidstnævnte er tilbygget i 1988, og der er gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 50 årssøer, der sælges ca. 200 smågrise og 800 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kar
toffelmaskine, plansilo og varm lufts tørreri.

HUSBYVEJ 69, HUSBY, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-211778.
VAGNER OLUF BONDERUP, gårdejer, født d. 29.-6.-1930, søn af Johanne og Maugnus
Bonderup, gift d. 19.-6.-1955 med Rigmor Katrine Kjær, ekspeditrice, født d.
3.-2.-1934, datter af Astrid og Ejner Kjær. Parret har tvillingerne Bjarne og Kirsten,
født d. 10.-11.-1955.
V.O.B. har været på Lundbæk Landbrugsskole og har været i bestyrelsen for Kettrup
Lokalforening. Han overtog gården d. 1.-5.-1955 fra Frede Holm.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 18,7 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1935 og gennemrestaureret og tilbygget i 1971. Avlsbygningerne
består af en kostald fra 1935, som er ombygget til svinestald i 1973, den er senere
tilbygget i 1974 og 1976, laden fra 1935 er tilbygget flere gange, senest i 1979, og
maskinhuset er fra 1968. På gården er der 1 traktor og tårnsilo.
HUSBYVEJ 109, TRUSTRUP, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-212524.
PER BRIX SVENDSEN, landmand, født d. 7.-3.-1958, søn af Edith og Hans Svendsen,
bor sammen med Elisabeth Kronborg, født d. 12.-5.-1951, datter af Elly og Erik Sø
rensen. Parret har børnene: Rikke, født d. 1.-12.-1970 og Bent, født d. 12.-7.-1973.
P.B.S. arbejder hos Frits Halvorsen i Brønderslev, han har været på Lægård og Lund
bæk landbrugsskoler. Han overtog gården d. 11.-8.-1981 fra Karl Aage Larsen.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 14,3 ha., heraf 0,3 ha. fredsskov. Der er bortforpagtet
11 ha. Stuehuset er opført i 1907 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af en kvægstald opført i 1907, som er ombygget i 1961, hønsehus fra 1955, lade 1978
og maskinhus 1980. Gårdens besætning er på 2 ammekøer og 2 slagtekalve af racen
SDM samt 2 heste. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.

HUSBYVEJ 114, "TRUSTRUP VE
STERGÅRD", TRUSTRUP, 9690
FJERRITSLEV, tlf. 98-211765.
FRITS SØNDERGÅRD, gårdejer,
født d. 31.-3.-1951, søn af Berta
og Kristian Søndergård.
F.S. driver maskinstation. Han
overtog gården d. 1.-9.-1989 fra
sine forældre, som købte den i
1958.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal

-142gift d. 1.-2.-1958 med Irene Pe
tersen, født d. 23.-9.-1933, dat
ter af Helga og Alfred Petersen.
Parret har sønnen Jan, født d.
29.-5.-1958.
Richard Larsen overtog gården d.
27.-2.-1967 fra sine forældre, nu
værende ejer er 3. generation på
gården, som kom i slægtens eje
omkring 1863.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
15 ha., der er frasolgt 1 ha., og
der er 1 ha. skov. Derudover er

der forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af kostald opført i 1936, som er
ombygget til svinestald i 1970, gammel hestestald fra 1927 er ombygget til svinestald
i 1967, svinestald fra 1977, kartoffelhuset fra 1982 er ombygget til kornlager i 1988,
laden er ombygget til svinestald i 1968, foderhus opført 1976, maskinhuse 1935 og
1980, sidstnævnte er tilbygget i 1988, og der er gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 50 årssøer, der sælges ca. 200 smågrise og 800 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kar
toffelmaskine, plansilo og varm lufts tørreri.

HUSBYVEJ 69, HUSBY, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-211778.
VAGNER OLUF BONDERUP, gårdejer, født d. 29.-6.-1930, søn af Johanne og Maugnus
Bonderup, gift d. 19.-6.-1955 med Rigmor Katrine Kjær, ekspeditrice, født d.
3.-2.-1934, datter af Astrid og Ejner Kjær. Parret har tvillingerne Bjarne og Kirsten,
født d. 10.-11.-1955.
V.O.B. har været på Lundbæk Landbrugsskole og har været i bestyrelsen for Kettrup
Lokalforening. Han overtog gården d. 1.-5.-1955 fra Frede Holm.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 18,7 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1935 og gennemrestaureret og tilbygget i 1971. Avlsbygningerne
består af en kostald fra 1935, som er ombygget til svinestald i 1973, den er senere
tilbygget i 1974 og 1976, laden fra 1935 er tilbygget flere gange, senest i 1979, og
maskinhuset er fra 1968. På gården er der 1 traktor og tårnsilo.
HUSBYVEJ 109, TRUSTRUP, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-212524.
PER BRIX SVENDSEN, landmand, født d. 7.-3.-1958, søn af Edith og Hans Svendsen,
bor sammen med Elisabeth Kronborg, født d. 12.-5.-1951, datter af Elly og Erik Sø
rensen. Parret har børnene: Rikke, født d. 1.-12.-1970 og Bent, født d. 12.-7.-1973.
P.B.S. arbejder hos Frits Halvorsen i Brønderslev, han har været på Lægård og Lund
bæk landbrugsskoler. Han overtog gården d. 11.-8.-1981 fra Karl Aage Larsen.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 14,3 ha., heraf 0,3 ha. fredsskov. Der er bortforpagtet
11 ha. Stuehuset er opført i 1907 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af en kvægstald opført i 1907, som er ombygget i 1961, hønsehus fra 1955, lade 1978
og maskinhus 1980. Gårdens besætning er på 2 ammekøer og 2 slagtekalve af racen
SDM samt 2 heste. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.

HUSBYVEJ 114, "TRUSTRUP VE
STERGÅRD", TRUSTRUP, 9690
FJERRITSLEV, tlf. 98-211765.
FRITS SØNDERGÅRD, gårdejer,
født d. 31.-3.-1951, søn af Berta
og Kristian Søndergård.
F.S. driver maskinstation. Han
overtog gården d. 1.-9.-1989 fra
sine forældre, som købte den i
1958.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal

-14318,7 ha. og der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af en kostald og lade fra 1979,
værksted fra 1969 og maskinhus fra 1973. Gården drives med en kvægproduktion på 37
årskøer, 43 ungdyr og 20 slagtekalve af blandet race. Der er 4 traktorer, 1 meje
tærsker og 1 markvandingsanlæg samt nødvendige maskiner til maskinstation. På
gården er ansat 1 medhjælper.

HUSBYVEJ 185, GUNDESTRUP,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98215145.
KRISTIAN MIKKELSEN, landmand,
født d. 22.-6.-1927, søn af Edel
og Georg Mikkelsen, gift d. 5.12.-1959 med Elna Nielsen, født
d. 24.-8.-1939, datter af Marie
og Eberhardt Nielsen. Parret har
børnene: Søren, født d. 7.-7.-1963
og Karsten, født d. 10.-2.-1972.
K.M. har været på Fyns Stifts
Husmandsskole. Han overtog
gården d. 1.-10.-1959 fra Ejner Pretzmann.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 18,2 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført ca. 1920, restaureret og tilbygget senest i 1980. Avlsbygningerne
består af en kostald fra 1920, som er tilbygget i 1974, laden fra 1920 er tilbygget i
1955, maskinhuset er fra 1963. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, tårnsilo og varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HØDESHØJVEJ 41, "HAVERSLEV
VESTERGAARD", HAVERSLEV,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-215152.
VALDEMAR MØLLER, gårdejer,
født d. 29.-10.-1938, søn af Ag
nes og Jens Møller, gift d. 15.8.-1964 med Kirsten Damsgaard,
lægesekretær, datter af Maren
og Einar Damsgaard. Parret har
børnene: Ane Louise, født d.
8.-1.-1966, Niels Michael, født
d. 8.-10.-1968 og Karen Helene,
født d. 7.-6.-1972.
V.M. overtog gården d. 1.-1.-1965 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden 1882.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 70 ha., heraf 12 ha. skov. Derudover er der forpagtet
35 ha.
Gården nedbrændte i 1933 og blev genopført med stuehus, som siden er gennemrestau
reret. Avlsbygningerne består af kostald, som senere er ombygget til drægtighedsstald
i 1983, 8 svinestalde er bygget i perioden 1970-77, lade opført 1933, maskinhuse 1972
og 1989, desuden er der gastæt silo og 2 gylle tanke. Gården drives med en svinepro
duktion på 280 årssøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og industri
kartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri. På gården
er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.
Gården drives sammen med Skræmvej 170.

HØJLUNDSVEJ 9, "MANSTRUP NØRGAARD", MANSTRUP, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-221229.
MARTIN WINTHER, gårdejer, født d. 26.-4.-1933, søn af Elisabeth og Christian
Winther.

-14318,7 ha. og der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af en kostald og lade fra 1979,
værksted fra 1969 og maskinhus fra 1973. Gården drives med en kvægproduktion på 37
årskøer, 43 ungdyr og 20 slagtekalve af blandet race. Der er 4 traktorer, 1 meje
tærsker og 1 markvandingsanlæg samt nødvendige maskiner til maskinstation. På
gården er ansat 1 medhjælper.

HUSBYVEJ 185, GUNDESTRUP,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98215145.
KRISTIAN MIKKELSEN, landmand,
født d. 22.-6.-1927, søn af Edel
og Georg Mikkelsen, gift d. 5.12.-1959 med Elna Nielsen, født
d. 24.-8.-1939, datter af Marie
og Eberhardt Nielsen. Parret har
børnene: Søren, født d. 7.-7.-1963
og Karsten, født d. 10.-2.-1972.
K.M. har været på Fyns Stifts
Husmandsskole. Han overtog
gården d. 1.-10.-1959 fra Ejner Pretzmann.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 18,2 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført ca. 1920, restaureret og tilbygget senest i 1980. Avlsbygningerne
består af en kostald fra 1920, som er tilbygget i 1974, laden fra 1920 er tilbygget i
1955, maskinhuset er fra 1963. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, tårnsilo og varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HØDESHØJVEJ 41, "HAVERSLEV
VESTERGAARD", HAVERSLEV,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-215152.
VALDEMAR MØLLER, gårdejer,
født d. 29.-10.-1938, søn af Ag
nes og Jens Møller, gift d. 15.8.-1964 med Kirsten Damsgaard,
lægesekretær, datter af Maren
og Einar Damsgaard. Parret har
børnene: Ane Louise, født d.
8.-1.-1966, Niels Michael, født
d. 8.-10.-1968 og Karen Helene,
født d. 7.-6.-1972.
V.M. overtog gården d. 1.-1.-1965 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden 1882.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 70 ha., heraf 12 ha. skov. Derudover er der forpagtet
35 ha.
Gården nedbrændte i 1933 og blev genopført med stuehus, som siden er gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald, som senere er ombygget til drægtighedsstald
i 1983, 8 svinestalde er bygget i perioden 1970-77, lade opført 1933, maskinhuse 1972
og 1989, desuden er der gastæt silo og 2 gylle tanke. Gården drives med en svinepro
duktion på 280 årssøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og industri
kartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri. På gården
er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.
Gården drives sammen med Skræmvej 170.

HØJLUNDSVEJ 9, "MANSTRUP NØRGAARD", MANSTRUP, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-221229.
MARTIN WINTHER, gårdejer, født d. 26.-4.-1933, søn af Elisabeth og Christian
Winther.
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Martin Winther har været pä Asmildkloster Landbrugsskole. Han
fik gården i forpagtning i 1955
og købte den d. 1.-11.-1962 fra
sin mor. Gården har siden 1766
været i slægtens eje, den blev
dengang frikøbt af Haverslev
Præstegård.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
41 ha., heraf 4 ha. kær.
Stuehuset er opført i 1871, det
er tilbygget i 1890 og senere re
staureret flere gange. Lade og
kostald nedbrændte i 1966 og blev genopbygget, kostalden blev i 1988 ombygget til
slagtesvin, slagtesvinestald er opført i 1960, garage 1961 og maskinhus 1958. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på ca. 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, gennemløbstørreri
med varm luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KETTRUPVEJ 35, "KÆRGAARD", KETTRUP, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-211789.
KRISTIAN LARSEN, gårdejer, født d. 20.-6.-1939, søn af Signe og Jens Birger Larsen,
gift d. 27.-7.-1974 med Solvejg Nissen, sundhedsplejerske, født d. 12.-2.-1938, datter
af Ruth og Hans Nissen. Parret har børnene: Jens Jakob, født d. 23.-7.-1975 og Ruth,
født d. 25.-7.-1977.
K.L. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for Thisted
Amts Brandforsikring. Han overtog gården d. 15.-7.-1983 fra sine forældre, nuværende
ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1908.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 37 ha. og der er forpagtet 8,7 ha.
Stuehuset er opført i 1990. Avlsbygningerne består af en kostald fra 1930, som er
tilbygget i 1984, østerhuset er ombygget til kornmagasin i 1969, maskinhus opført
1978, foderhus 1984 og der er lade samt indendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 43 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen RDM, desuden er
der 5 årssøer og der produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, kornsilo, varm lufts tørreri samt anparter i Gøttrup-Holme Vindmøllelaug og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet og der er ansat 1 medhjælper.
KETTRUPVEJ 79, "KETTRUP
VESTERGAARD", KETTRUP,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-211929.
KNUD NØRMØLLE, gårdejer,
født d. 19.-10.-1946, søn af Else
Marie og Niels Vestergaard Nørmøller, gift d. 16.-7.-1977 med
Kirsten Marie Rasmussen, syge
hjælper, født d. 17.-5.-1953, dat
ter af Anne Marie og Jens Kri
stian Rasmussen. Parret har bør
nene: Marianne, født d. 16.-3.-1978,
Martin, født d. 1.-9.-1980 og Thomas, født d. 23.-7.-1983.
K.N. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han er i repræsentantskabet for
MD-Food. Han overtog sammen med sin bror, Karl Madsen Nørmøller, gården d. 26.1.-1971. Den 1.-7.-1985 købte K.N. broderens halvdel.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 55,5 ha.
Gården lå indtil 1880 ved præstegården og stuehuset blev opført i 1880 og er siden
restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kostald opført 1960, som er udvidet
i 1974, svinestalden fra 1959 bruges til kalvestald, desuden er der hestestald, garage,
værksted, karlekammer, lade, foderhus, maskinhus, gylletank samt indendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 62 årskøer, 80 ungdyr og 35 slagtekalve af
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Martin Winther har været pä Asmildkloster Landbrugsskole. Han
fik gården i forpagtning i 1955
og købte den d. 1.-11.-1962 fra
sin mor. Gården har siden 1766
været i slægtens eje, den blev
dengang frikøbt af Haverslev
Præstegård.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
41 ha., heraf 4 ha. kær.
Stuehuset er opført i 1871, det
er tilbygget i 1890 og senere re
staureret flere gange. Lade og
kostald nedbrændte i 1966 og blev genopbygget, kostalden blev i 1988 ombygget til
slagtesvin, slagtesvinestald er opført i 1960, garage 1961 og maskinhus 1958. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på ca. 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, gennemløbstørreri
med varm luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KETTRUPVEJ 35, "KÆRGAARD", KETTRUP, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-211789.
KRISTIAN LARSEN, gårdejer, født d. 20.-6.-1939, søn af Signe og Jens Birger Larsen,
gift d. 27.-7.-1974 med Solvejg Nissen, sundhedsplejerske, født d. 12.-2.-1938, datter
af Ruth og Hans Nissen. Parret har børnene: Jens Jakob, født d. 23.-7.-1975 og Ruth,
født d. 25.-7.-1977.
K.L. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for Thisted
Amts Brandforsikring. Han overtog gården d. 15.-7.-1983 fra sine forældre, nuværende
ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1908.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 37 ha. og der er forpagtet 8,7 ha.
Stuehuset er opført i 1990. Avlsbygningerne består af en kostald fra 1930, som er
tilbygget i 1984, østerhuset er ombygget til kornmagasin i 1969, maskinhus opført
1978, foderhus 1984 og der er lade samt indendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 43 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen RDM, desuden er
der 5 årssøer og der produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, kornsilo, varm lufts tørreri samt anparter i Gøttrup-Holme Vindmøllelaug og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet og der er ansat 1 medhjælper.
KETTRUPVEJ 79, "KETTRUP
VESTERGAARD", KETTRUP,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-211929.
KNUD NØRMØLLE, gårdejer,
født d. 19.-10.-1946, søn af Else
Marie og Niels Vestergaard Nørmøller, gift d. 16.-7.-1977 med
Kirsten Marie Rasmussen, syge
hjælper, født d. 17.-5.-1953, dat
ter af Anne Marie og Jens Kri
stian Rasmussen. Parret har bør
nene: Marianne, født d. 16.-3.-1978,
Martin, født d. 1.-9.-1980 og Thomas, født d. 23.-7.-1983.
K.N. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han er i repræsentantskabet for
MD-Food. Han overtog sammen med sin bror, Karl Madsen Nørmøller, gården d. 26.1.-1971. Den 1.-7.-1985 købte K.N. broderens halvdel.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 55,5 ha.
Gården lå indtil 1880 ved præstegården og stuehuset blev opført i 1880 og er siden
restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kostald opført 1960, som er udvidet
i 1974, svinestalden fra 1959 bruges til kalvestald, desuden er der hestestald, garage,
værksted, karlekammer, lade, foderhus, maskinhus, gylletank samt indendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 62 årskøer, 80 ungdyr og 35 slagtekalve af

-145racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 medhjælper og 1 skoledreng og desuden
bruges lidt maskinstation.

KETTRUPVEJ 86, "KETTRUPGAARD", KETTRUP, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-211828.
KRISTIAN SKJELLERUP, gårde
jer, født d. 4.-4.-1924.
K.S. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-8.-1971 fra Marie Vin
ther, denne slægt ejede gården
helt tilbage til 1600-tallet.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal
67 ha., der er frasolgt 1 ha. og
der ca. 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1842. Avlsbygningerne består af hestestald, garage og maskinhus
fra 1918, lade fra 1860 og maskinhus 1947. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående ærter, raps og korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo,
tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KETTRUPVEJ 109, "KETTRUP PRÆSTEGAARD", KETTRUP, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-211784.
HOLGER JENSEN, forpagter, født d. 11.-6.-1929, søn af Else og Poul Kristian Jensen,
gift d. 21.-4.1957 med Gudrun Mathiassen, født d. 8.-10.-1936, datter af Gertrudane
og Gregers Mathiassen. Parret har børnene: Ivan, født d. 19.-5.-1959 og Lone, født d.
10.-11.-1964.
H.J. overtog forpagtningen af gården d. 1.-4.-1961 fra Peder Lunde Madsen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er frasolgt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald opført i 1962, som er ombygget til svinestald i 1984, svinestald opført
1962, lade 1915, maskinhus 1984 og der er gylletank. Gården drives med en svinepro
duktion på 35 årssøer, der produceres ca. 700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og der er 2 skole
drenge til hjælp.
H.J. ejer huset på Ørebrovej 200.
KIRKEDALSVEJ 48, "KIRKETOFT",
KIRKEDAL, 9690 FJERRITSLEV,
tlf. 98-215046.
KAJ BUHL, gårdejer, født d.
2.-2.-1935, søn af Alma og Hart
vig Buhl, gift d. 23.-7.-1960 med
Agnes Tegtmeier, pædagog, født
d. 22.-8.-1936, datter af Inger
og Jens Tegtmeier. Parret har
børnene: Jens Hartvig, født d.
11.-6.-1963 og Kirsten, født d.
22.-4.-1967.
K.B. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1963 fra sine svigerforældre, som købte
den i 1928.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 17,4 ha., heraf 4 ha. eng. Derudover er der forpagtet
17 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kostald opført 1928 og som er tilbygget i 1980, hvor der også blev bygget foderhus,

-145racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 medhjælper og 1 skoledreng og desuden
bruges lidt maskinstation.

KETTRUPVEJ 86, "KETTRUPGAARD", KETTRUP, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-211828.
KRISTIAN SKJELLERUP, gårde
jer, født d. 4.-4.-1924.
K.S. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-8.-1971 fra Marie Vin
ther, denne slægt ejede gården
helt tilbage til 1600-tallet.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal
67 ha., der er frasolgt 1 ha. og
der ca. 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1842. Avlsbygningerne består af hestestald, garage og maskinhus
fra 1918, lade fra 1860 og maskinhus 1947. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående ærter, raps og korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo,
tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KETTRUPVEJ 109, "KETTRUP PRÆSTEGAARD", KETTRUP, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-211784.
HOLGER JENSEN, forpagter, født d. 11.-6.-1929, søn af Else og Poul Kristian Jensen,
gift d. 21.-4.1957 med Gudrun Mathiassen, født d. 8.-10.-1936, datter af Gertrudane
og Gregers Mathiassen. Parret har børnene: Ivan, født d. 19.-5.-1959 og Lone, født d.
10.-11.-1964.
H.J. overtog forpagtningen af gården d. 1.-4.-1961 fra Peder Lunde Madsen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er frasolgt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald opført i 1962, som er ombygget til svinestald i 1984, svinestald opført
1962, lade 1915, maskinhus 1984 og der er gylletank. Gården drives med en svinepro
duktion på 35 årssøer, der produceres ca. 700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og der er 2 skole
drenge til hjælp.
H.J. ejer huset på Ørebrovej 200.
KIRKEDALSVEJ 48, "KIRKETOFT",
KIRKEDAL, 9690 FJERRITSLEV,
tlf. 98-215046.
KAJ BUHL, gårdejer, født d.
2.-2.-1935, søn af Alma og Hart
vig Buhl, gift d. 23.-7.-1960 med
Agnes Tegtmeier, pædagog, født
d. 22.-8.-1936, datter af Inger
og Jens Tegtmeier. Parret har
børnene: Jens Hartvig, født d.
11.-6.-1963 og Kirsten, født d.
22.-4.-1967.
K.B. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1963 fra sine svigerforældre, som købte
den i 1928.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 17,4 ha., heraf 4 ha. eng. Derudover er der forpagtet
17 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kostald opført 1928 og som er tilbygget i 1980, hvor der også blev bygget foderhus,

-146laden er fra 1935 og maskinhuset fra 1964. Gården drives med en kvægproduktion på
40 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen Jersey, desuden er der 4 ammekøer
af racen Limousine samt 4 ponyheste. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der
er 4 traktorer, tårnsilo og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset samt
anparter i Vangvejens Vindmøllelaug.

KIRKEVÆNGET 7, "KIRKEHØJ
GÅRD", KIRKEDAL, 9690 FJER
RITSLEV, tlf. 98-215017.
KURT SØNDERGÅRD, gårdejer
og pelsdyravler, født d. 9.-9.1956, søn af Elfrida Marie og
Lars Peter Søndergård.
K.S. har været på Lundbæk Land
brugsskole 2 gange. Han overtog
gården d. 1.-7.-1990 fra sine for
ældre, nuværende ejer er 4. gene
ration.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
24,6 ha., heraf 3 ha. eng og 2 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1850 og gennemrestaureret i 1990. Avlsbygningerne be
står af en kostald opført i 1923, som er ombygget til pelseri i 1987, svinestald opført
1966, 11 2-rækket minkhaller, garage, hestestald opført 1922 og ombygget til opbe
varingsrum i 1985, lade opført 1923 og maskinhus 1970. Gården drives som minkfarm
med en bestand på 1.000 avlstæver, desuden er der 10 årssøer og der produceres ca.
200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn, en del eng er
udlejet til græsning. Der er 2 traktorer, tårnsilo og kold lufts tørreri. I pelsningstiden
er ansat 1 medhjælper og der bruges lidt maskinstation.

KLIM MARKVEJ 55, "KLIMGAARDEN", KLIM MARK, 9690 FJER
RITSLEV, tlf. 98-225208.
KARL IMER, gårdejer, født d.
7.-3.-1927, søn af Johanne og
Karl Kr. Imer, født d. 30.-11.1957 med Esther Nielsen, født d.
27.-7.-1932, datter af Ånna og
Marius Nielsen. Parret har børne
ne: Børge, født d. 27.-7.-1958 og
Anna, født d. 6.-8.-1960.
K.I. overtog gården d. 22.-6.-1954
fra Jørgen Djernæs Olsen.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 24 ha.
Stuehuset er opført i 1964. Avlsbygningerne består af en kostald fra 1925, som er
tilbygget i 1972, svinestald og ungdyrstald er opført i 1825, desuden er der lade og
maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer, 14 ungdyr og 10
slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 årssøer og der produceres ca. 50 slagte
svin årligt. Der er 2 traktorer, kornmagasin, portionstørreri med varm luft. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.

KLIM MARKVEJ 89, "VESTER KLITGAARD", KLIM MARK, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-225554.
BERTEL WINTHER, gårdejer, født d. 24.-3.-1953, søn af Karla og Andreas Winthér,
bor sammen med Nina Dyrbye Pedersen, måletekniker, født d. 4.-4.-1961, datter af
Gerda og Karl Johan Pedersen.
B.W. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1985 fra
sine forældre, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens
eje siden 1824.
Ejendomsskyld 2.370.000. Areal 123,8 ha., heraf 20 ha. klitter og bakker. Derudover er

-146laden er fra 1935 og maskinhuset fra 1964. Gården drives med en kvægproduktion på
40 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen Jersey, desuden er der 4 ammekøer
af racen Limousine samt 4 ponyheste. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der
er 4 traktorer, tårnsilo og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset samt
anparter i Vangvejens Vindmøllelaug.

KIRKEVÆNGET 7, "KIRKEHØJ
GÅRD", KIRKEDAL, 9690 FJER
RITSLEV, tlf. 98-215017.
KURT SØNDERGÅRD, gårdejer
og pelsdyravler, født d. 9.-9.1956, søn af Elfrida Marie og
Lars Peter Søndergård.
K.S. har været på Lundbæk Land
brugsskole 2 gange. Han overtog
gården d. 1.-7.-1990 fra sine for
ældre, nuværende ejer er 4. gene
ration.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
24,6 ha., heraf 3 ha. eng og 2 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1850 og gennemrestaureret i 1990. Avlsbygningerne be
står af en kostald opført i 1923, som er ombygget til pelseri i 1987, svinestald opført
1966, 11 2-rækket minkhaller, garage, hestestald opført 1922 og ombygget til opbe
varingsrum i 1985, lade opført 1923 og maskinhus 1970. Gården drives som minkfarm
med en bestand på 1.000 avlstæver, desuden er der 10 årssøer og der produceres ca.
200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn, en del eng er
udlejet til græsning. Der er 2 traktorer, tårnsilo og kold lufts tørreri. I pelsningstiden
er ansat 1 medhjælper og der bruges lidt maskinstation.

KLIM MARKVEJ 55, "KLIMGAARDEN", KLIM MARK, 9690 FJER
RITSLEV, tlf. 98-225208.
KARL IMER, gårdejer, født d.
7.-3.-1927, søn af Johanne og
Karl Kr. Imer, født d. 30.-11.1957 med Esther Nielsen, født d.
27.-7.-1932, datter af Ånna og
Marius Nielsen. Parret har børne
ne: Børge, født d. 27.-7.-1958 og
Anna, født d. 6.-8.-1960.
K.I. overtog gården d. 22.-6.-1954
fra Jørgen Djernæs Olsen.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 24 ha.
Stuehuset er opført i 1964. Avlsbygningerne består af en kostald fra 1925, som er
tilbygget i 1972, svinestald og ungdyrstald er opført i 1825, desuden er der lade og
maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer, 14 ungdyr og 10
slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 årssøer og der produceres ca. 50 slagte
svin årligt. Der er 2 traktorer, kornmagasin, portionstørreri med varm luft. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.

KLIM MARKVEJ 89, "VESTER KLITGAARD", KLIM MARK, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-225554.
BERTEL WINTHER, gårdejer, født d. 24.-3.-1953, søn af Karla og Andreas Winthér,
bor sammen med Nina Dyrbye Pedersen, måletekniker, født d. 4.-4.-1961, datter af
Gerda og Karl Johan Pedersen.
B.W. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1985 fra
sine forældre, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens
eje siden 1824.
Ejendomsskyld 2.370.000. Areal 123,8 ha., heraf 20 ha. klitter og bakker. Derudover er

-147der forpagtet 13 ha.
"Vester Klitgaard"s stuehus er
opført i 1907 og restaureret fle
re gange. Avlsbygningerne består
af en kostald fra 1964, som er
tilbygget i 1977, spaltestald op
ført 1981, svinestald 1964, ma
skinhus 1984, desuden er der la
de, foderhus, gylletank og inden
dørs køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 55 årskøer,
70 ungdyr og 40 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der en
slagtesvineproduktion på ca. 600 stk. årligt. Derudover er der 12 ammekøer, 12 ungdyr
og 10 slagtekalve af racen Angus samt 8 får. Planteproduktionens salgsafgrøde er
raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri, halmfyr og
TV-overvågning i kostalden. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er
1 medhjælper.
KOLLERUP STRANDVEJ 217,
"STRANDGAARDEN", GRØNNE
STRAND, 9690 FJERRITSLEV,
tlf. 98-211407.
PEDER KJELDGAARD KLIT,
gårdejer, født d. 6.-5.-1941, søn
af Tinne og Johannes Klit, gift
d. 29.-5.-1966 med Dorthea
"Thea" Nielsen, født d. 13.-3.1945, datter af Elna og Alfred
Nielsen. Parret har børnene: Hen
rik Johannes, født d. 29.-10.1966, Torben, født d. 2.-2.-1968 og Ann-Mette, født d. 22.-8.-1973.
P.K.K. er strandfoged ved Kollerup Svinkløv Forstrande. Navnet Klit kan føres tilbage
til 1642. Gården blev forpagtet i 1966 og købt d. 1.-1.-1974 fra forældrene, nuværende
ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden Stavnsbåndets
ophævelse.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 106,7 ha., heraf 5 ha. græseng og 40 ha. udyrket hede.
Stuehuset er opført i 1952. Avlsbygningerne består af kostald opført i 1967 og til
bygget i 1986, lade opført 1989 og maskinhus 1977, desuden er der gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 46 årskøer, 50 ungdyr og 27 slagtekalve af racen
SDM, derudover produceres ca. 150 slagtesvin årligt, og der er 2 ammekøer, 1 ungdyr,
1 slagtekalv og 1 tyr af racen Angus, 2 avlstyre af racen SDM samt 1 hest. Plante
produktionens salgsafgrøde er raps. Der er 4 traktorer, tårnsilo, portionstørreri med
varm luft, træfyr samt anparter i Vangvejens Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

KRAGHOLMVEJ 26, "KRAGHOLM", KETTRUP, 9690 FJER
RITSLEV.
JOHANNES MIKKELSEN, gård
ejer, født d. 15.-7.-1935, søn af
Signe og Aksel Mikkelsen, gift d.
27.-9.-1959 med Tove Thorning,
født d. 8.-9.-1934, datter af Eli
se og Niels Thorning. Parret har
sønnen Poul, født d. 4.-1.-1962.
J.M. har været på Vejlby Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 20.-5.-1959 fr Hakon Christof-

-147der forpagtet 13 ha.
"Vester Klitgaard"s stuehus er
opført i 1907 og restaureret fle
re gange. Avlsbygningerne består
af en kostald fra 1964, som er
tilbygget i 1977, spaltestald op
ført 1981, svinestald 1964, ma
skinhus 1984, desuden er der la
de, foderhus, gylletank og inden
dørs køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 55 årskøer,
70 ungdyr og 40 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der en
slagtesvineproduktion på ca. 600 stk. årligt. Derudover er der 12 ammekøer, 12 ungdyr
og 10 slagtekalve af racen Angus samt 8 får. Planteproduktionens salgsafgrøde er
raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri, halmfyr og
TV-overvågning i kostalden. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er
1 medhjælper.
KOLLERUP STRANDVEJ 217,
"STRANDGAARDEN", GRØNNE
STRAND, 9690 FJERRITSLEV,
tlf. 98-211407.
PEDER KJELDGAARD KLIT,
gårdejer, født d. 6.-5.-1941, søn
af Tinne og Johannes Klit, gift
d. 29.-5.-1966 med Dorthea
"Thea" Nielsen, født d. 13.-3.1945, datter af Elna og Alfred
Nielsen. Parret har børnene: Hen
rik Johannes, født d. 29.-10.1966, Torben, født d. 2.-2.-1968 og Ann-Mette, født d. 22.-8.-1973.
P.K.K. er strandfoged ved Kollerup Svinkløv Forstrande. Navnet Klit kan føres tilbage
til 1642. Gården blev forpagtet i 1966 og købt d. 1.-1.-1974 fra forældrene, nuværende
ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden Stavnsbåndets
ophævelse.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 106,7 ha., heraf 5 ha. græseng og 40 ha. udyrket hede.
Stuehuset er opført i 1952. Avlsbygningerne består af kostald opført i 1967 og til
bygget i 1986, lade opført 1989 og maskinhus 1977, desuden er der gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 46 årskøer, 50 ungdyr og 27 slagtekalve af racen
SDM, derudover produceres ca. 150 slagtesvin årligt, og der er 2 ammekøer, 1 ungdyr,
1 slagtekalv og 1 tyr af racen Angus, 2 avlstyre af racen SDM samt 1 hest. Plante
produktionens salgsafgrøde er raps. Der er 4 traktorer, tårnsilo, portionstørreri med
varm luft, træfyr samt anparter i Vangvejens Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

KRAGHOLMVEJ 26, "KRAGHOLM", KETTRUP, 9690 FJER
RITSLEV.
JOHANNES MIKKELSEN, gård
ejer, født d. 15.-7.-1935, søn af
Signe og Aksel Mikkelsen, gift d.
27.-9.-1959 med Tove Thorning,
født d. 8.-9.-1934, datter af Eli
se og Niels Thorning. Parret har
sønnen Poul, født d. 4.-1.-1962.
J.M. har været på Vejlby Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 20.-5.-1959 fr Hakon Christof-

-148fersen. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 19 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af kostald opført i 1964, svinestald
1974, lade 1971, maskinhus og lade 1984. Gården drives som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 20 årskøer og 25 ungdyr af racen SDM, svineproduktionen er på 40
årssøer og der produceres ca. 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde
er ærter. Der er 2 traktorer, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet og der er 1 fast medhjælper.

LEJRMARKSVEJ 58, ÅGÅRDSMARK, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-211462.
KNUD ANKER MADSEN, gårde
jer, født d. 15.-6.-1935, søn af
Jensine og Jørgen Kristian Mad
sen.
K.A.M. er i bestyrelsen for
Ågårdsskov Transformatorforening.
Han overtog gården d. 1.-11.-1986
fra sine forældre, som købte den
i 1927. Ejendomsskyld 370.000.
Areal 7,8 ha.
Stuehuset er opført i 1927. Avlsbygningerne består af kostald og lade opført i 1927
samt garage 1960. Gården drives med en kvægproduktion på 9 årskøer, 10 ungdyr og 4
slagtekalve af racerne SDM og RDM, desuden er der er en svineproduktion på 3 års
søer, der produceres ca. 60 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
LØRSTEDVEJ 22, "BONDERUP
ØSTERGAARD", BONDERUP,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-215081.
JENS OLUF PEDERSEN, gårde
jer, født d. 3.-4.-1938, søn af
Magda og Marinus Pedersen, bor
sammen med Edna Christoffer
sen, født d. 30.-1.-1933, datter
af Karen og Jens Kristian Niel
sen. Parret har børnene: Allan,
født d. 27.-2.-1954, Britta, født
d. 13.-6.-1956 og Gert, født d.
18.-6.-1967.
J.O.P. overtog gården d. 1.-3.-1980 fra sine forældre, som købte den i 1962.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 22 ha., heraf 1 ha. skov. Derudover er der forpagtet 23
ha.
Stuehuset er opført omkring 1890 og senere gennemrestaureret. Avlsbygningerne be
står af kostald opført 1953, laden fra 1953 er delvis ombygget til kalvestald, desuden
er der maskinhus, garage og brændeskur. Gården drives som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 19 årskøer, 15 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Svineproduk
tionen er på 10 årssøer, der sælges ca. 200 smågrise årligt, og desuden er der 5 får, 9
heste af racerne Nordbagge og ponyer samt 2 hingste. Der er 2 traktorer og træfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LØRSTEDVEJ 73, "RAVNSHØJGAARD", TANDERUP, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98215461.
POUL PEDERSEN, gårdejer, født d. 2.-5.-1963, søn af Edith og Ingvard Pedersen.
P.P. har været på Try og Lundbæk landbrugsskoler. Han er sognerepræsentant i Haver
slev Sogn. Han overtog gården d. 1.-6.-1986 fra sine forældre, nuværende ejer er 6.
eller 7. generation.
Areal 26,7 ha., heraf 3 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1893. Avlsbygningerne består af kostald opført 1964, ungdyrstald
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Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af kostald opført i 1964, svinestald
1974, lade 1971, maskinhus og lade 1984. Gården drives som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 20 årskøer og 25 ungdyr af racen SDM, svineproduktionen er på 40
årssøer og der produceres ca. 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde
er ærter. Der er 2 traktorer, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet og der er 1 fast medhjælper.

LEJRMARKSVEJ 58, ÅGÅRDSMARK, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-211462.
KNUD ANKER MADSEN, gårde
jer, født d. 15.-6.-1935, søn af
Jensine og Jørgen Kristian Mad
sen.
K.A.M. er i bestyrelsen for
Ågårdsskov Transformatorforening.
Han overtog gården d. 1.-11.-1986
fra sine forældre, som købte den
i 1927. Ejendomsskyld 370.000.
Areal 7,8 ha.
Stuehuset er opført i 1927. Avlsbygningerne består af kostald og lade opført i 1927
samt garage 1960. Gården drives med en kvægproduktion på 9 årskøer, 10 ungdyr og 4
slagtekalve af racerne SDM og RDM, desuden er der er en svineproduktion på 3 års
søer, der produceres ca. 60 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
LØRSTEDVEJ 22, "BONDERUP
ØSTERGAARD", BONDERUP,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-215081.
JENS OLUF PEDERSEN, gårde
jer, født d. 3.-4.-1938, søn af
Magda og Marinus Pedersen, bor
sammen med Edna Christoffer
sen, født d. 30.-1.-1933, datter
af Karen og Jens Kristian Niel
sen. Parret har børnene: Allan,
født d. 27.-2.-1954, Britta, født
d. 13.-6.-1956 og Gert, født d.
18.-6.-1967.
J.O.P. overtog gården d. 1.-3.-1980 fra sine forældre, som købte den i 1962.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 22 ha., heraf 1 ha. skov. Derudover er der forpagtet 23
ha.
Stuehuset er opført omkring 1890 og senere gennemrestaureret. Avlsbygningerne be
står af kostald opført 1953, laden fra 1953 er delvis ombygget til kalvestald, desuden
er der maskinhus, garage og brændeskur. Gården drives som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 19 årskøer, 15 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Svineproduk
tionen er på 10 årssøer, der sælges ca. 200 smågrise årligt, og desuden er der 5 får, 9
heste af racerne Nordbagge og ponyer samt 2 hingste. Der er 2 traktorer og træfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LØRSTEDVEJ 73, "RAVNSHØJGAARD", TANDERUP, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98215461.
POUL PEDERSEN, gårdejer, født d. 2.-5.-1963, søn af Edith og Ingvard Pedersen.
P.P. har været på Try og Lundbæk landbrugsskoler. Han er sognerepræsentant i Haver
slev Sogn. Han overtog gården d. 1.-6.-1986 fra sine forældre, nuværende ejer er 6.
eller 7. generation.
Areal 26,7 ha., heraf 3 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1893. Avlsbygningerne består af kostald opført 1964, ungdyrstald
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1989, lade og foderhus 1968 og der er gylletank. Gården drives med en kvægprodukti
on på 32 årskøer, 40 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca.
300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3 trak
torer og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet og der er 1 medhjælper på gården, som drives sammen med
Lørstedvej 76.
LØRSTEDVEJ 76, TANDERUP, 9690 FJERRITSLEV.
POUL PEDERSEN, gårdejer, omtales under Lørstedvej 73.
P.P. overtog gården d. 15.-10.-1988 fra Verner Møller Nielsen.
Areal 25,1 ha., heraf 2 ha. skov og eng.
Gårdens bygninger består af stuehus, sostald opført 1980, slagtesvinestald 1987, ma
skinhus og lade fra omkring 1980 og desuden er der gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 130 årssøer, der er 600 stipladser til slagtesvin. Der er plansilo og
kold lufts tørreri. Gården drives sammen med Lørstedvej 73.

LØRSTEDVEJ 156, "SØNDERGAARD", LØRSTED, 9690 FJER
RITSLEV, tlf. 98-215076.
PETER MARTIN ANDERSEN,
gårdejer, født d. 9.-3.-1941, søn
af Elna og Villum Andersen, gift
d. 3.-11.-1962 med Kirsten Ander
sen, sygehjælper, født d. 12.-2.1942, datter af Tove og Jens
Andersen. Parret har børnene:
Susanne, født d. 28.-3.-1963 og
Ruben, født d. 13.-3.-1967.
P.M.A. overtog gården d. 25.-12.-

1983 fra Søren Søndergård.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 47 ha., heraf 3 ha. skov. Derudover er der forpagtet
187 ha.
Stuehuset er opført omkring 1912 og delvis restaureret. Avlsbygningerne består af ko
stald, kalvestald, gammel hestestald som er ombygget til kreaturer, svinestald som er
ombygget til kreaturer, lade og maskinhus. Gården drives med en avlsbesætning af ammekøer på 64 årskøer, 64 ungdyr og 35 slagtekalve af racen Limousine. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter, raps, korn, kartofler og græs til industri. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo samt varm lufts tørreri. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet og der er delvis medhjælp.
P.M.A. ejer desuden Ålborgvej 48.
LØRSTEDVEJ 167, LØR
STED, 9690 FJERRITSLEV,
tlf. 98-215130.
EGON JENSEN, gårdejer,
født d. 2.-8.-1941, søn af
Jenny og Jens Kristian Jen
sen, gift d. 12.-6.-1965
med Sonja Hosbond Dahl,
født d. 19.-3.-1947, datter
af Helga og Peter Herman
Pedersen Dahl. Parret har
børnene: Dorthe, født d.
12.-12.-1963, Kirsten, født
d. 2.-5.-1967 og Kent, født d. 14.-12.-1971.
E.J. overtog gården d. 1.-12.-1972 fra Jens Peder Overgård.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 0,5 ha. skov. Der
udover er der forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og gennemrestaureret, senest i 1979. Avlsbygningerne be-
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skinhus, desuden er der garage, hønsehus, lade, foderhus, samt indendør køresilo og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer, 70 ungdyr og 30 slag
tekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er ansat 1 foder
mester.

LØRSTEDVEJ 169, "LØRSTED
VESTERGAARD",
LØRSTED,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-215160.
OLE ANDREAS BRUN, gårdejer,
født d. 23.-12.-1958, søn af Anna
Krista og Henry Godiksen Brun,
gift d. 23.-8.-1980 med Tove
Kjær, ekspeditrice, født d.
24.-12.-1958, datter af Marie
Henriette og Jens Kjær. Parret
har børnene: Peter Andreas, født
d. 24.-5.-1987 og Lars, født d.
5.-6.-1990.
O.A.B. er husbondafløser, han har været på Try og Lundbæk landbrugsskoler. Han
overtog gården d. 13.-8.-1980 fra sin far, som købte den i 1950.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 38 ha., heraf 4 ha. skov. Der er bortforpagtet ca. 30 ha.
Stuehuset er opført omkring 1790 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald, lade, hønsehus og maskinhus. Der er 1 traktor.

LØRSTEDVEJ 173, "LØRSTED
NØRGAARD", LØRSTED, 9690
FJERRITSLEV, tlf. 98-215040.
BØRGE PEDERSEN, gårdejer,
født d. 27.-1.-1942, søn af Mag
da og Marinus Pedersen, gift d.
31.-3.-1984 med Johanne Han
sen, født d. 5.-8.-1957, datter af
Margrethe og Jens Hansen. Par
ret har børnene: Anni, født d.
18.-1.- 1984, Majbrit, født d.
13.-3.-1985 og Morten, født d.
6.-3.-1990.
B.P. overtog gården d. 1.-3.-1968 fra Jørgen Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.280.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 5 ha. eng og mose, der er 3 ha.
skov.
Stuehuset er opført i 1911 og gennemrestaureret flere gange, senest i 1990. Avlsbyg
ningerne består af kostald opført i 1908, som er ombygget flere gange, svinestald,
stakalde opført 1973, maskinhus 1975, lade, som delvis er ombygge* til kalve og der
er 2 udendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40
årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 8 årssøer, der
sælges ca. 160 smågrise årligt, samt 10 sportsheste og 2 får med lam. Der er 4
traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
LØRSTEDVEJ 185, "SKOVLY", LØRSTED, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-215423.
HENRIK ANDERSEN, landmand, født d. 18.-6.-1964, søn af Annegrethe og Edward
Andersen, bor sammen med Bettina Christensen.
H.A. har været på Try Landbrugsskole, han arbejder på faderens maskinstation. Han
overtog gården d. 15.-3.-1989 fra Ejner Andersen, som er en bror til B.C.'s morfar.
Gården har været i denne slægt i nu 4 generationer.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 20 ha., heraf 2 ha. skov.
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"Skovly"s avlsbygninger består af
kombineret kvæg- og svinestald
samt 2 lader. Gårdens besætning
er på 2 årskøer og 1 ungdyr af
racen Limousine, desuden er der
2 heste. Der er 2 traktorer og
plansilo.

LØVHØJSVEJ 16, "TIPHØJGAARD", SKRÆM, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-215034.
ERIK BORREGAARD, gårdejer,
født d. 23.-10.-1946, søn af Ag
nes og Christian Borregaard.
E.B. er formand for Fjerritslev
og Omegns Svinekontrolforening,
medlem af DLG's kredsledelse
og medlem af Menighedsrådet.
Han overtog gården d. 1.-1.-1977
fra sine forældre, som købte den
i 1944.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 35,4 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1959. Avlsbygningerne består af en kostald opført i 1951 og som
er ombygget til sostald i 1987, slagtesvinestald opført 1967, ungsvinestald 1960,
hønsehus og maskinhus 1950, lade 1965, maskinhus 1980 og der er gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der produceres ca. 1.500 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri.
LØVHØJSVEJ 28, "SKRÆM VESTERGAARD", SKRÆM, 9690
FJERRITSLEV, tlf. 98-215208.
BRIAN VINTHER JENSEN, gård
ejer, født d. 29.-4.-1957, søn af
Irma og Ejvind Vinther Jensen,
gift d. 17.-11.-1979 med Ruth
Jensen, økonoma, født d. 24.-2.1956, datter af Krista og Alfred
Jensen. Parret har børnene: John
ny, født d. 2.-8.-1980, Martin,
født d. 2.-12.-1982, Heidi, født

d. 1.-12.-1984 og Helle, født d. 6.-5.-1987.
B.V.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han er næstformand i Menighedsrådet,
medlem af DLG's repræsentantskab og medlem af Landboforeningens repræsentant
skab. Han overtog gården d. 15.-3.-1983 fra Egon Tværgård Godiksen.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 90 ha., heraf tilkøb 23 ha., som ikke er vurderet.
Stuehuset er gennemrestaureret i lr‘78 og 1990. Avlsbygningerne består af en kostald,
som er ombygget i 1984, lade, maskinhus og foderhus samt indendørs køresilo og gylle
tank. Gården drives med 82 årskøer og 100 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 4 traktorer, tårnsilo og der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 medhjælper og 1 skole
dreng og der bruges maskinstation.
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tlf. 98-211652.
POUL CHRISTIAN MOGENSEN, gårde
jer, omtales under Sigurdholmsvej 155.
P.C.M. overtog gården d. 15.-8.-1957
fra Cecilie Krogsgård Nielsen.
Gården er vurderet sammen med Sigurd
holmsvej 155. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført i 1899. Avlsbygnin
gerne består af kostald og lade opført i
1933 samt garage. Gården drives sam
men med Sigurdholmsvej 155.

MANSTRUPVE3 133, "ØSTER K3ELDGAARD", MANSTRUP, 9690 F3ERRITSLEV, tlf.
98-213544.
PER ME3LHOLM, gårdejer, født d. 1.-3.-1963, søn af Bodil og Erik Mejlholm, gift d.
27.-8.-1988 med Britta Balser Lønsman Rasmussen, sygehjælper, født d. 23.-10.-1962,
datter af Anna og Ebbe Rasmussen. Parret har børnene: Andreas, født d. 7.-2.-1987 og
Matilde, født d. 6.-1.-1990.
P.M. er landbrugsmedhjælper og har været på Lundbæk og Try landbrugsskoler. Han
overtog gården d. 21.-9.-1987 fra Gerda Vinther.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 56 ha., heraf 3,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kostald, hestestald og karlekammer samt lade fra 1860 og maskinhus 1936. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, kartofler og korn.
Der er 2 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
MYAGERVE3 59, MYAGER,
9690 F3ERRITSLEV, tlf. 98-215302.
HENNING LARSEN, pelsdyravler,
født d. 24.-6.-1941, søn af Katri
ne og Eskov Larsen, gift d. 14.9.-1974 med Ruth Rosendal, sy
gehjælper, født d. 8.-7.-1942,
datter af Elvine og Hans Rosen
dal. Parret har børnene: Per,
født d. 24.-9.-1964, Susan, født
d. 20.- 2.-1971 og Claus, født d.
6.-9.- 1975.
H.L. har været på Korinth Land
brugsskole, han er næstformand for Han Herreds Fodercentral og for frysehuset Thy i
Hansholm. Han overtog gården d. 1.-1.-1980 fra sin far, som byggede den i 1939.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført i 1939. Avlsbygningerne består af en kostald fra 1939 og som er
ombygget til pelseri i 1984, der er 15 2-rækket minkhaller, 3 4-rækket haller og 1
skålbuehal i 8 rækker, lade op
ført 1939, foderhus 1984 og ma
skinhus. Gården drives som mink
farm med en bestand på 100 avls
tæver samt 100 ræve. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er fa
brikskartofler, raps og korn. Der
er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
På gården er ansat 1 medhjælper
samt 1 skoledreng og der bruges
en del maskinstation.
H.L. er bosat Myagervej 30.
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MYAGERVEJ 94, "MYAGERGAARD", MYAGER, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-215064.
PEDER PEDERSEN, gårdejer,
født d. 4.-3.-1935, søn af Else og
Aage Pedersen, gift d. 10.-10.1964 med Else Løgtholt Thom
sen, fritidspædagog, født d.
15.-5.-1935, datter af Ane Marie
og Marius Løgtholt Thomsen.
Parret har børnene: Birte, født
d. 26.-4.-1965, Aage, født d. 28.6.-1966, Ole, født d. 25.-8.-1968
og Lise, født d. 15.-7.-1971.
P.P. har været på Lundbæk Landbrugsskole og har været formand i 10 år for Han
Herreds Pelsdyravlerforening. Han overtog gården d. 1.-10.-1964 fra Morten Frandsen.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 10,5 ha.
Stuehuset er opført i 1941 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1941, som er ombygget til pelseri i 1981, der er 17 2-rækket minkhaller og 1
4-rækket minkhal, lade opført 1941 og maskinhuse 1959 og 1985. Gården drives som
minkfarm med en bestand på 1.400 alvstæver, desuden er der 1 ammeko, 1 ungdyr og
2 slagtekalve af racen SDM. Planterproduktionens salgsafgrøder er raps, korn og kar
tofler. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. På gården er 1 fast medhjælper og der
bruges en del maskinstation.
MØLLEVEJEN 11, ÅLEGÅRDS
MARK, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-211873.
ANDREAS HOLM, landmand,
født d. 25.-1.-1924, søn af Marie
og Jens Peter Holm, gift d. 11.1.-1950 med Katrine Jakobsen,
født d. 25.-7.-1923, datter af
Maren og Andreas Jakobsen.
Parret har børnene: Jens Arne,
født d. 7.-3.-1951, Hans, født d.
24.-9.- 1953 og Margit Marie,
født d. 28.-5.-1960.
A.H. har været formand for Husmandsforeningen, medlem af mejeribestyrelsen og
DLG's bestyrelse. Han overtog gården d. 11.-12.-1949 fra Ingolf Mørk, ved købet i
1949 var vurderingen 12.000 kr.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 13,2 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og gennemrestaureret i 1975. Avlsbygningerne består af en
kostald, som er om- og tilbygget i 1976, svinestald opført 1970, laden fra 1953 er
tilbygget i 1964 og maskinhuset er fra 1972. Gårdens besætning er på 4 ammekøer, 2
ungdyr og 4 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og korn. Der er 2 traktorer, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
MØLLEVEJEN 20, "MØLLEVANG", ÅLEGÅRDS HEDE, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-211781.
HANS SVENDSEN, landmand, født d. 13.-7.-1931, søn af Julie Kirstine og Kristian
Peter Svendsen, gift d. 3.-8.-1957 med Edit Nielsen, født d. 15.-10.-1933, datter af
Anna og Marius Nielsen. Parret har børnene: Poul, født d. 11.-9.-1953 og Per, født d.
7.-3.-1958.
H.P. overtog gården d. 1.-2.-1957 fra Karl Emil Jelenik.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 15,8 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er frasolgt 1 ha., 0,5
ha. er tørvegrav og mose. Derudover er der forpagtet 1,5 ha.
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"Møllevang" nedbrændte i 1911/12
og stuehuset blev genopført i
1911 og er siden restaureret og
tilbygget, senest i 1990. Avlsbyg
ningerne består af kombineret
ko- og svinestald bygget i 1963
og 1968, kviestald 1976, svine
stald 1967, staklade og maskin
hus 1965, laden fra 1911 er til
bygget i 1964, maskinhuset er
fra 1968 og desuden er der hønse
hus, som er ombygget til værk
sted og garage. Gården drives
med en kvægproduktion på 14 årskøer, 14 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM.
Svineproduktionen er på 10 årssøer, der sælges ca. 190 smågrise og 10 slagtesvin
årligt. Der er 2 traktorer, kornmagasin og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
MØLLEVEJEN 70, ÅLEGÅRDS
HEDE, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-211396.
HENNING BECH, gårdejer, født
d. 25.-5.-1928, søn af Kristine
og Johan Bech, gift d. 20.-5.-1956
med Gudrun Bech, født d. 20.8.-1930, datter af Olga og Peder
Bech. Parret har børnene: Ole
Bo, født d. 20.-2.-1957 og Tor
sten Ege, født d. 13.-2.-1959.
G.B. døde i september 1978.
H.B. bor i dag sammen med
Grethe Rasmussen, født d. 17.-4.-1950, datter af Anna Jensen, parret har datteren
Tanja, født d. 3.-11.-1975.
H.B. overtog gården d. 1.-5.-1956 fra sine forældre, som købte den i 1919.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 2 ha. eng. 13 ha.
er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1964. Avlsbygningerne består af en kostald fra 1957 som er til
bygget i 1959, ungdyrstald opførtl965, maskinhus 1970, lade, garage og vognskur.
Gårdens besætning er på 10 ammekøer, 5 ungdyr, 5 slagtekalve og 1 avlstyr af racen
Simmentaler, desuden er der 1 hest, 11 får med lam samt 80 høns. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er græs og korn. Der er 2 traktorer, plansilo, tårnsilo varm lufts
tørreri og halmfyr.
MØLLEVEJEN 83, ÅLEGÅRDS
MARK, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-213069.
LEIF LARSEN, gårdejer, født d.
18.-2.-1957, søn af Andrea og
Jens Larsen, gift d. 7.-7.-1984
med Suzanne Hove, kontorassi
stent, født d. 7.-7.-1963, datter
af Stinne og Preben Hansen. Par
ret har børnene: Daniel, født d.
21.-2.-1986 og Torben, født d.
26.-1.-1988.
L.L. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Husmandsforeningen og i avlsforeningen for
SDM i Nordvestjylland. Han overtog gården d. 1.-1.-1983 fra sine forældre, nuværende
ejer er 5. generation.
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forpagtet 46 ha.
Stuehuset er gennemrestaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kostald, som nu
anvendes til ungdyr, ny kostald fra 1987, lade 1979, desuden er der maskinhus og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og 60 ungdyr af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer og
automatisk kraftfodringsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der
er 1 skoledreng til hjælp.
MØLLEVEJEN 95, "SØNDERFASMALIE", HJORTDAL, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-211398.
JENS LARSEN, gårdejer, født d.
22.-5.-1933, søn af Margrethe og
Anders Christian Peter Larsen,
gift d. 25.-7.-1954 med Anne An
drea Ottesen, født d. 27.-3.-1934,
datter af Signe og Christian Otte
sen. Parret har børnene: Kurt
Christian, født d. 12.-10.-1954,
Leif, født d. 18.-2.-1957, Benny,
født d. 16.-9.-1960, Freddy, født

d. 26.-7.-1966 og Anja, født d. 13.-1.-1975.
A.A.O. døde d. 19.-10.-1988.
J.L. overtog gården d. 1.-1.-1983 fra Johanne og Holger Kristensen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 31,8 ha., der er bortforpagtet 28 ha. til sønnen.
Gården nedbrændte omkring 1930 og igen delvis i 1960. Stuehuset er opført omkring
1930. Avlsbygningerne består af en kostald fra 1930, som blev ombygget i 1960,
vesterhus og lade er fra 1930, svinestald fra 1961 og desuden er der maskinhus. Går
den drives med en svineproduktion på 15 årssøer, der produceres ca. 300 slagtesvin
årligt, desuden er der 1 ammeko, 20 ungdyr og 2 slagtekalve af blande race. Der er
plansilo og kold alufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der
er 1 skolepige til hjælp.
NØRMARKEN 8, GØTTRUP,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-223019.
HOLGER LARSEN, husmand,
født d. 13.-8.-1932, søn af Marie
og Peder Larsen, gift d. 7.-10.-1957
med Elly Lund, født d. 30.-11.1936, datter af Katrine og Johan
nes Lund. Parret har børnene:
Bente, født d. 31.-7.-1958, Ei
vind, født d. 8.-10.-1961, Ove,
født d. 27.-6.-1968 og Bjarne,
født d. 15.-1.-1972.
H.L. overtog gården d. 1.-10.-1957 fra Peder Sørensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført i 1922, gennemrestaureret og tilbygget. Avlsbygningerne består af
kostald opført 1922, som er om- og tilbygget i 1961 og ombygget til grise i 1969, hvor
der også blev bygget sostald, svinestald opført 1977, maskinhus og lade 1985, gammel
lade er ombygget til grise i 1961 og desuden er der et foderhus. Gården drives med en
svineproduktion på 60 årssøer og der produceres ca. 1.100 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NØRTORUPVEJ 17, "BISGAARD", HJORTDAL, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-217187.
JENS JØRGEN GODIKSEN, gårdejer, født d. 10.-10.-1945, søn af Signe og Kristian
Godiksen, gift d. 24.-11.-1973 med Karen Madsen, pædagog, født d. 29.-12.-1945.
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Parret har børnene: Morten, født d. 3.-7.-1974 og Mette, født d. 2.-8.-1977.
J.J.G. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1975 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1918.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 3 ha. plantage.
Derudover er der forpagtet 26 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1917, som er tilbygget i 1962, ungdyrstald opført 1990, lade 1917, staklade
1978 og desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægprodutkion på 56 års
køer, 70 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, plansilo og varm
lufts tørreri. Faderen hjælper til på gården og der bruges en del maskinstation.
NØRTORUPVEJ 129, "RISHØJ
GÅRD", HJORTDAL, 9690 FJERRITSLEV.
OLE OG HANS STEFFENSEN,
gårdejere.
O.S. er født d. 21.-9.-1965, bor
sammen med Heidi Holm Niel
sen, født d. 5.-7.-1972, datter af
Eva og Hans Holm Nielsen.
H.S. er født d. 22.-9.-1965, bor
sammen med Lotte Olsen, født
d. 7.-2.-1968, datter af Erna og
Bent Olsen.
Brødrene har været på Try Landbrugsskole, H.S. har desuden været på Lundbæk Land
brugsskole. De overtog gården d. 1.-7.-1987 fra Erling Thim.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 36 ha. og der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført omkring 1928. Avlsbygningerne består af kostald opført i 1964,
staklade og maskinhus 1982, maskinhus 1976 og lade 1928. Gårdens besætning er på 8
ungkreaturer af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn.
Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr.

NØRTORUPVEJ 176, NØRTORUPHEDE, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-217220.
AAGE OVERGAARD, landmand, født d. 5.-1.-1940, søn af Laura og Henrik Overgaard,
gift d. 13.-2.-1987 med Henny Lissy Hansen, kontorassistent, født d. 22.-6.-1937,
datter af Jenny og Svend Hansen. Parret har tvillingerne Tina og Gitte, født d. 11.10.-1965.
Aa.O. overtog gården d. 29.-7.-1969 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation
på gården, som har været i slægtens eje fra omkring 1870.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 23 ha., heraf 5 ha. skov og bakker.
Stuehuset er opført i 1926 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald
opført i 1973 som er om- og tilbygget i 1980, desuden er der svinestald, hønsehus,
garage, lade og maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der
sælges ca. 600 smågrise årligt, desuden er der 2 ammekøer og 2 ungdyr af racen Hereford samt 30 moderfår med lam. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1
traktor, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NØRTORUPVEJ 232, "TREMSHØJGAARD", NØRTORUP KÆR,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-217108.
EDVARD ANDERSEN, gårdejer,
født d. 30.-11.-1936, søn af Min
na og Gustav Andersen, gift d.
25.-10.-1958 med Anne Grethe
Pedersen, født d. 21.-8.-1939,
datter af Amalie og Vilhelm E.
Pedersen. Parret har børnene:
Anette, født d. 17.-1 1.-1959,
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A.G.P. har været medlem af skolenævnet.
E.A. har været formand for Dalhøj Lokalforening, formand for DLG's lokalafdeling,
næstformand i Landboforeningen og i repræsentantskabet for mejeri og slagteri samt
offentlig vurderingsmand. Han overtog gården d. 1.-9.-1963 fra Laurits Kristensen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er frasolgt 5,5 ha.
skov og der er 3 ha. eng. Derudover er der forpagtet 120 ha.
Gården nedbrændte delvis i 1971 og blev genopført med stuehus. Avlsbygningerne blev
genopført med svinestald og lade i 1971, kostald opført 1964, ungdyrstald 1980,
maskinhus 1969, der er gastæt silo samt gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 75 årskøer, 90 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen
er på ca. 600 slagtesvin årligt. Desuden er der en avlsbesætning på 32 chinchillaer.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 4 traktorer, 2 meje
tærskere, 1 markvandingsanlæg, rendegraver, tårnsilo og varm lufts tørreri. Der drives
lidt maskinstation fra ejendommen og der er 1 fodermester og 1 medhjælper ansat.
NØRTORUPVEJ 238, "KÆRGAARD", NØRTORUPKÆR, 9690
FJERRITSLEV, tlf. 98-217017.
PETER FREDERIKSEN, gårdejer,
født d. 9.-1.-1922, søn af Karen
og Vilhelm Frederiksen, gift d.
25.-4.-1948 med Hedvig Hansen,
født d. 15.-10.-1918, datter af
Petrea og Kresten Hansen. Par
ret har børnene: Kaj, født d.
21.-2.-1949, Hans, født d. 16.1.-1953, Ole, født d. 11.-6.-1954,
Erik, født d. 10.-3.-1956, Tove,

født d. 27.-1.-1960 og Aase, født d. 12.-9.-1961.
P.F. har været medlem af Hjortdal Sogneråd, været i bestyrelsen for Hjortdal Mejeri
og begge ægtefæller har været medlem af skolekommissionen. Gården blev overtaget
d. 1.-10.-1954 fra svigerforældrene, som købte den i 1911.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 26,8 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. 11 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1920 og gennemrestaureret flere gange, senest i 1978. Avlsbyg
ningerne består af kostald fra 1965, svinestalden er om- og tilbygget flere gange,
senest i 1928, lade opført 1936 og desuden er der hønsehus samt redskabsrum. Gårdens
besætning er på 7 årssøer, der produceres ca. 170 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 1 traktor, plansilo og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NØRTORUPVEJ 287, "AABO",
NØRTORUPKÆR, 9690 FJERRIT
SLEV, tlf. 98-217198.
PEDER VOTBORG, gårdejer,
født d. 7.-6.-1941, søn af Emilie
og Herman Votborg, gift d. 6.11.-1964 med Agnes Jensen, født
d. 10.-12.-1936, datter af Inger
Marie og Christian Marinus Jen
sen. Parret har børnene: Karl
Henrik, født d. 29.-10.-1968 og
Anne Dorthe, født d. 18.-11.-1973.
P.V. overtog gården d. 15.-3.-1964 fra Kristian Nielsen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 30 ha., heraf tiikøbt 18 ha. fra sit fødehjem, der er 4
ha. skov. Derudover er der forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1941 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald opført 1970, den gamle kostald er ombygget til svinestald i 1972, lade og
maskinhus opført 1975 og desuden er der garage. Gården drives med en kvægproduk-
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200 slagtesvin årligt og der er 2 ammekøer af racen Charolais. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, markvandingsanlæg, tårnsilo, gennemløbstørreri med varm luft. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.

ODDEVEJ 67, "SØNDERGAARD",
KLIM, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-225360.
PETER NIELSEN, gårdejer, født
d. 26.-4.-1962, søn af Signe og
Henry Nielsen, gift d. 23.-6.-1984
med Dorthe Horsager Søndergaard,
butiksassistent, født d. 9.-3.-1961,
datter af Inger og Kresten Søn
dergaard. Parret har børnene:
Mette, født d. 5.-5.-1982 og Sø
ren, født d. 14.-4.-1985.
P.N. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården d. 15.-8.-1988 fra Maugnus Nielsen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 57,8 ha., heraf 2 ha. skov. Derudover er der forpagtet
19 ha.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kostald, som er ombygget til
slagtesvin i 1989, foderhuset er delvis ombygget til grise i 1989 og desuden er der
lade og garage. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.000 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
ODDEVEJ 92, "NY GRISHAUGE",
KLIM ODDE, 9690 FJERRITSLEV,
tlf. 98-225582.
BO GRISHAUGE NIELSEN, ringer
og graver, født d. 25.-9.-1949,
søn af Marie og Egon Nielsen,
gift i 1982 med Lene Kok, kom
mis, født d. 6.-10.-1951, datter
af Mathilde og Poul Kok. Parret
har børnene: Jacob, født d. 28.9.-1974 og Martin, født d. 3.3.-1980.
B.G.N. er ringer, graver samt
mekaniker. Han overtog gården d. 1.-12.-1984 fra sin mor, nuværende ejer er 3. gene
ration på gården, som har været i slægtens eje siden 1933.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 1 ha.
Stuehuset er opført i 1933 og gennemrestaureret i 1985. Avlsbygningerne består af
kostald og lade fra 1933, som er ombygget til chinchillastald i 1987. Ejendommen
drives med en chinchillabestand på 85 moderdyr. Der er 2 traktorer og træfyr.

ODDEVEJ 125, "ODDELED",
KLIM, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-225331.
KRISTEN MYRUP MADSEN,
gårdejer, født d. 19.-1.-1953, søn
af Anni og Leif Madsen, gift d.
19.-7.-1980 med Kirsten Ranum,
eksportassistent, født d. 28.-1.1955, datter af Rigmor Helene
og Verner Ranum. Parret har bør
nene: Solveig, født d. 1.-2.-1984,
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Iben, født d. 5.-8.-1985, Ingeborg, født d. 9.-4.-1989, og Jens Jakob, født d. 14.11.-1990.
K.M.M. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.1979 fra sine forældre. Den har været i slægtens eje siden 1818.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha., der er 7 ha. eng.
Derudover er der forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1870, gennemrestaureret og tilbygget i 1972. Avlsbygningerne
består af en kostald, som er ombygget til ungdyrstald, ny kostald opført 1967 og
desuden er der spaltestald, lade, maskinhus, foderhus, gylletank og indendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 55 ungdyr og 25 slagtekalve af
racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri og varmegenvindingsanlæg fra mælkekøleren. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ODDEVEJ 130, "ODDEHUS",
KLIM ODDE, 9690 FJERRITSLEV,
tlf. 98-225046.
KARLO LARSEN, gårdejer, omta
les under Ullerupvej 158.
K.L. overtog gården d. 1.-1.-1990
fra sin mor. Forældrene købte
den i 1937, da den blev udstyk
ket fra "Sønder Fårbæk".
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
45 ha.
Stuehuset er opført i 1937 og re
staureret i 1975. Avlsbygninger
ne består af en kostald fra 1937 og som er ombygget til svinestald i 1976, svinestald
opført 1972, lade 1937 og maskinhus 1975. Gården drives sammen med Ullerupvej 158.
ODDEVEJ 182, "KÆRLYKKE",
KLIM ODDE, 9690 FJERRIT
SLEV, tlf. 98-225447.
KARL KRISTIAN KRISTENSEN
KIRK, gårdejer, født d. 28.-3.1947, søn af Magda og Thorvald
Emil Kirk, gift d. 28.-3.-1975
med Grete Brun Pedersen, kon
torassistent, født d. 22.-10.-1952,
datter af Ebba og Vilhelm Brun
Pedersen. Parret har børnene:
Jesper, født d. 10.-10.-1976,
Jacob, født d. 8.-7.-1981 og Camilla, født d. 26.-4.-1984.
K.K.K.K. overtog gården d. 11.-6.-1975 fra sine forældre, som købte den i 1945.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der blev frasolgt 44 ha. i
1990.
Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af en kostald, som er tilbygget i
1972, den gamle kostald blev ombygget til ungdyrstald i 1972, lade opført 1947,
maskinhus 1978 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 55 års
køer, 65 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 5 ammekøer, 5 ung
dyr og 4 slagtekalve af racen Angus. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er
3 traktorer, plansilo, kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ODDEVEJ 216, KLIM ODDE, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-225156.
BJARNE SØRENSEN, chauffør, født d. 15.-11.-1943, søn af Ingrid og Gustav Sørensen.
B.S. har børnene: Charlotte, født d. 31.-7.-1967, Helle, født d. 4.-10.-1968 og Ulrik,
født d. 15.-10.-1969.
B.S. overtog gården d. 1.-1.-1967 fra Niels Vilsen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 19,2 ha., heraf tilkøbt 1,8 ha.
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maskinhuse 1932 og 1987. Gårdens besætning er på 9 ammekøer, 9 ungdyr og 4 slagte
kalve. Planteproduktionen salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer og
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RUGHOLMVEJ 19, "KVINDHØJ",
VUST, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-225016.
HENNING OG NIELS JØRGEN
JENSEN, gårdejere.
H.J. er født d. 4.-11.-1958, N.J.
d. 30.-12.-1961, sønner af Helga
og Henry Jensen.
H.J. bor sammen med Bente Lar
sen, laboratorietekniker, datter
af Henning Larsen.
H.J. er uddannet agronom og
broderen N.J. er overkonstabel.
De overtog gården d. 1.-1.-1988 fra deres forældre. Gården drives som Kvindhøj I/S.
Areal 30 ha. Stuehuset er opført i 1933 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består
af kostald opført 1933, som flere gange er tilbygget, lade opført 1933 og maskinhus
1977. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 26 ungdyr og 2 slagtekalve
af racerne SDM og Limousine, desuden er der 2 årssøer og der produceres ca. 40
slagtesvin årligt, samt 1 ammeko og 2 slagtekalve af racen Limousine samt 1 hest.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
tårnsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der
er 1 medhjælper.
RUGHOLMVEJ 30, "RUGHOLM",
VUST, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-225059.
OLE KJÆR HOLM, gårdejer,
født d. 20.-12.-1950, søn af Ka
ren og Kristian Holm.
O.K.H. overtog gården d. 1.-2.1976 fra sine forældre, som køb
te den i 1946.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
35 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der
er 2 ha. hede og skov. Derud
over er der forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret flere gange, senest i 1990. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1973, som er udvidet i 1978, svinestald opført 1973, lade 1912,
maskinhus 1972 og der er gastæt kornsilo. Gården drives med en kvægproduktion på 27
årskøer, 47 ungdyr og 12 slagtekalve af racerne SDM og RDM, desuden produceres der
450 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer,
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SANDVEJEN 31, KLIM, 9690
FJERRITSLEV, tlf. 98-225196.
ERIK ROELSGAARD SØRENSEN,
gårdejer, født d. 28.-10.-1957,
søn af Anna og Agner Sørensen,
gift d. 23.-12.-1986 med Inger
Marie Andersen, født d. 14.-5.1958, datter af Laura og Karl
Andersen. Parret har børnene:
Peter, født d. 3.-3.-1977 og
Knud, født d. 20.-8.-1979.
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ration på gården.
Ejendomsskyld 825.000. Areal 29 ha. og der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1881 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kostald opført i 1960, lade 1931 og der er gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 25 årskøer og 31 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
de er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

SIGURDSHOLMSVEJ 78, BLEG
BRØNDE, 9690 FJERRITSLEV,
tlf. 98-221286.
VILLY LARSEN, arbejdsmand,
født d. 25.-11.-1932, søn af Eli
sabeth og Niels Madsen Larsen,
gift d. 6.-6.-1986 med Merete
Jepsen, sygeplejerske, født d.
6.-2.-1937, datter af Hilda og
Søren Kristian Jepsen. Parret har
børnene: Erik, født d. 9.-3.-1955,
Hanne, født d. 3.-4.-1966, Ib,
født d. 22.-3.-1967 og Joan, født
d. 29.-3.-1971. V.L. arbejder for Fjerritslev Kommune. Han overtog gården d.
15.-10.-1972 fra Arnt M. Jensen.
Ejendomsskyld 270.000. Areal 1 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureet i 1976/77. Avlsbygningerne består af
kostald opført i 1900, svinestald, lade og maskinhus 1940 og desuden er der hønsehus.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 400 stk. årligt. Der er tårnsilo, der
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset og der er anparter i Haverslev Vang
Møllelaug.
SIGURDSHOLMSVEJ 155, "DALSGAARD", HUSBY, 9690 FJERRIT
SLEV, tlf. 98-211652.
POUL CHRISTIAN MOGENSEN,
gårdejer, født d. 2.-7.-1931, søn
af Agnes og Niels Mogensen,
gift d. 7.-9.-1957 med Petra Jen
sen, født d. 15.-5.-1936, datter
af Johanne og Jens Jensen. Par
ret har børnene: Hanne, født d.
30.-10.-1961, Lene, født d. 3.8.-1964 og Bente, født d. 20.3.-1969.
P.C.M. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-1.-1967 fra
sine forældre, som købte den i 1929.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 35 ha. og der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1939. Avlsbygningerne består af kostald fra 1937, som er til
bygget flere gange, lade opført 1937 og maskinhus 1940. Gården drives med en kvæg
produktion på 27 årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3
årssøer og der produceres ca. 45 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps og korn. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet
og der er 1 skolepige til hjælp.
P.C.M. ejer og driver desuden Manstrupvej 72.

SIGURDSHOLMSVEJ 178, "VESTERVANG", HUSBY, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98211754.
MOGENS KRISTIAN STOR VANG, gårdejer, født d. 10.-3.-1935, søn af Petrea og Johan
Storvang, gift d. 24.-4.-1960 med Karen Jepsen, ekspeditrice, født d. 7.-7.-1936,
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datter af Petra og Niels Jepsen.
Parret har børnene: Jan, født d.
25.-9.-1962, Jeppe, født d. 1.12.-1967 og Hans Peder, født d.
11.-6.-1974.
Mogens K. Storvang har været på
Lundbæk Landbrugsskole, været
medlem af Menighedsrådet og i
bestyrelsen for Han Herreds Me
jeriselskab samt Kvægavlsforening.
Han overtog gården d. 1.-4.-1960
fra sine forældre, som byggede
den i 1931, da den blev udstyk-

ket fra Storvang.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 33,9 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1931 og gennemrestaureret i 1976. Avlsbygningerne består af en
kostald opført i 1931, som er tilbygget i 1971 og ombygget i 1976, maskinhus og
roehus er opført i 1974, desuden er der en lade. Gården drives med en kvægproduktion
på 22 årskøer, 25 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 årssøer,
der indkøbes smågrise og produceres ca. 60 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, tårnsilo og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SIGURDSHOLMSVEJ 187, "SKT.
JØRGENSGAARD", HUSBY, 9690
FJERRITSLEV, tlf. 98-211651.
PER KRISTIAN MOGENSEN,
gårdejer, født d. 26.-7.-1937, søn
af Mary og Marius Mogensen,
gift d. 24.-9.-1966 med Betty
Jespersen, smørrebrødsjomfru,
født d. 26.-3.-1942, datter af
Maren Marie og Martin Christian
Jespersen. Parret har børnene:
Lise Lotte, født d. 29.-3.-1968,
Jytte Irene, født d. 8.-4.-1970 og Ellen Mette, født d. 5.-3.-1976.
P.K.M. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-9.-1966 fra sine
forældre, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 17,5 ha., der er 3 ha. skov.
Derudover er der forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1890, gennemrestaureret og tilbygget i 1977. Avlsbygningerne
består af en kostald, som er om- og tilbygget flere gange, senest i 1978, lader opført
1900 og 1978, maskinhus 1978 og desuden er der garage. Gården drives med en kvæg
produktion på 26 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af blandet race, desuden er der
15 årssøer og der produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri samt træfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SIGURDSHOLMSVEJ 219, "HUSBYGAAARD", HUSBY, 9690
FJERRITSLEV, tlf. 98-211722.
NIELS CHRISTIAN GJØRUP
CHRISTENSEN, gårdejer, født
26.- 3.-1950, søn af Jutta og
Niels Tenne Christian Christen
sen, gift 6.- 6.-1976 med Birthe
Kirstine Fjordbak Andersen, født
9.-3.-1951, datter af Karla Marie
og Hans Rudolf Andersen. Parret
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N.C.G.C overtog gården 1.-1.-1988 efter sine forældre Jutta og Niels T. C. Christen
sen, nuværende ejer af fjerde generation på gården.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 12,4 ha.. Der udover er der
forpagtet 17 ha..
Stuehuset er opført 1890. Alle avlsbygninger nedbrændte i 1934, der blev bygget
kostald og lade efter branden, nyere kostald fra 1975, laden er ombygget til spalte
stald i 1989, maskinhus opført i 1986, desuden er der svinestald og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 33 årskøer, 34 ungdyr, 17 slagte kalve af racen
SDM, svineproduktionen er på 10 årssøer der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3 trakorer, 1 mejetærsker, 1
plansilo, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
SKRÆMVEJ 10, SKRÆM, 9690
FJERRITSLEV, tlf. 98-215265.
POUL TINGGÅRD NIELSEN, pels
dyravler, født d. 29.-12.-1942,
søn af Laura og Ejner Nielsen,
gift d. 29.-10.-1966 med Ragn
hild Flyvholm, hjemmehjælper,
født d. 16.-2.-1946, datter af
Anna og Kristian Flyvholm. Par
ret har børnene Dorthe, født d.
21.-10.-1967, Jette, født 7.-11.1970 og Tina, født d. 3.-1.-1972.
P.T.N. overtog gården 1.-6.1982 efter sine svigerforældre, Anna og Kristian Flyvholm, nuværende ejer er 3. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 13,7 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Derudover er der forpagtet 6 ha..
Stuehuset er opført i 1909 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald
opført i 1940, som er ombygget til svinestald i 1962, pelseri fra 1985, svinestald fra
1962, 5 to-rækkede minkhaller, 1 fire-rækket minkhal og 1 lukket seks-række minkhal,
lade er opført i 1940 og maskinhus fra 1986. Gården drives med en svineproduktion på
25 årssøer, der sælges ca. 500 smågrise årligt, desuden er der 1 ammeko, 1 ungdyr og
1 slagtekalv af racen Jersey, minkproduktionen er på 500 avlstæver. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri og
halmfyr. Der er fremmed arbejdskraft ca. 300 timer årligt, der benyttes maskinstation
og en 1 skoledreng til hjælp.

SKRÆMVEJ 135, "BISGAARD",
SKRÆM, 9690
FJERRITSLEV,
tlf. 98-215131.
CHRISTIAN JUHL ANDERSEN,
gårdejer, født 26.-12.-1924, søn
af Elisabeth og Niels Mogensen
Andersen, gift d. 26.-3.-1955
med Kirsten Bagge Mølholm,
født d. 14.-2.-1929, datter af
Ella og Kresten Mølholm. Parret
har børnene: Elisabth, født 5.8.-1956, Else Marie, født d. 5.5.-1959 og Anne født d. 6.-4.-1965.
C.J.A. har været på Korint Landbrugsskole, han overtog gården d. 1.-5.-1961 efter N.
C. Langagergård.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 65 ha., herudover er der forpagtet 8 ha.
Gården nedbrændte d. 8.-9.-1980 og blev da flyttet syd for vejen. Stuehuset blev
opført i 1981. Avlsbygningerne består af slagtesvinestald og lade fra 1981, desuden er
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grøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg,
plansilo, varm lufts tørreri, halmfyr, 1 computerstyret fodringsanlæg og automatisk
vacumudmugning.

SKRÆMVEJ 170, "NØRGAARD",
SKRÆM, 9690 FJERRITSLEV,
tlf. 98-215152.
VALDEMAR MØLLER, gårdejer,
omtales under Hødeshøjvej 41.
V.M. overtog gården 1.-10.-1982
efter Anna og Niels Langager
gård.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
53 ha.
Stuehuset er opført omkring
1890. Avlsbygningerne består af
kostald, som er ombygget efter
brand i 1943, lade fra 1943, maskinhus, vesterhus med hestestald og gylletank. Der er kornsilo og varm lufts tørreri.
Gården drives sammen med Hødeshøjvej 41.

SKRÆMVEJ 172, SKRÆM, 9690
FJERRITSLEV, tlf. 98.-215025.
JENS PETER KOLD, landmand,
født 27.-4.-1961, søn af Signe og
Kristian Kold. J.P.K. har været
på Lundbæk-, Bygholm- og Vejl
by Landbrugsskoler, han er i be
styrelsen for Mohair foreningen i
Danmark, og bestyrelsesmedlem
i Mohair centralen i AMBA, han
indførte de første Mohair-geder
til Danmark fra New Zealand d.
5.-6.-1987.
Han overtog gården d. 26.-4.-1988 efter Jens Frydendahl.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 25 ha., heraf 1 ha. med juletræer.
Stuehuset er opført i 1980. Avlsbygningerne består af kostald fra 1979, som i dag
benyttes til Mohair-geder om vinteren og løsgående grise om sommeren, laden er fra
1979, maskinhus, gylletank, indendørs køresilo, garage og værksted i det gamle stuehus
som også benyttes som transplantationshospital. Gården drives med slagtesvineproduktion på ca. 400 stk. årlig, der er 7 ammekøer af racen af Piemontese, de er impor
teret fra Italien i 1990. Mohair produktionen foregår ved 200 landgeder, der bruges
som rugemødre, desuden er der 200 ægte Mohair-geder og 3 heste. Der er 1 traktor
og 1 rendegraver. Der er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.
SKRÅVEJEN 89, "KOLLERUP PRÆSTEGAARD", KOLLERUP, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-211387.
POUL BACH, forpagter, omtales under Bejstrupvej 151. P.B. forpagtede gården
1.-4.-1961 efter Thomas Nielsen.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal 55 ha..
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kostald fra 1959, som er til
bygget i 1966 og 1984, den gamle kostald er indrettet til svinestald, lade fra 1894,
udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 100 årskøer,
130 ungdyr, 70 slagte kalve af racen Jersey, en produktion på ca. 400 slagtesvin årligt
og 20 heste af racen Haflinger. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandings
anlæg. Der er en fast medhjælper og der bruges en del maskinstation, gården drives
sammen med Bejstrupvej 151.
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SLETTESTRANDVEJ 80, "SANDHØJGAARD", SANDEN, 9690
FJERRITSLEV, tlf. 98-217068.
SVEND ANDERSEN, gårdejer,
født 24.-11.-1911, søn af Kirsten
Marie og Anders Peder Andersen,
gift d. 24.-11.-1944 med Erna
Marie Lyngholm Christensen,
født d. 26.-8.-1921, datter af
Johanne Martine Kristine og Jens
Martin Christensen. Parret har
børnene: Bjarne, født d. 23.-7.1946, Mona, født d. 10.-9.-1947,
Brian, født d. 2.-7.-1949 og Ib, født d. 6.-4.-1952.
S.A. overtog gården i april 1949 fra Staten, gården var under krigen konfiskeret af
tyskerne og var ved overtagelsen i 1949 kun en ruin.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 9,8 ha., der er frasolg 5 ha. til sommerhuse.
Stuehuset er opført 1919 som stald, det blev gennemrestaureret i 1950 og er senere
restaureret og tilbygget i 1970. Avlsbygningerne består af kostald fra 1900, garage og
hønsehus fra 1949, som siden er ombygget, lade fra 1976. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 235 stk. årligt, endvidere er der 3 ungdyr, det er krydsningsdyr.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, byg, hvede og kartofler. Der er 1 traktor,
1 markvandingsanlæg, plansilo og kold lufts tørreri. Der bruges maskinstation til en
del af markarbejdet. Siden 1960 har der været bondegårdsferie på gården.

STJERSLEVVEJ 27, "AALYKKE",
GØTTRUP HEDE, 9690 FJER
RITSLEV, tlf. 98-223014.
ERIK BJERRE JØRGENSEN,
gårdejer, født 3.-8.-1926, søn af
Ingeborg og Mads Bjerre Jørgen
sen, gift d. 5.-1.-1954 med Mar
git Andersen, født d. 26.-10.1932, datter af Mariane og Thor
vald Andersen. Parret har børne
ne: Finn, født d. 25.-8.-1956,
Karsten, født d. 21.-11.-1966 og
Bo, født d. 5.-10.-1973.
E.B.J. overtog gården d. 16.-6.-1952 efter Arthur Pedersen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 21,5 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 0,5 ha. skov og 1,5
ha. fjordparcel.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1920, som er udvidet i 1962, garage fra 1962, lade fra 1920 og maskinhus fra
1974. Gårdens besætning er på 39 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøder er rug og græs. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsan
læg, 1 finsnitter, plansilo og varm lufts tørreri. Der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.

STJERSLEVVEJ 29, GØTTRUP HEDE, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-223140.
SØREN CHRISTIAN MATHIASSEN, pelsdyravler, født d. 19.-2.-1945, søn af Astrid og
Niels Mathiassen, gift d. 23.-3.-1968 med Herdis Godiksen, postbud, født d.
22.-6.-1948, datter af Alma og Svend Godiksen. Parret har børnene: Lars Egon, født d.
10.-9.-1968, Pia, født d. 24.-12.-1970 og Rikke, født d. 10.-8.-1973.
S.C.M. overtog ejendommeen d. 1.-8.-1978 efter Thorvald Olsen.
Areal 14 ha., heraf tilkøbt 2 ha. og har frasolgt 1 ha.
Stuehuset blev opført ca 1912 og gennemrestaureret i 1978. Avlsbygningerne ned
brændte i 1989 og blev genopført med 1 svinestald, lade og garage, desuden er der 1
seks-rækket lukket minkhal og 1 otte-rækket lukket hal. Gården drives som minkfarm
med en bestand på ca. 450 avlstæver, 5 blåræve og 19 sølvræve. Der er endvidere 3
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Hereford, 220 gæslinger, 100 ænder og 2 heste. Planteproduktionens salgafgrøde er
raps. Der er 1 traktor, 1 tårnsilo og 1 varm lufts tørreri, samt anparter i Gøttrup
Holme Vindmøllelaug. Stuehuset er opvarmet dels ved staldvarme og dels ved
jordvarmeanlæg.
STUBMØLLEVEJ 5, "TOFTEGAARDEN", KLIM, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-225259.
KRISTIAN LUND, gårdejer, født
d. 15.-11.-1928, søn af Ingeborg
og Niels Lund, gift d. 3.-9.-1954
med Lis Røge, født d. 6.-4.-1932,
datter af Anna og Søren Røge.
Parret har børnene: Leif, født d.
12.-11.-1956, Jan, født d. 27.10.-1958 og Henrik, født d. 21.10.-1962.
K.L. har været på Nr. Nissum
Landbrugsskole, han er medlem af menighedsrådet, og i bestyrelsen på Klim Grovvare
forening. Han overtog gården d. 1.-11.-1955 efter sine svigerforældre, Anna og Søren
Røge, som købte den i 1918.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 16 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1931 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1937, som er ombygget til sostald i 1967, slagtesvinestald fra 1962, farestald fra
1978, foderhus fra 1973, lade fra 1912, som er ombygget til goldsostald i 1968 og
samme år blev der bygget maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 70 års
søer, der produceres ca. 1500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm lufts tørreri og træ
fyr. Gården drives sammen med sønnen Jan, som bor Øster Kærvej 54.
SVINKLØVVEJ 130. KOLLERUP,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98211899.
JØRN STEPHANSEN, gårdejer,
født d. 5.-1.-1944, søn af Rig
mor og Stephan Peter Stephansen, gift d. 12.-5.-1973 med Annamarie Møller Jespersen, født
d. 14.-7.-1952, datter af Karen
og Karl Aage Jespersen. Parret
har datteren Lisbeth, født d.
28.- 6.-1979.
J.S. har været på Malling Land
brugsskole, han er formand for
menighedsrådet og for Gøttrup Klim Landvindingslaug. Han overtog gården d.
5.-6.-1975 efter sine forældre Rigmor og Stephan P. Stephansen, nuværende ejer af 6.
generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1828.
Ejendomsskyld 1.940.000. Areal 42,6 ha., heraf tilkøbt 13,5 ha. Der er forpagtet 20
ha.
Stuehuset blev opført i 1863 og er gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af ko
stald fra 1907, kostald fra 1965, begge ombygget til sostalde i 1978, slagtesvinestald
og lade fra 1976, maskinhuse fra 1914 og 1985 og gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 75 SPF årssøer, der produceres ca. 1400 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr.
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FJERRITSLEV, tlf. 98-21 1363.
CHRISTIAN MOSE, gårdejer,
født d. 26.-5.-1926, søn af Mar
grethe Dagmar og Christian Pe
ter Mose, gift d. 23.-5.-1953 med
Grethe Larsen, hjemmehjælper,
født d. 7.-12.-1929, datter af
Emma og Karl Larsen. Parret
har børnene: Kim, født d. 15.-8.1954, Ivan, født d. 29.-2.-1956,
Jørn, født d. 25.-1.-1961, Helle,

født d. 11.-11.-1963 og Las, født d. 9.-5.-1968.
C.M. overtog gården d. 1.-4.-1963 efter Rasmus Bisgaard.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 10 ha., frasolgt 2 ha. og ca. 8 ha.
bakker og plantage.
Stuehuset er opført i 1840 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af ko
stald fra 1910, svinestald fra 1973, garage fra 1840, lade fra 1948 og maskinhus fra
1970. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres ca. 450
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, tårnsilo,
gennemløbstørreri med varm luft og 1 træfyr. Der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.

SVINKLØVVEJ 196, "HINGELBJERG VESTERGÅRD", HINGEL BJERG, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-211375.
GUDMUND HOVE NIELSEN,
gårdejer, født d. 9.-5.-1928, søn
af Sigrid og Anders Hove Niel
sen, gift d. 1.-5.-1958 med Ma
rie Kragh Jensen, født d. 14.-12.1932, datter af Anna Hedvig og
Frede Jensen. Parret har datte
ren Ulla, født d. 1.-4.-1963.
G.H.N. overtog gården d. 1.-4.1954 efter sine forældre Sigrid og Anders Hove Nielsen, som købte den i 1922.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 48 ha.
Stuehuset er opført i 1867 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1951, hønsehus og lade fra 1867, roehus fra 1975 og maskinhuse fra 1962, 1967 og
1972. Gården drives med en kvægproduktion på 15 årskøer, 22 ungdyr, 5 slagtekalve af
racen SDM og RDM som er krydset med Hereford, desuden er der 9 årssøer og der
produceres ca 120 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsagrøde er korn. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og gennemløbstørreri med varm luft.
SVINKLØVVEJ 218, "HINGELBJERG", HINGELBJERG, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98213703.
FINN EBDRUP, gårdejer, født d. 2.-8.-1961, søn af Edith og Leo Ebdrup, gift d.
19.-11.-1988 med Bodil Bjerre Jakobsen, gårdejer, født d. 3.-5.-1962, datter af Maje
og Sigurd Jakobsen.
F.E. og B.B.J. har været på Ladelund-, Vejlby- og Bygholm Landbrugsskole.
F.E. overtog gården d. 5.-6.-1989 fra Ejvind Mikkelsen Fuglsang.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 86 ha., heraf 8 ha. skov. Der er forpagtet 48 ha. eng
og 40 ha. agerjord.
Stuehuset blev opført i 1890. Avlsbygningerne består af kostald fra 1978, ungdyrsstald
fra 1935, ombygget i 1961, kalvestald fra 1990, ny lade fra 1978, gammel lade fra
1935, ombygget i 1961, maskinhus fra 1971, der er udendørs køresilo og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 146 årskøer, 150 ungdyr og 70 slagtekalve af
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racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 4 traktorer,
1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 snittevogn, tårnsilo, varm lufts tørreri og
halmfyr. Der er 2 faste medhjælpere og 1 fodermester på gården.

TANDERUPGÄRDSVEJ 100-101,
"TANDRUPGAARD", BEJSTRUP,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98215385.
POUL ERIK MORTENSEN, byg
mester, født d. 11.-8.-1946, søn
af Johanne og Lars Mortensen,
gift d. 22.-12.-1979 med Alis
Pedersen, ekspeditrice, født d.
20.-6.-1951, datter af Thora og
Martin Pedersen. Parret har bør
nene: Martin, født d. 11.-2.-76,
Henrik, født d. 19.-12.-1980 og
Merete, født d. 17.-4.-1988.
P.E.M overtog gården d. 1.-8.-1983 fra Carl Ejler Rasmussen.
Ejendomsskyld 3.230.000. Areal 88 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1907 og gennemrestaureret af flere gange. Der er fodermester
bolig på nr. 100, opført i 1940. Avlsbygningerne består af 1 kostald fra 1940, som er
ombygget til slagtesvinestald i 1973, den gamle svinestald blev ombygget til maskin
hus, 2 slagtesvinestalde, den ene i 2 etager, hestestald ombygget til maskinhus, lade
fra 1897, maskinhus fra 1940 og gylletank. Der er et østerhus, som indeholder 2 lejlig
heder og 3 garager. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af
ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo, varm lufts
tørreri og halmfyr.
TERPVEJ 66, "TERPGAARDEN",
TERP, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-225254.
NIELS OG KRISTIAN VESTERGAARD NØRMØLLE, gårdejere.
N.V.N. er født d. 6.-4.-1908, søn
af Maren og Anders Nørmølle,
gift d. 23.-9.-1939 med Else Ma
rie Madsen, født 5.-11.-1914, dat
ter af Else Kirstine og Karl Kri
stian Madsen. Parret har børne
ne: Kirsten, født d. 22.-6.-1940,
Nicolaj, født d. 14.-1.-1942,
Karl, født d. 21.-4.-1945, Knud,
født d. 19.- 10.-46, Margrethe,
født d. 29.-3.- 1948, Jørgen, født d. 30.-7.-1950 og Kristian, født d. 28.-6.-1954.
N.V.N. overtog gården d. 25. 8.-1939 fra sin svigermor Else Kirstine Madsen, gården
har været i slægtens eje fra omkring 1834. I 1978 købte sønnen Kristian halvpart i
gården, hvorfor den i dag drives som I/S af far og søn. K.V.N. har været på Lundbæk
Landbrugsskole og er formand for A/S Klim Klitplantage.
Ejendomsskyld 1.280.000. Areal 78 ha., heraf tilkøbt 48 ha. og der er 12 ha. skov. Der
er forpagtet 30 ha..
Stuehuset er gennemrestaureret i 1963. Avlsbygningerne består af 1 kostald fra 1926,
som er tilbygget i 1980, spaltestald fra 1980, gammel lade ombygget til kornlager i
1979, lade fra 1978, foderhus fra 1990 og indendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 70 årskøer, 90 ungdyr, 40 slagte kalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
kold lufts tørreri og halmfyr. Der er ansat 1 fodermester og 2 skolebørn til hjælp. Der
anvendes maskinstation til en del af markarbejdet.
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Markvej 47, som K.V.N. ejer.
Denne gård overtog han i 1986
fra Svend Jensen.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 18
ha., heraf tilkøbt 8 ha. Bygnin
gerne består af stuehus og lade
fra 1935. K.V.N. er bosat Terpvej 66.

TERPVEJ 105, KLIM, 9690 FJER
RITSLEV, tlf. 98-225490.
PETER THORHAUGE, gårdejer,
født d 22.-1.-1946, søn af Else
og Lars Thorhauge, gift d. 2.-3.1968 med Elin Odgaard, hjemme
hjælper, født d. 10.-8.-1947, dat
ter af Ellen og Christian Odgaard.
Parret har børnene: Else, født d.
1 1.-12.-1969 og Tom, født d.
10.-8.-1974. P.T. overtog gården
d. 1.-8.-1989 efter sin forældre
Else og Lars Thorhauge, nuvæ
rende ejer af 4. generation på gården. Areal 19 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1871 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af 1
kostald og 1 svinestald fra 1964, lade fra 1938 og maskinhus fra 1957. Gårdens be
sætning er på 7 ammekøer, 2 ungdyr, 13 slagtekalve af racen Limosine, endvidere er
der 3 årssøer og der sælges ca. 50 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde
er raps. Der er 3 traktorer, 1 tårnsilo, 1 varm lufts tørreri og 1 halmfyr. Der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.
THISTEDVEJ 57, "NY DROMSHA
VE", NY DROMSHAVE, 9690
FJERRITSLEV, tlf. 98-211085.
CARL JØRGEN CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 19.-1 1.-1945,
søn af Stinne og Anker Christen
sen.
C.J.C. købte halvpart i gården i
1977 fra sine forældre Stinne og
Anker Christensen, som købte
gården i 1939, da den blev ud
stykket fra Dromshave.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal
87 ha., heraf tilkøbt 80 ha. og der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret i 1960. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1939, kostald fra 1971, ny kvægstald fra 1987, lade fra 1939, som delvis er tillagt
kostald, maskinhus fra 1973 er tilbygget i 1979 og der er bygget ny lade. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 61 årskøer, 70 ungdyr, 35 slagtekalve af racen SDM,
derudover er der 1 SDM ammeko og 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps og korn. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 snittevogn, tårnsilo, varm lufts tørreri og træfyr. Der er 1 fast medhjælper og der bruges
maskinstation til en del af arbejdet. Gården drives sammen med Gøttrupvej 14 og 39,
desuden ejes 3 huse i Fjerritslev.
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THISTEDVEJ 352, KOBAKKEN
KLIM, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-225271.
LEO BRUUN, landmand, født d.
24.-1.-1933, søn af Magda og
Laurits Bruun, gift d. 4.-4.-1954
med Klara Hansen, hjemmehjæl
per, født d. 6.-9.-1932, datter af
Kirstine og Niels Hansen. Parret
har børnene: Mona, født d. 21.11.-1954, Grethe, født d. 26.-11.1955 og Kirsten, født d. 7.-4.1962.
L.B. har været pä Åbybro Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1958 efter
sine forældre Magda og Laurits Bruun, som købte den omkring 1914.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 21,5 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1903 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af 1 kostald fra 1903, som er om- og tilbygget flere gange, sidst i 1978, svinestald fra
1967, lade fra 1903, tilbygget i 1949, maskinhus fra 1989, der er udendørs køresilo og
staklade. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 36 ungdyr af racen
SDM, svineproduktionen er på 16 årssøer, der sælges ca. 300 smågrise og ca. 20 slag
tesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 tårnsilo og 1
varm lufts tørreri. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
THISTEDVEJ 359, KOBAKKEN
KLIM, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-225206.
JENS NIKOLAJ JENSEN, gård
ejer, født d. 18.-1.-1923, søn af
Marie og Otto Jensen, gift d.
27.-11.-1953 med Helga Larsen,
skolesekretær, født d. 14.-3.1930, datter af Mine og Johan
Peter Larsen. Parret har børne
ne: Otto, født d. 25.-9.-1954 og
Marie, født d. 21.-11.-1955.
J.N.J. var indtil 1972 sognefo
ged og har været medlem af kommunalbestyrelsen. Han overtog gården i juni 1953
efter sine forældre Marie og Otto Jensen, som købte gården i 1885.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 13,5 ha.
Stuehuset er opført i 1902 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1966, lade fra 1898 og maskinhus fra 1958. Gården drives med en svine
produktion på 10 årssøer, der produceres ca. 160 slagtesvin årligt, derudover er der 7
ammekøer, 12 ungdyr og 4 slagtekalve af racerne SDM, Limousine og Hereford. Der 1
traktor, kornmagasin og kold lufts tørreri. Der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.
THISTEDVEJ 371, KOBAKKEN KLIM, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-225425.
POUL OG PALLE JACOBSEN, gårdejere, omtales under Thorup Strandvej 57.
P.J. og P.J. overtog gården d. 1.-5.-1975 efter deres forældre Katrine og Peder
Jacobsen, som købte den i 1965.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 15,5 ha..
Stuehuset er opført omkring 1880. Avlsbygningerne består af kostald fra 1940,
maskinhus og lade, som bruges til maskinhus, fra 1935. Gården drives sammen med
Thorup Strandvej 57 og Thorup Strandvej 11.

THISTEDVEJ 381, "VESTERLUND", KOBAKKEN KLIM, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-225377.
THOMAS JENSEN, gårdejer, født d. 27.-9.-1941, søn af Anna og Magnus Jensen, gift
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Christensen, født d. 24.-4.-1946,
datter af Kirstine og Anton Chri
stensen. Parret har børnene: Kir
sten, født d. 28.-2.-1965, Susan
ne, født d. 13.-2.-1969 og Solve
ig, født d. 26.-4.-73.
T.J. har været på Husmandssko
len i Odense. Thomas Jensen
overtog gården d. 1.-10.-1967 ef
ter sine forældre Anna og Mag
nus Jensen, som købte gården i
1938.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 33
ha., heraf tilkøbt 14 ha., frasolgt 6 ha., 1 ha. er udyrket eng og der erforpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1903 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kostald og lade fra 1977 og svinestald fra 1970. Gården drives med en kvægproduktion
på 28 årskøer, 28 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM, derudover er der 2 årssøer
og der produceres ca. 20 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, plansilo, varm lufts
tørreri og 4 bistader. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

THISTEDVEJ 475, THORUP,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-225129.
KARSTEN JAKOBSEN, tømrer,
født d. 15.-11.-1956, søn af Edel
og Emanuel Jakobsen, gift d.
28.- 12.-1985 med Birte Yde
Nielsen, sygeplejerske, født
28.-4.- 1958, datter af Hanne og
Alfred Nielsen. Parret har søn
nen Lars, født d. 9.-10.-1986.
K.J. overtog gården d. 1.-4.-1990
efter Henry Svanborg.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af 1 kostald
fra 1936 og 1 lade fra 1965. Gårdens besætning er på 5 ammekøer, 4 ungdyr, 2 slagte
kalve og 1 tyr af racen Limousine. Der er 1 traktor, der bruges maskinstation til en
del af markarbejdet.
THISTEDVEJ 579, "NØRHAVE",
VUST, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-225638.
FLEMMING HOLMSTRAND, gård
ejer, født d. 28.-5.-1954, søn af
Kristine og Poul Holmstrand, gift
d. 2.-8.-1980 med Eva Kronborg
Kjær, køkkenleder, født d. 12.9.-1956, datter af Anna og Erik
Kronborg Kjær. Parret har børne
ne: Alex, født d. 11.-7.-1982,
Lars, født d. 13.-10.-1984 og Ka
te, født d. 4.-11.-1987.
og han overtog gården d. 1.-7.-1980 efter
Kjær, nuværende ejer er 7. generation på
1700 århundrede.
heraf ca. 27 ha. skov og ca. 39 ha. er

F.H. har været på Nordisk Landbrugsskole
sine svigerforældre Anna og Erik Kronborg
gården, som har været i slægtens eje siden
Ejendomsskyld 1.660.000. Areal 81,6 ha.,
forpagtet.
Stuehuset er opført i 1878 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1906, kostald fra 1980, ungdyrsstald fra 1987, svinestald fra 1906, lade fra 1907
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og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer og 90 ungdyr af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, plansilo og
kold lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.

THORUPHOLMEVEJ 65,
"ØSTERKÆR", THORUP
KÆR, 9690 FJERRITSLEV,
tlf. 98- 225153.
Folmer Kristensen, land
mand, født 26.-5.-1926,
søn af Katrine og Kristian
Peder Kristensen, gift d.
15.- 4.-1950 med Magna
Nielsen, født d. 16.-6.-1925,
datter af Anna og Kristian
Nielsen. Parret har datte
ren Lisbeth, født 14.-7.-1950.
M.K. har i 10 år været i Husmandsforeningen og F.K. har i 3 år været formand for
husmandsforeningen og overtog gården d. 24.-5.-1958 efter Johannes Mørup.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført i 1903 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1903, restaureret og tilbygget i 1978, so- og svinestald fra 1960, lade fra 1966 og
maskinhus fra 1970, der udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på
22 årskøer, 20 ungdyr og 12 slagtekalve af racen Jersey. Der 2 traktorer og 1 ensilageblokskærer. Der bruges delvis fremmed arbejdskraft og maskinstation til en del af
markarbejdet.
THORUPHOLMEVEJ 88, THORUP
KÆR, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-225117.
PETER DAMSGAARD, husmand,
født d. 20.-11.-1919, søn af Lau
ra og Jens Damsgaard, bor sam
men med Dagny Klit, født d. 7.4.-1916, datter af Marie og Poul
Brejner. D.K. har siden 1.-5.-1960
været husbestyrerinde. P.D. og
D.K. har børnene: Arne, født d.
16.-8.-1939 og Ejvind, født d.
29.-4.-1945.
P.D. overtog gården d. 15.-8.-1956 efter sine forældre Laura og Jens Damsgaard, som
købte den i 1914.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1962, hønsehus fra 1957 ombygget til svinestald i 1966, lade fra 1914,
derudover er der maskinhus. Der er 2 traktorer, plansilo, tårnsilo, varm- og kold lufts
tørreri og halmfyr.

THORUPHOLMEVEJ 167, THORUP HOLME, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-225105.
KJELD ABILDGAARD, gårdejer, født d. 28.-2.-1946, søn af Sigrid og Sigfred
Abildgaard, gift d. 9.-6.-1973 med Susanne Rasmussen, kontorassisten, født d.
21.-11.-1952, datter af Karen og Hans Rasmussen. Parret har børnene: Stig, født d.
9.-3.-1977, Rikke, født d. 20.-6.-1978 og Line, født d. 5.-5.-1984.
K.A. har været på Høng Landbrugsskole, er medlem af Husmandsforeningens bestyrel
se, i svineavlsudvalget og planteavlsudvalget. Han overtog gården d. 1.-5.-1973 efter
sine forældre Sigrid og Sigfred Abildgaard, som købte denden i 1948.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal 59,8 ha., heraf tilkøbt 20 ha., og der er forpagtet 57
ha.
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opført i 1960 og restaureret fle
re gange, senest i 1985. Avlsbyg
ningerne består af en gammel
farestald, som er ombygget til
ungsvine- og klimastald i 1989,
farestald fra 1976 ombygget til
slagtesvinestald i 1980, goldsostald
fra 1978, fravænningsstald fra
1977 ombygget til ungsvinestald i
1980, klimastald fra 1982, lade
og maskinhus fra 1989, maskin
hus fra 1974 ombygget til fravæn
ningsstald og drægtighedsstald i
1989 og slagtesvinestald fra
1990, i 1989 blev der lavet fuldspalter i de fleste stalde, derudover er der 2 gastætte
siloer og 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 215 årssøer, der
produceres ca. 4.700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder består af
ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Der
er en fast medhjælper på gården.

THORUPHOLMEVEJ 171, "FRØKÆRGAARD", THORUP HOLME,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98225015.
MONA HOLM, gårdejer, født d.
18.-2.-1941, datter af Karen og
Hans Rasmussen, gift d. 1.-4.1961 med Niels Edvard Holm,
gårdejer, født d. 1.-5.-1936, søn
af Mette Marie og Lars Kristian
Holm. Parret har børnene: Dor
the Marie, født d. 9.-8.-1961,
Jane, født d. 23.-11.-1963, Car
sten, født d. 2.-1.-1967 og Henriette, født d. 2.-6.-1979.
N.E.H. døde d. 13.-6.-1986. Han havde været på Vinding Landbrugsskole og overtog
gården d. 1.-4.-1963 efter sin far, Lars Kristian Holm. N.E.H. var 3. generation på
gården, som nu er overtaget af hustruen Mona Holm.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 79 ha., heraf tilkøbt 48 ha., der er 18 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1892 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1967 som er ombygget til en goldsostald i 1978, farestald fra 1974, slagtesvine
stald 1977, lade fra 1978, maskinhus fra 1974 og der anvendes gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 120 årssøer og der produceres ca 2.700 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder består af ærter og raps. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker, plansilo og varm og kold lufts tørreri. Der er 1 bestyrer, Ejner
Lauersen og 1 skolepige til hjælp.
THORUPHOLMEVEJ 185, "NØRHOLMGAARD", THORUP HOLME,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98225098.
LARS KRISTIAN ANDERSEN,
gårdejer, født d. 3.-5.-1925, søn
af Andrea og Johannes Andersen,
gift d. 9.-8.-1958 med Gerda Ni
elsen, født d. 24.-11.-1935, dat
ter af Ane og Søren Nielsen.
Parret har børnene: Niels Ole,
født d. 6.-5.-1959, Hans Søren
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født d. 14.-8.-1972 og Poul Arne, født d. 27.-8.-1976.
L.K.A. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1958
efter sine forældre Andrea og Johannes Andersen, gården blev frikøbt som fæstegård i
1854, men var også i slægtens eje før frikøbet.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 37 ha.
Stuehuset er opført i 1906. Avlsbygningerne består af 1 kostald fra 1964, svinestald
fra 1977, Østerhus fra 1928, lade fra 1951, maskinhus fra 1977, hønsehus og udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 26 ungdyr og 12 slagte
kalve af racen SDM, desuden er der 10 årssøer og der produceres ca. 200 slagtesvin
årligt. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm lufts tørreri og der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der bruges maskinstation til en del af mark
arbejdet.
THORUPHOLMEVEJ 190, THORUP HOLME, 9690 FJERRITSLEV,
tlf. 98-225008.
POUL BØRGE FROST, gårdejer,
født d. 26.-6.-1936, søn af Astrid
og Sigurd Frost, gift d. 28.-10.1962 med Else Andersen, født d.
4.-3.-1941, datter af Elna og Kri
stian Andersen. Parret har børne
ne: Gitte, født d. 30.-10.-1963,
Kurt, født d. 7.-8.-1966 og Met
te, født d. 10.-10.-1972. E.A.
døde d. 21.-1.-1976. Jytte Lind
strøm er husbestyrerinde og arbejder som hjemmehjælper, født d. 15.-4.-1942, datter
af Karen og Kristian Holm. Hun har børnene: Bjarne, født d. 19.-9.-1963 og Susanne,
født d. 20.-12.-1965.
P.B.F. har været på Vinding Landbrugsskole, han har flere gange været i bestyrelsen
for Husmandsforeningen, været i bestyrelsen for mejeri- og lokalforeningen. Han over
tog gården d. 1.-11.-1962 efter sine forældre Astrid og Sigurd Frost, nuværende ejer
af 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1904.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 16 ha. og der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1902 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1976, som er ombygget til sostald i 1979, svinestald fra 1963, lade fra
1974 tilbygget i 1981, maskinhus fra 1985 og gylletank fra 1986. Gården drives med
en svineproduktion på 80 årssøer, der sælges ca. 500 smågrise og 1.100 slagtesvin
årligt, derudover er der 2 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrø
der består af raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm og
kold lufts tørreri. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet. Gården drives
sammen med Vustholmevej 164.
THORUPHOLMEVEJ 210, "SKAJGAARD", THORUP HOLME,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-225545.
KARL MARTIN CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 9.-5.-1956, søn
af Helga og Ivar Charles Chri
stensen, gift d. 26.-11.-1977 med
Lilli-Anne Møller Bæk, født d.
15.-2.-1956, datter af Ruth og
Oskar Bæk. Parret har børnene:
Jens Erik, født d. 20.-5.-1980,
Lars Ivar, født d. 3.-1.-1982,
Niels Aage, født d. 8.-4.-1985,
Hans Peder, født d. 5.-8.-1987 og Poul Anker, født d. 11.-4.-1990.
K.M.C. har været på Asmild Kloster og Malling Landbrugsskoler. Han overtog gården

-175-

d. 1.-5.-1978 efter Bent Andersen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 53 ha..
Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af kostald fra 1966, svinestald fra
1931, som er ombygget til kviestald i 1979, lade fra 1931 og maskinhus fra 1977.
Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker og tårnsilo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

THORUPHOLMEVEJ 211, "HOLMEGAARD", THORUP HOLME,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98225022.
JENS JØRGEN WINTHER SØNDERHAVEN, gårdejer, født d.
1.-4.-1932, søn af Anna og Jakob
Sønderhaven, gift d. 23.-3.-1963
med Tove Pedersen, født d. 30.10.-1937, datter af Anna og Sø
ren Pedersen. Parret har børne
ne: Anna, født 22.-2.-1964, Birgit
og Niels Henrik, født d. 31.-8.1966 og Inge Malene, født d. 4.-11.-1974. Birgit døde d. 28.-3.-1966.
J.J.W.S. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i juli 1964 efter
sine forældre, Anna og Jakob Sønderhaven, slægten har været på gården siden 1600-tallet og måske længere.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 120 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er ca. 17 ha. skov.
Der er forpagtet ca. 25 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af kostald fra 1966, ungdyrstald
fra 1977, kalvestald fra 1989, småkalvestald 1966, gammelt stuehus fra omkring 1700,
lader fra 1856 og 1972, foderhus fra 1966, maskinhus, gylletank og indendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 110 årskøer, 150 ungdyr og 60 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 6 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Der er 2 medhjælpere og 1 skoledreng til
hjælp og der bruges lidt maskinstation til markarbejdet.

THORUPHOLMEVEJ 250, "RISKÆRGAARD", THORUP HOLME,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-225250.
BENT NIELSEN, gårdejer, født
d. 26.-5.-1953, søn af Edith og
Alfred Nielsen, gift d. 8.-11.1980 med Bente Bak, født d.
29.-6.-1956, datter af Ella og
Peder Bak. Parret har børnene:
Inge, født d. 22.-6.-1982, Uffe,
født d. 18.-1.-1986 og Nina, født
d. 22.-9.-1987.
B.B. er medlem af skolebestyrelsen.
B.N. har været på Nordthy og Lundbæk landbrugsskoler. Han købte 1. halvpart af
gården d. 1.-1.-1977 og sidste del d. 1.-7.-1983 fra sine forældre Edith og Alfred
Nielsen, som købte gården i 1959.
Ejendomsskyld 3.090.000. Areal 113 ha., heraf tilkøbt 36 ha., der er 10 ha. skov. Der
er forpagtet 27,6 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af kostald fra 1974, løsdrift- og
kalvestald fra 1966 ombygget i 1986, lade fra 1934, maskinhus fra 1983, roe- og
foderhus fra 1987, inden- og udendørs køresiloer samt gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 122 årskøer, 148 ungdyr og 66 slagtekalve af racen SDM, desuden
produceres der ca. 10 slagtesvin årligt, og der er 2 heste. Planteproduktionens
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salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der er 5 traktorer, 2 gummigeder, plansilo og
kold lufts tørreri. Der er 1 fodermester, 1 fast medhjælper og 1 skoledreng til hjælp.
Maskinstation bruges til en del af arbejdet.

THORUPHOLMEVEJ 266, "HOLME ØSTERGAARD", THORUP HOLME, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-225142.
KNUD SØRENSEN, gårdejer, født d. 2.-6.-1942, søn af Katrine og Georg Sørensen,
gift d. 20.-6.-1970 med Mette Marie Jepsen, født d. 24.-7.-1947, datter af Katrine og
Bertel Jepsen.
M.M.J. driver Konfektionshuset i Nykøbing.
K.S. har været på Vinding Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1972 fra sin
forældre Katrine og Georg Sørensen, som byggede gården, da den blev udstykket i
1934.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 60,5 ha., heraf tilkøbt 22 ha. Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1934 udvidet i 1972 restaureret i 1990, 2 spaltestalde fra 1978 og 1985,
lade fra 1934, maskinhus fra 1980, gastæt silo, inden- og udendørs køresiloer og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 72 årskøer, 50 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset. Der er 1 fast medhjælper og 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

THORUP STRANDVEJ 11, "RØDGILDGAARD", THORUP, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-225425.
POUL og PALLE JACOBSEN, gårdejere omtales under Thorup Strandvej 57.
P.J. og P.J. overtog gården d. 16.-9.-1976 fra Martin Jespersen.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 28,5 ha.
Stuehuset er opført i 1920. Avlsbygningerne består af kostald og lade begge fra omkr.
1930. Gården drives sammen med Thorup Strandvej 57, hvor ejerne bor, og Thistedvej
371.
THORUP STRANDVEJ 55, "LØVSGAARD", THORUP, 9690 FJER
RITSLEV, tlf. 98-225186.
NICOLAJ NØRMØLLE, gårdejer,
født d. 14.-1.-1942, søn af Else
og Niels Nørmølle, gift d. 17.7.-1971 med Ingrid Hedensted Ni
elsen, lærer, født d. 15.-9.-1948,
datter af Stinne og Søren Niel
sen. Parret har børnene: Lisbeth,
født d. 23.-4.-1972, Karin, født
d. 20.-4.-1974, Margit, født d.
25.-11.-1976 og Søren, født d.
4.-8.-1982.
N.N. har været på Vinding Landbrugsskole, han er bestyrelsen for Gøttrup Klim Grov
vareforening. Han overtog gården d. 1.-4.-1965 fra Alma Nørmølle.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der 3 ha. hede. Der er
forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1935 om- og tilbygget senest i 1977, lade fra 1916, maskin- og foderhus
fra 1977, samt udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer,
45 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og korn. Der er 3 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
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"GRAVSGAARD", THORUP, 9690
FJERRITSLEV, tlf. 98-225425.
PALLE og POUL JACOBSEN,
gårdejere. Palle Jacobsen er født
d. 18.-2.-1950, og Poul Jacobsen
er født d. 12.-11.-1946, sønner af
Katrine og Peder Jacobsen. Palle
J. er gift d. 30.-6.-1984 med
Ruth Pedersen, kontorassistent,
født d. 29.-10.-1954, datter af
Lis og Emanuel Pedersen. Parret
har børnene: Per, født d. 30.-1.1977, Kim, født d. 3.-5.-1982 og Ann, født d. 15.-10.-1986.
Begge brødre har været på Asmildkloster Landbrugsskole. De overtog gården d. 1.-5.1974 fra deres forældre Katrine og Peder Jacobsen, som købte gården i 1946. Gården
drives som I/S Gravsgaard.
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 106 ha., heraf 7 ha. klit, der er tilkøbt 40 ha. og
forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1950, der
er aftægtsbolig, bygget i 1980.
Avlsbygningerne består af kostald
fra 1975, svinestald fra 1958, la
de med foderhus fra 1946, ma
skinhus fra 1978 og indendørs
køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 120 årskøer,
150 ungdyr og 70 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der 10
årssøer, der produceres ca. 200
slagtesvin årligt, der er 2 heste.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuet. Der er 1
fodermester og 1 medhjælper. Maskinstation bruges til en del af arbejdet. Gården dri
ves sammen med Thorup Strandvej 11 og Thistedvej 371.

THORUP STRANDVEJ 80, THO
RUP, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-225055.
BENNY BACH ANDERSEN, gård
ejer, født d. 17.-12.-1940, søn af
Dagmar og Kristian Andersen,
gift d. 17.-11.-1962 med Thora
Pedersen, født d. 1.-8.-1937, dat
ter af Ellen og Skovmose Peder
sen. Parret har børnene: Anette,
født d. 1.-7.-1964, Susanne, født
d. 22.-11.-1966, Jesper, født d.
15.-4.-1972 og Dorte, født d.
19.-7.-1977. B.B.A. overtog gården d. 1.-11.-1962 fra Andreas Olesen.
Areal 42,1 ha., heraf tilkøbt 32 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1927 ombygget til kalve- og svinestald i 1978, lade ombygget til kostald i
1978, maskinhus fra 1972, samt fårelade og maskinhus fra 1986. Gården drives med en
kvægproduktion på 24 årskøer, 30 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der 5 årssøer, og der produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøde er rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. Man
bruger ingen fremmed arbejdskraft.
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"STRANDGAARDEN", THORUP
STRAND, 9690 FJERRITSLEV,
tlf. 98-225088.
CARL CHRISTIAN CHRISTEN
SEN, elektriker, født d. 9.-4.1948, søn af Mary og Niels Arild
Christensen, gift d. 31.-3.-1979
med Else Myrup Madsen, butiks
assistent, født d. 11.-2.-1957, dat
ter af Anni og Leif Madsen. Par
ret har børnene: Tina, født d.
4.-10.-1979, Lis, født d. 19.-4.1982 og tvillingerne Niels Arild og Nanna, født d. 22.-6.-1986.
E.M.M. er formand for Klim Friskole. C.C.C. overtog gården d. 1.-5.-1982 fra sine
forældre Mary og Niels Arild Christensen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 33,3 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og gennemrestaureret flere gange, desuden er der en af
tægtsbolig fra 1854. Avlsbygningerne består af kostald ombygget i 1929, lade fra
1929, svinestald fra 1973, maskinhus fra 1971, hestestald fra 1854 og udendørs
køresilo. Besætningen er på 10 ammekøer, 6 ungdyr og 4 slagtekalve samt 1 tyr af
racen Aberdeen-Angus. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, plansilo, varm lufts tørreri,
halmfyr og anparter i Gøttrup Holme Vindmøllelaug. Man bruger ingen fremmed ar
bejdskraft.
tinglavgArdsvej 8, "tinglavGAARD", GØTTRUP RIMME,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-223003.
SVENNING BUNDGAARD JEN
SEN, landmand, født d. 23.-11.1926, søn af Else og Poul Chri
stian Jensen, gift d. 26.-3.-1958
med Anny Elisabeth Olsen, født
d. 26.-3.-1938, datter af Minna
og Kaj Skytt Olsen. Parret har
børnene: Claus, født d. 2.-8.1958, Palle, født d. 4.-12.-1959,
Jørgen, født d. 21.-4.-1963, Per,
født d. 17.-8.-1964 og Anders, født d. 24.-2.-1968.
S.B.J. har været på Vinding Landbrugsskole. D. 1.-4.-1953 købte han sammen mec;
broderen Holger Jensen gården fra Kronborg Nielsen, vuderingen var dengang kr.
60.000, og der var kun opdyrket ca. 50 ha. I 1958 købte S.B.J. broderens halvdel.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 185 ha., heraf tilkøbt 45 ha., der er 4 ha. skov. Der e i
forpagtet 200 ha.
Stuehuset er opført i 1859. Avlbygningerne nedbrændte i 1964 og blev genopført me<|
kostald, svinestald og lade, desuden er der spaltestald fra 1975, maskin- og foderhu s
fra 1980 samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 140 årskøer, 30(8
ungdyr og 100 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 10 årssøer, der producere?
ca. 200 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 4 trak
torer og 2 mejetærskere. Der er 3 faste medhjælpere, 2 fodermestre og 1 skoledreng
til hjælp. Maskinstation bruges til en del af arbejdet.
j

TINGLAVGÄRDSVEJ 31, GØTTRUP RIMME, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-223165
BØRGE CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 3.-5.-1938, søn af Irene og Christian Chri
stensen, gift d. 6.-8.-1960 med Lene Poldi Smetana, født d. 9.-4.-1941, datter a
Katrine og Josef Smetana. Parret har børnene: Jens Erik, født d. 25.-12.-1960, Hanne
født d. 29.-10.-1962 og Henrik, født d. 22.-8.-1965.
B.C. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-2.-1962 fr
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Aage Jensen.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 28
ha., heraf tilkøbt ca. 14 ha., der
er 2 ha. skov. Der er forpagtet
45 ha.
Tinglavgårdsvej 31's stuehus er
opført i 1939 og restaureret i
1977. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1939 ombygget til
kviestald i 1975, kostald fra
1975, svinestald fra 1967, lade
fra 1974, maskinhus fra 1965 og
gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 25 årskøer, 25 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der 5 ammekøer og 5 ungdyr af racen Hereford og 15 får med lam. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts
tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges
til en del af arbejdet.
TRUSTRUPVEJ 42, "RØRDAMGAARD", TRUSTRUP, 9690
FJERRITSLEV, tlf. 98-21 1 107.
GEORG HANSEN, gårdejer, født
d. 8.-9.-1936, søn af Tora og
Lars Hansen, gift d. 28.-5.-1960
med Mary Pedersen, født d. 17.5.-1938, datter af Alma og Jør
gen Samsø Pedersen. Parret har
børnene: Bjarne, født d. 10.-7.1964 og Jytte, født d. 17.-7.1968.
G.H. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1960 fra sine svigerforældre Alma og
Jørgen S. Pedersen, som købte gården i 1935.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 25 ha., de sidste 13 ha. er ikke
med i vuderingen. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og gennemrestaureret flere gange senest i 1985. Avlsbygnin
gerne består af kostald fra 1953 tilbygget senest i 1974, spaltestald fra 1987, lade fra
1953, maskinhus fra 1973, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 40 årskøer, 44 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der
en dam med flodkrebs. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der
er 3 traktorer, vandingsanlæg og snittevogn til græs, der bruges staldvarme til opvarm
ning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af arbejdet.

TRUSTRUPVEJ 59, TRUSTUP,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-211726.
ERIK NIELSEN, gårdejer, født d.
12.-2.-1931, søn af Gerda og Ot
to Nielsen, gift d. 30.-1.-1953
med Irene Mårtensson, født d.
13.-6.-1931, datter af Ottilie og
Aksel Mårtensson. Parret har bør
nene: Anne Marie, født d. 27.-7.1953 og Poul Arne, født d. 29.4.-1955.
E.N. overtog gården d. 4.-10.-1958
fra Kristian Søndergård.

Ejendomsskyld 670.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og gennemrestaureret senest i 1974. Avlsbygningerne
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1935 og maskinhus fra 1961. Gården drives med en kvægproduktion på 12 årskøer, 12
ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 10 årssøer, og der
produceres ca. 180 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, tårnsilo og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af arbejdet.
TRUSTRUPVEJ 67, "STUDSGAARD", TRUSTRUP, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-211773.
NIELS PEDERSEN, gårdejer, født
d. 8.-10.-1935, søn af Lilly og
Richard Pedersen, gift d. 28.-5.1960 med Grethe Christiansen,
født d. 12.-6.-1935, datter af
Mary og Chresten Christiansen.
Parret har børnene: Torben, født
d. 26.-11.-1960 og Bjarne, født d.
11.-12.-1963.
N.P. overtog gården d. 27.-3.-

1965 fra Kristian Kold.
।
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 26 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 11 ha.
,
Stuehuset er opført i 1935 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostale |
fra 1925 ombygget til sostald i 1979, 3 slagtesvinestalde fra 1970 og 1977, lade og|
foderhus fra 1977, maskinhus fra 1986, garage og hestestald. Gården drives med er
svineproduktion på 50 årssøer, der produceres ca. 900 slagtesvin årligt, der er 1
ungkreatur af racen Simmentaler og 2 travheste. Planteproduktionens salgsafgrøde er
raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og træfyr. Maskin
station bruges til en del af arbejdet.
TRUSTRUPVEJ 99, TRUSTRUP,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98211875.
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 Chri
stian, født d. 13.-3.-1981 og An
nika, født d. 18.-2.-1984.
J.C.T. overtog gården d. 15.-2.-1986 fra Niels K. Godiksen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 24,9 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 8 ha.
græseng.
Stuehuset er opført i 1976 og gennemrestaureret i 1988. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1958 ombygget til kviestald, hestestald fra 1968 ombygget til kostald i
1974, det gamle stuehus er ombygget til værksted og garage i 1986, lade fra 1948 om
bygget til maskinhus og dybstrøelsesstald i 1990, samt foder- og maskinhus. Gårde i
drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 35 ungdyr af blandet race, desuden er
der 10 ammekøer, 14 ungdyr, 1 slagtekalv og 1 tyr af racen Limousine. Der er 2 trak
torer. Maskinstation bruges til en del af arbejdet.

UDKLITVEJ 15, "BRØNDUM GAARD", 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-211547.
JØRGEN CHRISTIAN TYROLL, gårdejer omtales uder Udklitvej 168.
:
J.C.T. overtog gården i 1971 fra Thomas Nielsen.
•
Ejendomsskyld 750.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 2,5 ha. skov. Jordet)
er bortforpagtet.
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stald, lade indrettet til løsdriftstald og garage. Gården drives sammen med Udklitvej
168.

UDKLITVEJ 168, "UDKLITGAARD",
UDKLIT, 9690 FJERRITSLEV,
tlf. 98-211547.
JØRGEN CHRISTIAN TYROLL,
gårdejer, født d. 24.-10.-1932,
søn af Katrine og Christian Ty
roli, gift d. 8.-9.-1973 med Ingrid
Møller Nielsen, advokatsekretær,
født d. 28.-3.-1950, datter af
Dagny og Hans Nielsen. Parret
har børnene: Eva, født d. 8.-8.-1974,
Christian, født d. 30.-8.-1982 og
Simon, født d. 30.-10.-1989.
J.C.T. er forhenværende kreatureksportør og biograf ejer. Han overtog gården d. 1.12.-1978 fra Keld Vambergs enke.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 136 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 38 ha. plantage.
Der er bortforpagte! 37 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af løsdrift
stald fra 1974-75, 2 garager, hestebokse, 4 løsdriftstalde med delvis selvfodring, lade,
foderhus og en folkestue restaureret i 1975. Gården drives med en ammekobesætning
på 65 ammekøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen Limousine samt nogle kryds
ninger, desuden er der 8 heste og 10 får. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til
en del af arbejdet. Gården drives sammen med Udklitvej 15.
UDMARKSVEJ 2, "HOLMSØGAARD", HOLMSØ, 9690 FJER
RITSLEV, tlf. 98-215228.
EIGIL AAEN, gårdejer, født d.
9.-11.-1934, søn af Maren og
Peter Aaen, gift d. 19.-5.-1956
med Margit Hansen, født d. 30.3.-1936, datter af Elvin og Ka
ren Hansen. Parret har børnene:
Helle, født d. 24.-5.-1957 og
Henning, født d. 2.-5.-1960.
M.A. har været på St. Restrup
Husmandsskole. E.A. overtog
gården d. 10.-7.-1972 fra Ragnvald Kronborg.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 54,8 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kostald restaureret i 1974 og 1977, gammel lade ombbygget til sostald i 1977, ny lade
fra 1977, foderhus, vesterhus og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægpro
duktion på 50 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af arbejdet.
UDMARKSVEJ 6, HOLMSØ, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-215286
JENS JENSEN, gårdejer, født d. 15.-2.-1932, søn af Mary og Emil Jensen, gift d.
14.-11.-1959 med Sigrid Katrine Godiksen, født d. 31.-5.-1933, datter af Frida og Ni
els Godiksen. Parret har brønene: Bjarne, født d. 7.-2.-1963, Bent, født d. 12.-1.-1967
og Per, født d. 27.-7.-1970.
J.J. overtog gården d. 1.-8.-1968 fra Ragnvald Kronborg.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 35,7 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
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omkr. 1840 og restaureret flere
gange. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1950 ombygget til
sostald i 1983, svinestalde bestå
ende af fravænnings- og goldsostald samt garage fra 1975, lade
og maskinhus fra 1950. Gården
drives med en svineproduktion på
80 årssøer, der sælges ca. 1.600
smågrise årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps og
korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af arbejdet.

ULLERUPVEJ 22, "MØLLEGAARDEN", THORUP, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-225014.
ARNE OLESEN, gårdejer, født
d. 20.-11.-1916, søn af Dorthea
og Kristian Jakobsen Olesen,
gift d. 16.-9.-1947 med Gerda
Pedersen, født d. 10.-9.-1928,
datter af Karoline og Lars Kri
stian Pedersen. Parret har bør
nene: Lars Kristian, født d.
17.-2.-1949, Anni Dorte, født d.
22.-6.-1952 og Svend Ove, født d. 9.-3.-1956.
A.O. overtog gården d. 1.-4.-1951 fra sin mor Dorthea Olesen, nuværende ejer er 3.
måske 4. generation.
Ejendomsskyld 635.000. Areal 25 ha, heraf tilkøbt 15 ha., der er frasolgt 2 ha. Der er
bortforpagtet ca. 19 ha.
Stuehuset er opført i 1973. Gården nedbrændte i 1973 og avlsbygningerne består i dag
kun af 1 lade. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og 40
bistader.

ULLERUPVEJ 152, "TOFTEGAARD", ULLERUP, 9690 FJERR1TSLEV, tlf. 98-225058.
SØREN LAUERSEN, gårdejer,
født d. 9.-9.-1947, søn af Jenny
og Frode Sørensen, gift d. 8.-6.1974 med Else Søndergaard Pe
dersen, bankassistent, født d.
20.- 12.-1947, datter af Jenny og
Jens Søndergaard Pedersen. Par
ret har børnene: Brian, født d.
28.-5.- 1977, Bjarke, født d.
20.-6.-1979 og Bertil, født d.
7.-4.-1982. S.L. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Han
Herreds Landboforening, i bestyrelsen for L.V.K., formand for skolebestyrelsen ved
Thorup Klim Skole samt en del udvalgsposter. Han overtog gården d. 1.-7.-1973 fraj
sine forældre Jenny og Frode Sørensen. Nuværende ejer er 7. generation på gården,
som har været i slægtens eje siden 1787.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 65 ha., heraf 10 ha. skov og eng. Der er forpagtet 15
ha.
Stuehuset er opført i 1879 og gennemrestaureret fra 1975-80. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1923 ombygget til farestald i 1977, svinestald renoveret i 1956 og
ombygget til drægtighedsstald i 1980, køresilo fra 1965 ombygget til løbe- og gylte-
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foderhus, maskinhus fra 1979 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på
150 årssøer, der sælges ca. 3.000 smågrise og 200 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgaafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts
tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Man bruger ingen
fremmed arbejdskraft.
ULLERUPVEJ 158, "ULLERUPGAARD", ULLERUP, 9690 FJER
RITSLEV, tlf. 98-225046.
KARLO LARSEN, gårdejer, født
d. 30.-4.-1939, søn af Marianne
og Ejner Larsen, gift d. 7.-4.1963 med Kirstine Jørgine Tværgaard Godiksen, født d. 11.-2.1943, datter af Maria og Christi
an Peter Tværgaard Godiksen.
Parret har børnene: Kim, født d.
1.- 7.-1964, Anette, født d.
14.-7.- 1968 og Henrik, født
d. 1.-12.-1973. K.L. er formand for Gøttrup Klim Grovvareforening. Han overtog
gården d. 1.-4.-1963 fra Ellen Skovmose Pedersen.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 50 ha.
Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af kostald fra 1870 ombygget til
goldsostald i 1972, slagtesvinestalde fra 1970, 1974 og 1979, klimastald fra 1984, stald
fra 1974 renoveret til spaltestald i 1986, halmlade og foderhus fra 1986, lade og ma
skinhus fra 1979 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer,
der produceres ca. 4.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps og græs til tørreri. Der er 5 traktorer, 2 mejetærskere, plansilo, kold lufts tørre
ri og halmfyr. Der er 2 faste medhjælpere og 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation
bruges til en del af arbejdet. Gården drives sammen med Oddevej 130.

ULLERUPVEJ 229, "SØNDER
FÅRBÆK", ULLERUP, 9690
FJERRITSLEV, tlf. 98-225093.
LEIF JENSEN, gårdejer, født d.
10.-9.-1963, søn af Edel og Ar
thur Jensen, gift d. 28.-12.-1986
med Lise Mortensen, født d. 14.8.-1965, datter af Else og Viggo
Mortensen. Parret har datteren
Janni, født d. 6.-10.-1986.
E.J. har været på Morsø Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-5.-1990 fra Hans Dige.
Areal 75 ha.
Stuehuset er opført i 1894 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1935 tilbygget med ungdyrstald i 1979, fedestald, lade fra 1894, maskinhus og lade
fra 1980, 2 gylletanke, udendørs køresilo og gastæt silo. Gården drives med en kvægproduktionpå 70 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er græs til fabrik. Der er 3 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri og
varmegenvindingsanlæg. Der er 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til lidt af
arbejdet.
ULLERUPVEJ 263, "NØRRE FÅRBÆK", KLIM, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-225134.
CARL MADSEN NØRMØLLE, gårdejer, født d. 21.-4.-1945, søn af Else og Niels Nørmølle, gift d. 28.-5.-1988 med Ruth Lund Mortensen, omsorgsassistent, født d. 16.-3.1957, datter af Edith og Henning Mortensen. Parret har børnene: Ann Kathrine, født
d. 23.-6.-1979, Annica, født d. 6.-9.-1982 og Niels Henning, født d. 24.-1.-1988.
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Vinding Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 12.-7.-1985 fra
Jens Fårbæk.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal
99,9 ha., der er 10 ha. skov. Der
er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1886 og re
staureret flere gange. Udbygnin
gerne nedbrændte i 1984 og blev
genopført med kostald med mæl
kerum, foderhus, svinestald fra
1965 ombygget til kalve- og ung
dyrstald i 1989, lade fra 1975, maskinhus fra 1987, indendørs køresilo og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer, 85 ungdyr og 60 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, byg og græs. Der er 3
traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. Der er 1 fodermester og 1 skoledreng til
hjælp. Maskinstation bruges til en del af arbejdet.

VANGVEJEN 104, "KORSHØJGAARD", HAVERSLEV VANG,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-215154.
CHRISTIAN KRAGH STEFFEN
SEN, gårdejer, født d. 13.-6.1920, søn af Kirstine Marie og
Steffen Andreas Steffensen, gift
d. 21.-5.-1950 med Petra Katri
ne Breinholt Høj, smørrebrødsjom
fru, født d. 16.-9.-1921, datter
af Anna Jakobine og Jens Brein
holt Høj. Parret har børnene:
Steffen Andreas, født d. 9.-11.-1950,
Jens, født d. 10.-9.-1952, Jørgen, født d. 14.-11.-1955, Anne Marie, født d. 29.-1.-1958
og Jan, født d. 24.-1.-1962.
C.K.S. har været på Kærehave Landbrugsskole og i bestyrelsen for mejeriet og slag
teriet. Han fik gården i forpagtning i 1950 og købte den d. 13.-6.-1955 fra sin far
Steffen A. Steffensen, gården har været i slægtens eje siden 1834, da den blev udstyk
ket efter en brand, gården lå før i Haverslev.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 27,3 ha., heraf 3 ha. eng og 7 ha. strandeng.
Stuehuset er opført i 1903 og gennemrestaureret i 1976. Avlsbygningerne består af
kostald udvidet i 1931, hestestald og lade fra 1912, østerhus, vognport og garage fra
1923. Besætningen er på 3 heste og 1 føl. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo, varm lufts tørreri
og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af arbejdet.

VANGVEJEN 160, "HØJVANG",
HAVERSLEV VANG, 9690 FJER
RITSLEV, tlf. 98-215215.
NIELS BAGER SKADHAUGE,
gårdejer, født d. 30.-1 1.-1942,
søn af Kirsten og Anker Skadhauge, gift d. 29.-10.-1965 med
Else Jensen, født d. 18.-3.-1937,
datter af Karen og Simon Peder
Jensen. Parret har børnene: Bir
gitte, født d. 14.-9.-1966 og Ma
rianne, født d. 8.-6.-1969.
N.B.S. har været på Malling
Landbrugsskole, han er formand for Han Herreds Landboforening, formand for D.L.G.j
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Vendsyssel afdeling, afdeling Han Herred, næstformand i D.L.G.s hovedbestyrlse og
medlem af Landbrugrådet. Han overtog gården d. 15.-9.-. 1965 fra Anne Kristensen.
Areal 72 ha., heraf tilkøbt 50 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1942 ombygget til goldsostald, goldsostalde fra 1970 og 1976, farestald
fra 1978, 2 slagtesvinestalde fra 1971 og 1978, fravænningsstald fra 1979, klimastald
fra 1990, lade og foderhus fra 1976, maskinhus fra 1973 og 2 gylletanke. Gården dri
ves med en svineproduktion på 250 MS-årssøer, der sælges ca. 1.500 smågrise og 3.500
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og fabrikskartofler.
Der er 2 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri og anparter i Vangvejens Vindmøllelaug. Der er 2 fodermestre. Maskinstation bruges til en del af arbejdet.

VANGVEJEN 170, "KLARBJERG",
BEJSTRUP VANG, 9690 FJERRIT
SLEV, tlf. 98-215317.
KRISTIAN JAKOBSEN, landmand,
født d. 17.-7.-1930, søn af Maren
og Andreas Jakobsen.
K.J. har været i bestyrelsen for
husmandsforeningen. Han overtog
gården d. 1.-7.-1963 fra sine for
ældre Maren og Andreas Jakob
sen, nuværende ejer er 3. gene
ration på gården, som kom i
slægtens eje omkr. 1888.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 14,9 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er forpagtet 2 ha
strandeng.
Stuehuset er opført i 1888. Avlsbygningerne består af kostald fra 1953, carport fra
1978, lade fra 1919 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en kvægproduktion på
12 årskøer, 5 ungdyr og 2 slagtekalve af racerne SDM og Jersey, desuden er der 3
ammekøer, 3 ungdyr og 1 slagtekalv af racen Limousine, og der er 2 heste. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo. Ma
skinstation bruges til en del af arbejdet.
VANGVEJEN 178, "FLISHØJGAARD", BEJSTRUP VANG, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-215218.
ERIK MEJLHOLM, gårdejer omtales under Bejstrupvej 207.
E.M. overtog gården d. 1.-11.-1985 fra Vagner Pedersen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 43 ha., heraf 6 ha. søbund.
Stuehuset er moderniseret i 1976. Avlbygningerne består af ungdyrstald fra 1976,
kostald og lade moderniseret i 1965 samt gylletank. Gården drives sammen med Bej
strupvej 207.

VUSTHOLMEVEJ 53, "SØNDERHAVEN", VUST, 9690 FJERRIT
SLEV, tlf. 98-225110.
JOHAN SVANEBORG, gårdejer,
født d. 26.-2.-1932, søn af Em
ma og Niels Svaneborg, gift d.
27.-10.-1956 med Ellen Margre
the Breum, husmor, født d.
2.-7.-1935, datter af Anna og
Lars Breum. Parret har børnene:
Ole, født d. 17.-4.-1960, Per,
født d. 25.-5.- 1963, Lene, født
d. 13.-9.-1966 og Bjarne, født d.
4.-2.-1975. E.M.S. er medlem af skolenævnets skolekommission og i skolebestyrelsen.
J.S. er medlem af Fjerritslev Kommunalbestyrelse. Han overtog gården d. 1.-1.-1961
fra sine forældre Emma og Niels Svaneborg, som købte gården i 1947. D. 1.-1.-1990
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Ejendomsskyld 1.750.000 Areal 75 ha., heraf tilkøbt 40 ha., der er 10 ha. skov og eng.
Der er forpagtet 75 ha.
Gården nedbrændte i 1929 og blev genopført med stuehus, som er restaureret i 1975.
Avlsbygningerne består af kostald fra 1929 tilbygget i 1972 og 1978, svinestald fra
1963 er ombygget til kviestald i 1978, lade fra 1929 udvidet i 1978, maskin- og
foderhus fra 1972, indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 65 årskøer og 85 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er
raps. Der er 3 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af arbejdet.

VUSTHOLMEVEJ 102, "RIMMEGAARD", VUST HOLME, 9690
FJERRITSLEV, tlf. 98-225104.
JOHANNES BREUM, gårdejer,
født d. 4.-5.-1929, søn af Anna
og Lars Breum, gift d. 3.-7.-1960
med Anna-Lise Djernæs, damefri
sør, født d. 18.-9.-1932, datter
af Marie Andrea og Mathinus1
Djernæs. Parret har børnene: Dor
te, født d. 13.-2.-1963, Anni,
født d. 10.-6.-1965 og Jakob,
født d. 2.-4.-1968.
J.B. overtog gården i juli 1959 fra sin mor Anna Breum, nuværende ejer er 3. gene
ration på gården, som har været i slægtens eje siden 1875.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 8 ha. skov og eng
Der er forpagtet 14 ha.
Gården er blevet genopført efter brand i 1880, stuehuset er fra den tid og gennemre-;
staureret flere gange. Avlsbygningerne består af kostald fra 1939 delvis ombygget ti |
grise, svinestald fra 1977, aftægtshus og lade fra 1931, maskinhus og staklade frd
1977 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der produa
ceres ca. 650 slagtesvin årligt, desuden er der 8 ammekøer, 8 ungdyr og 4 slagtkalvci
alle krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 meje 
tærsker, plansilo, varm lufts tørreri og træfyr. Man bruger ingen fremmed arbejds •
kraft.
VUSTHOLMEVEJ 164, VUST HOLME, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-225008.
POUL BØRGE FROST, gårdejer omtales under Thorupholmevej 190.
P.B.F. overtog gården d. 1.-7.-1986 fra Tølbøl Nielsen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 13 ha.
Stuehuset er opført i 1909. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1950, lade fra
1889 og maskinhus fra 1923. Der er plansilo og kold lufts tørreri. Gården drives
sammen med Thorupholmevej 190.
VUSTHOLMEVEJ 190, VUST
HOLME, 9690 FJERRITSLEV,
tlf. 98- 225103.
SØREN HØYER JENSEN, gård
ejer, født d. 2.-9.-1926, søn af
Maren Kirstine og Christian Jen
sen, gift d. 14.-4.-1960 med Else
Røgild, født d. 2.-7.-1938, datter
af Kristine og Christian Røgild.
Parret har børnene: Bente, født
d. 23.-8.-1961, Mona, født d.
1 1.-4.-1963, Hanne, født d.
5.-1.-1967, Bjarne, født d. 27.12.-1973 og Inge, født d. 22.-6.-1981.
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nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje omkr. 1890.
Ejendomsskyld 1.240.000. Areal 39,5 ha.
Stuehuset er opført i 1909. Avlsbygningerne består af kostald fra 1964 tilbygget i
1977, maskinhus fra 1977 lade fra 1890. Gården drives med en kvægproduktion på 42
årskøer, 58 ungdyr og 22 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Der er 3 traktorer.
Maskinstation bruges til en del af arbejdet.

ØREBROVEJ 26, "BAKKEGAARDEN", GØTTRUP, 9690 FJERRIT
SLEV, tlf. 98-223073.
EGON HANSEN, gårdejer, født
d. 7.-12.-1938, søn af Kristina og
Niels Peder Hansen, gift d. 7.12.-1963 med Henny Pedersen,
hjemmehjælper, datter af Rigmor
og Jens Peder Pedersen. Parret
har børnene: Macael Bendix og
Karsten.
E.H. overtog gården d. l.-ll.1977 fra sine svigerforældre Rigmor og Jens Peder Pedersen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 26 ha., der er frasolgt 11 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af kostald restaureret i 1967,
svinestald fra 1978, lade tilbygget i 1962 og maskinhus fra 1981. Gården drives med
en svineproduktion på 60 årssøer, der sælges ca. 1.200 smågrise årligt, desuden er der
4 ammekøer, 5 ungdyr og 3 slagtekalve af racerne Charolais, Hereford, Aberdeen-Angus og Brunkvæg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, gummiged, tårnsilo, varm lufts
tørreri, anparter i Gøttrup Holme Vindmøllelaug og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Man bruger ingen fremmed arbejdskraft.

ØREBROVEJ 90, "SKERNSØDE",
GØTTRUP, 9690 FJERRITSLEV,
tlf. 98-223045.
KRISTIAN LARSEN, gårdejer om
tales under Gøttrupvej 351.
K.L. overtog gården d. 15.-7.-1981
fra Aage Pedersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
42 ha.
Stuehuset er opført i 1919 og
gennemrestaureret flere gange
senest i 1986. Alle udbygninger
nedbrændte i 1985. Gården drives sammen med Gøttrupvej 351.

ØREBROVEJ 110, "GØTTRUP
ØSTERGAARD", GØTTRUP HE
DE, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98223112.
HANS PILGAARD PEDERSEN,
gårdejer, født d. 3.-8.-1949, søn
af Else Marie og Peder Pedersen,
gift d. 5.-5.-1973 med Jutta Ham
borg, aooteksdefektrice, født d.
22.-7.-1953, datter af Elisabeth
og Holger Skaarup. Parret har
børnene Per, født d. 30.-8.-1974,
Søren, født d. 10.-10.-1977 og

Kristian, født d. 30.-4.-1986.
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Grovvareforening samt Morsø Landbrugsskole, og har været medlem af bestyrelsen i
Han Herreds Landboforening samt været i Menighedsrådet. Han overtog gården d.
15.-2.-1975 fra Ruth og Peder Volsted.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 79,9 ha., heraf tilkøbt 58 ha., som ikke er med i
vurderingen. Der er forpagtet 52 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af farestald fra 1973, slagtesvinestald og lade fra 1976, drægtighedsstald fra 1983, farestald fra 1977 ombygget ti.
klimastald i 1983, forfedestald fra 1987, maskinhus fra 1990, gastæt silo og 2 gylle
tanke. Gården drives med en svineprouktion på 120 årssøer, der produceres ca. 2.70C
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, rendegraver, plansilo, tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr
Der er 1 fast medhjælper.

ØSLEV BYVEJ 6, "RISAGERGAARD", ØSLEV, 9690 FJERRIT
SLEV, tlf. 98-212500.
PREBEN DALGAARD, planteavls
konsulent, født d. 22.-11.-1946.
søn af Esther og Jens Kristian
Jensen, gift d. 1.-7.-1972 med
Tove Claudia Pedersen, husmor,
født d. 31.-1.-1949, datter a :
Kirstine og Thomas Pedersen.
Parret har børnene: Ole, født d.
9.-9.-1974, Kristian, født d. 2.5.-1977 og Peder, født d. 30.4.-1984.
T.C.P. er medlem af skolebestyrelsen ved Ørebroskolen.
P.D. har været på Ladelund Landbrugsskole, og er uddannet som agronom på Landbo 1
højskolen, han er ansat som planteavlskonsulent ved Han Herreds Landbocenter, og et
medlem af Menighedsrådet i Kettrup Sogn. Han overtog gården d. 15.-3.-1985 fri
Elgård Risager.
Ejendomsskyld 1.060.000. Areal 30,5 ha.
Stuehuset er opført i 1921 og gennemrestaureret flere gange senest, fra 1985-87.
Avlsbygningerne består af kostald ombygget til svinestald, østerhus benyttes ti
garage, lade ombygget til kornlade i 1986 og maskinhus fra 1977. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, rajgræs, byg og hvede. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri, halmfyr og anparter i
Gøttrup Holme Vindmøllelaug. Man bruger ingen fremmed arbejdskraft.
ØSLEV BYVEJ 9, "DEJERHØJGAARD", ØSLEV, 9690 FJERRIT
SLEV, tlf. 98-211543.
POUL ERIK LARSEN, gårdejer,
født d. 22.-11.-1940, søn af Kar
la og Søren Larsen, gift d.
11.-9.- 1965 med Elin Pedersen,
født d. 19.-12.-1947, datter af
Marie og Peter Pedersen. Parret
har børnene: Susanne, født d.
4.-6.-1965, Lene, født d. 9.-2.-1969
og Gitte, født d. 2.-3.-1976.
E.L. er formand for 4.H. i Han
Herreds området. P.E.L. har været på Korinth Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for
Han Herreds Kvægavlsforening og for D.L.G.s Vendsyssel/Han Herreds afdeling. Hen
overtog gården d. 15.-9.-1970 fra Peder Pedersen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 32,3 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 15 hi.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af ko-
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stald fra 1967, gammel kostald fra 1870 ombygget til ungkreaturer i 1975, lade fra
1967 tilbygget i 1978, maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 37 årskøer, 45 ungdyr og 16 slagtekalve af racerne RDM og SDM, des
uden er der 4 årssøer, og der produceres ca. 80 slagtesvin årligt, der er 1 hest.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der er 3 traktorer, plansilo
samt varm og kold lufts tørreri. Der er 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges
til en del af arbejdet.
ØSLEVVEJ 41, "ØSTERGAARD",
ØSLEV, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-211706.
PEDER MØLLER NIELSEN, gård
ejer, født d. 22.-9.-1936, søn af
Else Marie og Niels Christian Danielsen Nielsen, gift d. 26.-9.1959 med Gerda Krogh Larsen,
organist, født d. 26.-8.-1937, dat
ter af Elisabeth og Peder Krogh
Larsen. Parret har børnene: Ben
te, født d. 18.-7.-1960, Niels,
født d. 31.-1.-1962, Birgitte, født
d. 4.-4.-1966 og Kirsten, født d.
22.-8.-1968.

G.K.N. er organist ved Kettrup Kirke.
P.M.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1964
fra sine forældre Else Marie og Niels Christian D. Nielsen, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som kom i slægtens eje i 1921.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 38 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1860 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1958 ombygget til sostald i 1975, østerhus bruges til garage, svinestald
fra 1954 ombygget til fare- og forfedestald i 1987, slagtesvinestald fra 1976, maskin
hus fra 1972 tilbygget i 1976, lade og gylletank. Gården drives med en svineproduktion
på 75 årssøer, der sælges ca. 100 smågrise, og der produceres ca. 1.600 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærtet og raps. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Der er 1 skoledreng til
hjælp.

ØSLEVVEJ 42, "KVINDBJERGGÅRD", ØSLEV, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-211757.
EIVIND LUND LARSEN, gårde
jer, født d. 8.-10.-1961, søn af
Elly og Holger Larsen, bor sam
men med Pia Andersen, født d.
26.-10.-1969, datter af Karen
Margrethe og Hans Jørgen Ander
sen.
E.L.L. har været på Nørre-Nissum og Hammerum Landbrugssko
ler. Han overtog gården d. 31.-12.-1984 fra Niels Holm.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 17 ha.
Stuehuset er opført i 1922 og gennemrestaureret samt tilbygget i 1975. Avlsbygnin
gerne består af kostald fra 1961, spaltestald fra 1964 tilbygget i 1981 ombygget til
kreaturer i 1984, garage fra 1954, lade fra 1922, maskinhus fra 1978 og hønsehus.
Gården drives med en kvægproduktion på 43 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af
racerne SDM og Jersey, desuden er der 10 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der er 3 traktorer og 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til en del
af arbejdet.
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ØSLEVVEJ 45, "ØSLEVGAARD",
ØSLEV, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-211884.
GUDMUND KLOSTER, gårdejer,
født d. 7.-9.-1939, søn af Katrine
og Frands Kloster, gift d. 9.-8. 1968 med Marta Madsen, hushold r
ningslærer, født d. 29.-9.-1943,
datter af Margrethe og Thomas
Madsen. Parret har børnene:
Frands, født d. 28.-12.-1970, Ka
trine, født d. 8.-1.-1974 og Nielj,
født d. 10.-4.-1980.
M.M. døde d. 5.-5.-1981. G.K. har været på Kalø Landbrugsskole, og er uddannet agro
nom på Landbohøjskolen. Han overtog gården d. 1.-7.-1972 fra sin svigerforældre
Margrethe og Thomas Madsen, gården har været i slægten eje i mindst 6 generationer
og måske mere.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 48 ha.
Stuehuset er opført i 1939. Avlsbygningerne består af kostald fra 1940 ombygget t.l
sostald i 1990, sostald fra 1976 ombygget til klima- og fedestald i 1990, lade fra 1893
er tilbygget siden, og der er 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion p|
100 årssøer, der produceres ca. 2.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er ærter og raps. Der er 2 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri og anparter i
Gøttrup Holme Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af arbejdel.

ØSLEVVEJ 63, "ØSLEV VESTERGAARD", ØSLEV, 9690 FJERRIT
SLEV, tlf. 98-211061.
OVE HOLM NIELSEN, gårdejer,
født d. 25.-2.-1951, søn af Gud
run og Christian Holm Nielsen,
gift d. 26.-5.-1973 med Kirsten
Lundtoft Kristensen, sygehjælper,
født d. 18.-2.-1952, datter af
Kristiane og Jakob Kristensen.
Parret har børnene: Jens Kristi
an, født d. 4.-5.-1974, Jakob,
født d. 13.-5.-1976, Hanne, født
d. 30.-7.-1979 og Jannie, født d. 9.-6.-1987.
O.H.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han er formand for Fjerritslev og On egns Husmandsforening. Han overtog gården d. 1.-8.-1986 fra sine forældre Gudrun cg
Christian H. Nielsen, som købte gården i 1947.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 17 ha.
Stuehuset er opført i 1700-tallet og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består <jf
kostald fra 1950 tilbygget i 1962 ombygget i 1986, maskinhus fra 1976, østerhus,
garage, hønsehus, værksted, lade og gylletank. Gården drives som alsidigt landbrig
med en kvægproduktion på 40 årskøer og 50 ungdyr af racerne SDM og DRK. Svine
produktionen er på 25 årssøer, der sælges ca. 500 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo, varm luf :s
tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er 1 fast med
hjælper. Maskinstation bruges til lidt af arbejdet.
ØSLEVVEJ 78, "NORRE", ØSLEV, 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-211819.
SVEND PEDERSEN, gårdejer, født d. 6.-3.-1929, søn af Anna og Peder "Danielsen"
Pedersen, gift d. 13.-5.-1961 med Anni Pedersen, født d. 3.-8.-1942, datter af S ten: fe
og Alfred Pedersen. Parret har børnene: Ulrik, født d. 6.-2.-1963 og Mona, født
29.-5.-1967.
S.P. overtog gården d. 1.-4.-1959 fra sine forældre Anna og Peder Pedersen, nuværen
de ejer er 4. generation på gården, som kom i slægtens eje omkr. 1890.
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ha., heraf 1,5 ha. eng.
"Norre"s stuehus er opført i
1965. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1961, lade fra 1885
og maskinhus fra 1982. Gården
drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af ærter, raps
og korn. Der er 1 traktor, 1 me
jetærsker, tårnsilo, kold lufts tør
reri og halmfyr. Man bruger in
gen fremmed arbejdskraft.

ØSLEVVEJ 128, "HØJVANG", 0SLEV, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-211796.
REGNER A. KÆR, gårdejer,
født d. 26.-7.-1940, søn af Marie
og Jens A. Kær, gift d. 7.-12.1963 med Anelise Langgård Niel
sen, født d. 19.-3.-1940, datter
af Elfrida og Jens Nielsen. Par
ret har børnene: Jette, født d.
24.-2.-1965 og Allan, født d. 1.9.-1969.
R.A.K. har været på
St. Restrup Husmandsskole, han har i flere år været medlem af Husmandsforeningens besty
relse, er medlem af Planteavlsudvalget og i repræsentantskabet for Thisted/Fjerritslev
Slagteri. Han overtog gården d. 10.-2.-1964 fra Kristian Peder Wotborg. Ægtefællerne
fik i 1977 initiativpræmien fra Han Herreds Husmandskreds og i 1983 Jydske Husmænds Anerkendelse for mønsterbrug.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 19,4 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1934 ombygget til goldsostald i 1987, ungsvinestald fra 1970 ombygget i
1985, fedestald fra 1977 ombygget i 1989, farestald fra 1979, kornhus fra 1982, lade
fra 1934, maskinhus fra 1972, foderhus fra 1977 og gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 80 årssøer, der produceres ca. 1.600 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo, tårnsilo, varm lufts tørreri og anparter i Husby Bakke Møllen. Maskinstation bruges til en del af arbejdet.

ØSLEVVEJ 130, ØSLEV, 9690
FJERRITSLEV, tlf. 98-211797.
AAGE MOGENSEN, landmand,
født d. 15.-11.-1939, søn af Ka
roline og Jens Mogensen, bor
sammen med sin søster Gudrun
Mogensen, servitrice, født d.
21.-2.-1936.
A.M. overtog gården d. 15.-11.1967 fra Marinus Hansen.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 8,5
ha. Der er forpagtet 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1939. Avlsbygningerne består af kostald og lade fra 1939 samt maskinhus fra 1954. Gården
drives som alsidigt landbrug med kvægproduktion på 12 årskøer, 12 ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 10 årssøer, der sælges ca. 15 smågrise
og 50 salgtesvin årligt. Der er 1 traktor, kornmagasin og anparter i Manstrup Møllelaug. Maskinstation bruges til en del af arbejdet.
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KEN", ÅGÅRDSMARK, 969 I
FJERRITSLEV, tlf. 98-211229,
KRISTIAN MØLLER JAKOBSEN,
gårdejer, født d. 7.-6.-1921, sø i
af Kristine Oline op Jesper Chri ■
stian Jakobsen, gift d. 10.-6.-194 '
med Edith Pretzmann, født c.
18.-8.-1921, datter af Anna Ma
rie og Peder Pretzmann. Parre t
har tvillingerne Jytte og Har >
Jørgen, født d. 12.-10.-1952.
K.M.J. overtog gården d. 19.-5. 1948 fra sin far Jesper Christian Jakobsen, som købte gården i 1933.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kosta! 1
fra 1925 tilbygget i 1937, svinestald og hønsehus fra 1975, garage fra 1956, lade ti bygget i 1952 og maskinhus fra 1980. Gården drives med en slagtesvineproduktion p 1
250 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede og byg. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri. Man bruger ingen fremme 1
arbejdskraft.
ÅLBORGVEJ 48, "ØSTERGAARD", 9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-215076.
PETER MARTIN ANDERSEN, gårdejer omtales under Lørstedvej 156.
P.M.A. overtog gården d. 1.-4.-1982 fra Hans Kaa.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 67 ha.
j
Stuehuset er restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kostald, ældre kostald on bygget til slagtesvin i 1974, sostald fra 1956, lade ombygget til plantørreri og fode hus i 1974 samt maskinhus fra 1975 og 1980. Der er plansilo og varm lufts tørreti.
Gården drives sammen med Lørstedvej 156.
ÅLBORGVEJ 90, "GRAVENSGAARD",
GRAVENSGAARD,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-211087.
ANDERS JØRN BRIX CHRISTEN
SEN, gårdejer, født d. 27.-12.1937, søn af Karen og Jens Chri
stensen, gift d. 10.-7.-1965 med
Gertrud Ane Koldkjær, hushold
ningslærer, født d. 31.-5.-1937,
datter af Ella og Jens Koldkjær.
Parret har børnene: Inge, født d.
25.-10.-1966, Kirsten, født d.
15.-6.-1969 og Mogens, født d. 3.-3.-1974.
A.J.B.C. overtog gården d. 1.-7.-1965 fra sine forældre Karen og Jens Christensen,
gården kom i slægtens eje i 1812.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 100 ha.
Stuehuset er opført i 1905. Avlsbygningerne består af kostald fra 1925 om- og t 1bygget i 1969, kostald fra 1976, slagtesvinestald fra 1925, goldso- og farestald : ra
1960, lade fra 1920 ombygget i 1958, maskinhus fra 1925 tilbygget i 1973, foderh is,
indendørs køresilo og gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægpi oduktion på 95 årskøer, 100 ungdyr og 50 slagtekalve af racen RDM, svineproduktior sn
er på 25 årssøer, og der produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduktion« ns
salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsi o,
varm lufts tørreri og halmfyr. Der er 1 fast medhjælper og 1 fodermester. Gårc en
drives sammen med Aggersundvej 422.
|
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ÅLBORGVEJ 123, "NY AARUPGÅRD", AALEGAARDS MARK,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98211095.
HENNING ANDERSEN, maskin
stationsejer, født d. 9.-4.-1946,
søn af Ester og Lars Andersen,
bor sammen med Helle Stentoft
Thomsen, kontorassistent, født d.
10.-5.-1958, datter af Ragna og
Hans Thomsen. Parret har børne
ne: Mai- Britt, født d. 16.-11.1983, Iben, født d. 14.-11.-1988
og Rene, født d. 22.-2.-1990.
H.A. driver Aalegårds Maskinstation. Han overtog gården d. l.-l 1.-1983 fra Jørgen
Juul Kristensen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 19 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1931 og gennemrestaureret fra 1983-90. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1931 ombygget til værksted og lager i 1984, lade fra 1931 ombygget til
værksted samt maskinhus fra 1986 tilbygget i 1989. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af raps, korn og kartofler. Der er 5 traktorer, 3 mejetær
skere, alt i moderne spulegrej til kloak og septiktanke samt 1 lastbil. Der er 5 mand
ansat.
ÅLBORGVEJ 193, "BER
TELS MINDE",AALEGAARDS
MARK, 9690 FJERRITSLEV,
tlf. 98-211493.
BJARNE ANDERSEN, gård
ejer, født d. 2.-12.-1957,
søn af Kirstine og Lars
Christian Andersen, gift d.
20.-2.-1988 med Birte
Thomsen, børnehavepædagog,
født d. 16.-10.-1960, dat
ter af Gudrun og Alfred
Thomsen. Parret har bør
nene: Tenna, født d. 6.-10.-1981, Maja, født d. 19.-5.-1985, Lina, født d. 5.-6.-1987 og
Sara, født d. 14.-12.-1989.
B.A. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1983 fra
sine forældre Kirstine og Lars Christian Andersen, nuværende ejer er 4. generation på
gården, som har været i slægtens eje fra omkr. 1820.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 15 ha. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1921 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1939 tilbygget i 1977, svinestald fra 1972, lade fra 1922, maskinhuse fra 1965 og
1990, foderhus, indendørs køresilo og gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug
med en kvægproduktion på 18 årskøer, 18 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM, des
uden er der en svineproduktion på 38 årssøer, der sælges ca. 850 smågrise årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer og 1 tårnsilo. Der er 1 fast
medhjælper. Maskinstation bruges til en del af arbejdet.

ÅLBORGVEJ 285, "VILHELMSMINDE", AALEGAARDS MARK, 9690 FJERRITSLEV,
tlf. 98-213056.
BENT LARSEN, gårdejer, født d. 18.-9.-1941, søn af Gerda og Karlo Larsen, gift d.
17.-4.-1964 med Karen Madsen, overassistent, født d. 12.-1.-1942, datter af Marie og
Ejner Madsen. Parret har børnene: Ann, født d. 18.-12.-1961, tvillingerne Britt og
Stig, født d. 18.-12.-1964 og Jill, født d. 2.-6.-1972.
B.L. er landpost. Han overtog gården d. 7.-2.-1981 fra Aage V. Pedersen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 19,5 ha., heraf 0,5 ha. løvskov. Der er forpagtet 2,5 ha.
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fårestald i 1981, lade fra 1984 og maskinhus fra 1977. Gården drives med en avlsbe
sætning af får, der er 90 moderfår med lam. Der er traktor og tårnsilo. Maskinstation
bruges til en del af arbejdet.

ÅLBORGVEJ 302, "NY AALEGAARD", AALEGAARDS MARK,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98।
213768.
GEORG SKOVBY ANDERSEh,
gårdejer, født d. 26.-2.-1948, søn
af Anna Lise og John Andersen,
gift d. 4.-9.-1971 med Aase Me rie Holme Bisgaard, kontorass stent, født d. 18.-12.-1946, da 
ter af Gudrun og Martin Bisgaard.
Parret har børnene: Susanne,
d. 12.-9.-1978 og Karsten, født d. 8.-2.-1980. G.S.A.
har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1989 fra Jakcb
Overgård. Ejendomsskyld 970.000. Areal 33 ha. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og gennemrestaureret i 1973. Avlsbygningerne består af
kostald tilbygget i 1965, svinestalde ombygget til kalvestald i 1939, lade fra 1939,
maskinhus fra 1980, foderhus fra 1973 og indendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 50 årskøer, 55 ungdyr og 25 slagtekalve af blandet race. Der er 3
traktorer, markvandingsanlæg, tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstatic n
bruges til en del af arbejdet.
ÅLBORGVEJ 325, "BIRTES MIN
DE", AALEGAARDS MARK,
9690 FJERRITSLEV, tlf. 98-211607.
KARL ERIK JENSEN, gårdejer,
født d. 29.-3.-1928, søn af Anna
og Torvald Jensen, gift d. 26.1.-1958 med Randi Johnsen, født
d. 28.-12.-1937, datter af Laura
og Karl Johnsen. Parret har bør
nene: Ole, født d. 26.-10.-1958
og Birgit, født d. 8.-10.-1960.
K.E.J. overtog gården d. 15.-9.1964 fra Jens Toft. Ejendomsskyld 540.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 6 ha., som vir
ægteparrets første gård beliggende Stagstedvej 62, der er 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1967 ombygget til svinestald i 1979, lade fra 1950, maskinhus fra 1972 og
svinestald. Besætningen er på 4 får med lam. Planteproduktionens salgsafgrøder ar
ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af arbejdet.

ÅLEGÅRDSVEJ 65, AALEGAARDS
MARK, 9690 FJERRITSLEV, t f.
98-215356.
PETER VALSTED, landmand,
født d. 22.-2.-1936, søn af Jen iy
og Jens Valsted, gift d. 2O.-Z..1958 med Ruth Jakobsen, født d.
20.-11.-1939, datter af Magda ag
Jens Jakobsen. Parret har børre
ne: Bodil, født d. 4.-9.-1957,
Jens Otto, født d. 23.-11.-195 9,
Jan, født d. 18.-6.-1962 og $u-
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P.V. er handelsuddannet. Han overtog gården d. 1.-2.-1975 fra Arne Jensen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 32 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og gennemrestaureret samt tilbygget i 1977. Avlsbygnin
gerne består af kostald fra 1931 ombygget til kartoffelhus i 1982, lade ombygget til
kartofler i 1982 og maskinhus fra 1979. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af konsumkartofler, som bliver solgt direkte til egnens forretninger.
Der er 3 traktorer samt alt i kartoffelmaskiner og 1 halmfyr. Maskinstation bruges til
en del af arbejdet.

ÅLEGÅRDSVEJ 97, "HØJBO",
AALEGAARDS MARK, 9690
FJERRITSLEV, tlf. 98-211932.
OTTO GREGERS GREGERSEN,
landmand, født d. 21.-2.-1922,
søn af Marta og Marinus Greger
sen, gift d. 26.-12.-1953 med
Elna Katrine Pedersen, født d.
2.-5.-1932, datter af Charlotte
og Laurits Pedersen.
O.G.G. har været på St. Restrup
Husmandsskole. Han overtog går-

den d. 1.-2.-1954 fra Olaf Kristensen.
Ejendomsskyld 410.000. Areal 10,1 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1940 og gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består
af kostald fra 1940 tilbygget i 1975, lade fra 1940 og maskinhus fra 1978. Gården
drives med en svineproduktion på 9 årssøer, der produceres ca. 180 slagtesvin årligt,
desuden er der 3 ammekøer, 10 ungdyr og 1 slagtekalv af racerne Hereford, DRK,
Limousine og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er traktor, tårnsilo
og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af arbejdet.

ÅLEGÅRDSVEJ 99, AALEGAARDS
MARK, 9690 FJERRITSLEV, tlf.
98-211025.
AKSEL VIGSØ, landmand, født
d. 3.-2.-1930, søn af Anna og
Jens Peter Vigsø, gift d. 14.-4.1956 med Inga Keller Andersen,
født d. 2.-4.-1932, datter af Nikoline og Søren Andersen. Parret
har børnene: Lene, født d. 21.6.-1958 og Aase, født d. 27.-5.1962.
A.V. har været på St. Restrup
Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1956 fra Jens Eriksen Jensen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1931 tilbygget i 1967 og 1974, lade fra 1974 og maskinhus fra 1979. Gården drives
med en kvægproduktion på 16 årskøer, 18 ungdyr og 7 slagtekalve af racen SDM, des
uden er der 2 årssøer, og der produceres ca. 40 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer,
tårnsilo, kold lufts tørreri og anparter i Manstrup Vindmøllelaug. Maskinstation bruges
til en del af arbejdet.
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ALBÆKVEJ 15, "ØRNHØJ", SKÆRUM, 9900 FREDERIKSHAVN,
tlf. 98-473514.
ERIK LARSEN, gårdejer, født d.
3.-10.-1937, søn af Irma og Chri
stian Larsen, gift d. 3.-10.-1970
med Inger Madsen, medhjælpende
hustru, født d. 4.-10.-1947, dat
ter af Marie og Johannes Mad
sen. Parret har børnene: Per
Henrik, født d. 4.-7.-1973 og Re
né Bo, født d. 14.-7.-1976.
E.L. er i bestyrelsen for D.L.K.
i Vendsyssel. Han overtog gården i juni 1977 fra sine forældre. Gården har været i
slægtens eje i ca. 200 år.
Ejendomsskyld 2.120.000. Areal 36,6 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af løsdrifts
stald fra 1979, lade fra 1976 og maskinhus fra 1978, desuden er der køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 58 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen
SDM. Der er 3 traktorer og halmfyr. Sønnen Per er medhjælper og der bruges maskin
station til en del af markarbejdet.

ALBÆKVEJ 43, "LILLE ALBÆK",
SKÆRUM, 9870 SINDAL, tlf. 98473139.
NIELS CHRISTIAN MORTENSEN,
gårdejer, født d. 15.-5.-1936, søn
af Eda og Ernst Mortensen, gift
d. 10.-12.-1960 med Herdis Niel
sen, medhjælpende hustru, født
d. 22.-5.-1938, datter af Jensine
og Jens Nielsen. Parret har bør
nene: Leif, født d. 18.-10.-1961,
tvillingerne Finn og Lissi, født
d. 20.-4.-1964, samt Hans Henrik, født d. 20.-8.-1970.
N.C.M. overtog gården d. 1.-5.-1961 fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 21 ha., og der er lejet 24 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og løbende restaureret fra 1961. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1936, som er udvidet og renoveret i 1976, svinestald fra 1915, som er
tilbygget i 1974, lade fra 1980 og maskinhus fra 1976, som er udvidet i 1989, derud
over er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 37 årskøer, 25 ungdyr
og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper og
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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VEN", ÅSTED, 9900 FREDERIKS«
HAVN, tlf. 98-484870.
JØRGEN HANSEN, gårdejer!
født d. 16.-2.-1955, søn af Els</
og Niels Erik Hansen, gift i 1980
med Margit Christensen, spare
kasseassistent, født d. 6.-10.-1959,
datter af Jutta og Arne Christen
sen. Parret har børnene: Ditte,
født d. 29.-1.-1986 og Martin,
født d. 25.-9.-1988.
J.H. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 17.-6.-1987 fra sin far, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 69,5 ha., heraf tilkøbt 2,3 ha., desuden er der lejet
22,5 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1900, forfedestald og sostald, som er renoveret flere gange senest i 1988,
slagtesvinestald fra 1966, farestald fra 1980, lade fra 1900, som senere er renoveret,
og maskinhus fra 1973, derudover er der gylletank. Gården drives med en svineproduk
tion på 90 årssøer, der produceres ca. 1.000 stk. årligt, resten sælges som smågrise.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BJØRNSIGVEJ 20, "OVERSKO
VEN", MEJL1NG, 9900 FREDE
RIKSHAVN, tlf. 98-484019.
THORKILD THOMSEN, gårdejer,
født d. 26.-12.-1955, søn af An
na og Elmer Thomsen, gift i
1982 med Laila Sørensen, tek
nisk assistent, født d. 17.-10.-1951,
datter af Sonja og Verner Søren
sen. Parret har børnene: Kristi
na, født d. 18.-8.-1980, Thomas,
født d. 27.-6.-1982 og Anna Ka
rina, født d. 5.-11.-1986.
T.T. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange, han er i bestyrelsen for Frederiks
havn og Omegns Landboforening. Han overtog gården i 1984 fra sine for ældre. Gården
drives som I/S mellem Thorkild Thomsen og Jakob Bjerg Thomsen, født d. 5.-11.-1953,
gift med Inger Marie Jeppesen, født d. 29.-9.-1956, datter af Margit og Sejer Jep
pesen.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 100 ha., heraf 10 ha. marginaljord. Desuden er der
forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og løbende restaureret, derudover er der en foder
mesterbolig, som er moderniseret i 1990, denne beboes af J.B.T., som har været på
Malling Landbrugsskole. Avlsbygninger består af kvægstald og svinestald fra 1963, lade
og maskinhus fra 1971 samt foderhus fra 1990, desuden er der 2 gylletanke. Gården
drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 100 ungdyr og 300 slagtekalve af racer
ne Jersey og RDM, derudover produceres ca. 2.400 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, ærter og frøgræs. Der er 3 traktorer, plansilo og varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng
til hjælp.

BLAKSHØJGÅRDVEJ 8, "BLAKSHØJGAARD", GÆRUM, 9900 FREDERIKSHAVN, tlf.
98-486033.
OLE BROHOLM ANDERSEN, gårdejer, født d. 19.-1.-1958, søn af Ruth og Peter Bro
holm Andersen, gift d. 25.-4.-1981 med Susanne Philipsen, lærer, født d. 9.-9.-1960,
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datter af Aase og Loe Philipsen.
Parret har børnene: Rasmus, født
d. 29.-9.-1984, Mette, født d.
7.-8.-1986 og Mathias, født d.
16.-9.-1988.
Ole B. Andersen har været på
Lundbæk Landbrugsskole 2 gange.
Han overtog gården d. 1.-6.-1986
fra sine forældre.
Ejendomsskyld 3.800.000. Areal
71,5 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og
restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af slagtesvinestalde fra 1966 og 1979, ungdyrstald fra 1972, farestald og
drægtighedsstald fra 1978, som er renoveret i 1987. Poltestald og klimastald fra 1990,
lade fra 1972, maskinhuse fra 1966 og 1988, desuden er der gvlletanke og gastætte
siloer. Gården drives med en svineproduktion på 250 årssøer, der sælges ca. 2.400
smågrise og 3.100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og der anvendes staldvarme til opvarmning
af stuehuset. Der er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper på gården, som drives
sammen med "Kirkevadet", Brønderslevvej 169, Frederikshavn.

BLAKSHØJGÅRDVEJ 30, "NØR
RE TØRRILDHAVEN", GÆRUM,
9900 FREDERIKSHAVN, tlf. 98486086.
OLE JENSEN, gårdejer, født d.
14.-8.-1945, søn af Laura Kristi
ne og Peter Christian Jensen,
gift d. 15.-6.-1974 med Anna Ma
rie Christiansen, medhjælpende
hustru, født d. 16.-11.-1950, dat
ter af Kathrine og Viggo Christi
ansen. Parret har sønnen Martin
Peter, født d. 1.-9.-1977.
O.J. er i bestyrelsen for SDM-foreningen i Vendsyssel. Han overtog gården d. 1.-9.1971 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 24,4 ha. og der er lejet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1974 og 1977, lade fra 1975 og maskinhus fra 1978, desuden er der gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 29 årskøer og 30 ungdyr af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og
der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

BOLMØLLEVEJ 25, "BOEL", GÆ
RUM, 9900 FREDERIKSHAVN,
tlf. 98-486258.
ERIK BROHOLM ANDERSEN,
gårdejer, født d. 16.-1.-1955, søn
af Ruth og Peter Broholm An
dersen, gift d. 18.-3.-1978 med
Anni Madsen, kontorassistent,
født d. 23.-4.-1958, datter af
Bertha og Knud Madsen. Parret
har børnene: Gitte, født d.
6.-1.-1980 og Anders, født d.
13.-4.-1984.
E.B.A. har været på Lægården og Lundbæk landbrugsskoler, han er i bestyrelsen for
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i regionsudvalget for svin. Han overtog gården d. 1.-6.1978 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 40,5 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af farestald, slagtesvinestald og en
ombygget drægtighedsstald, alle fra 1978, drægtighedsstald fra 1980, klimastald fra
1989, lade fra 1940 og maskinhus fra 1983, desuden er der gastæt silo og gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 180 årssøer, der sælges ca. 400 smågrise og
3.500 slagtesvin årligt, desuden er der 10 får. Planteproduktionens salgsafgrøde er
raps. Der er 3 traktorer og 1 rendegraver. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet og der er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper på gården, som drives sam
men med "0. Samsig", Bolmøllevej 35.

BOLMØLLEVEJ 35, "0. SAMSIG",
GÆRUM, 9900 FREDERIKSHAVN,
tlf. 98-486258.
ERIK BROHOLM ANDERSEN,
gårdejer, omtales under Bolmølle
vej 25.
E.B.A. overtog gården i 1987 fra
Jens Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
18,3 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og re
staureret i 1975. Avlsbygningerne
består af slagtesvinestald fra
1974, sostald, som er ombygget til slagtesvinestald i 1988, og lade fra 1930, desuden
er der gylletank. Gården drives i samdrift med "Boel", Bolmøllevej 25.
BORGERVEJ 43, "VESTER HALDEN", SKÆRUM, 9900 FREDERIKSHAVN, tlf. 98473681.
ARNE JENSEN, gårdejer. A.J. overtog gården i 1986 fra Erling Nielsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 13,6 ha. og der er lejet 46 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, lade og maskinhus fra 1959. Gården drives med en kvægproduktion på 41 års
køer af racen Jersey, desuden er der opdræt af heste af racerne Belgier, Oldenborger
samt Frederiksborger og desuden er der 21 Angus-køer samt 10 malkegeder og 12 får.
Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker.
BRØNDERSLEVVEJ 93, "GÆRUMGAARD", GÆRUM, 9900 FREDERIKSHAVN, tlf.
98-486005.
CARL HILBERT CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 24.-11.-1951, søn af Henny og Hans
Christensen, gift d. 4.-1.-1980 med Betty Larsen, rengøringsassistent, født d. 14.-8.1956, datter af Mariane og Niemann Anton Larsen. Parret har børnene: Hans Christi
an, født d. 31.-12.-1980, Anette, født d. 2.-4.-1982 og Ole, født d. 24.-3.-1984.
C.H.C. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1977 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 1.8000.000. Areal 54,5 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha. og der er lejet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1986. Avlsbygningerne består af en gammel kostald samt en fra
1962, ungdyrstald fra 1979, gammel svinestald samt en nyere fra 1976, som er ombyg
get til kostald i 1988, svinestald fra 1968, som er renoveret i 1990, lade fra 1680,
med bindingsværk, og maskinhuse fra 1800-tallet og 1978, desuden er der indendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer og 50 ungdyr af racen
SDM, desuden produceres ca. 1.100 slagtesvin. Der er 3 traktorer, 1 rendegraver,
plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der
er 1 medhjælper.
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98-486007.
ERIK WESTMARK, gårdejer, født d. 18.-10.-1945, søn af Johanne og Ejvind Westmark,
gift d. 20.-9.-1969 med Ilsa Østergaard Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 13.10.-1946, datter af Lilly og Teodor Østergaard Nielsen. Parret har børnene: Anita,
født d. 24.-9.-1970, Mai-Britt, født d. 7.-9.-1974 og Carina, født d. 15.-2.-1978.
E.W. har været på Vejlby Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 20.-12.-1977
fra sin svigermor.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 36 ha., heraf 10 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1877 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1875, svinestald fra 1978 og lade fra 1888. Gården drives med en svineproduktion
på 100 årssøer, der sælges 200 smågrise og 1.100 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts
tørreri og halmfyr. Gården drives sammen med "Vangterp" i Thorshøj, Sæby Kommune.

BRØNDERSLEVVEJ 169, "KIRKEVADET", GÆRUM, 9900 FREDERIKSHAVN, tlf.
98-486033.
OLE BROHOLM ANDERSEN, gårdejer, omtales under Blakshøjgårdvej 8.
O.B.A. overtog gården d. 1.-5.-1981 fra Gaden Jensen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1934. Gårdens besætning er på 5 ammekøer og 2 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Gården drives sammen med
"Blakshøjgaard", Blakshøjgårdvei 8.
BRØNDERSLEVVEJ 182, "STORDAL", GÆRUM, 9900 FREDERIKSHAVN, tlf. 98486041.
VIGGO KNUDSEN, gårdejer, født d. 22.-7.-1938, søn af Agnes og Jens Knudsen.
V.K. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i juli 1969 fra sine
forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 26,2 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha.
Stuehuset er opført i 1921 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1920, som er udvidet i 1976, lade fra 1800-tallet og maskinhus fra 1954.
Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer, 21 ungdyr og 13 slagtekalve af
racerne SDM og RDM. Der er 2 traktorer og kornsilo med varm lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

BUDDEVEJ 7, "STORE BUDDE",
RYDAL, 9900 FREDERIKSHAVN,
tlf. 98-484787.
LARS NYGAARD CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 13.-1.-1958, søn
af Elen og Tage Nygaard Chri
stensen, bor sammen med Irene
Andersen, pædagog, født d. 25.12.-1962, datter af Edel og Hans
Ole Andersen. Parret har børne
ne: Anders, født d. 22.-9.-1987,
og en, født d. 18.-1.-1991.
L.N.C. er værftsarbejder og har
været på Ribe Kærgård og Lundbæk landbrugsskoler. Han overtog gården d. 5.-6.-1982
fra Alfred Mikkelstrup.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 70 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1920 og 1958, lade fra 1927 og maskinhus fra 1979. Gården drives med en
svineproduktion på 30 årskøer, der produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, ærter og frøgræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr.

-202EGETSVEJ 11, "TOFTELUND",
FRØDERUP, 9900 FREDERIKS
HAVN, tlf. 98-475125.
ERLING NIELSEN, gårdejer, født
d. 26.-11.-1931, søn af Kristine
og Christian Nielsen.
E.N. har været på Lægård Land
brugsskole. Han er formand for
Husmandsforeningen
Nordøst
Vendsyssel og i kredsbestyrelsen
for Hjørring og Frederikshavn
Familiebrug. Han overtog gården
d. 1.-10.-1960 fra Edvardt Larsen.
Areal 22 ha., heraf tilkøbt 14 ha., desuden er der lejet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1965, ungdyrstald fra 1975, svinestald fra 1926, som senere er indrettet til kalve
stald, samt lader fra 1926 og 1975, desuden er der gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 25 årskøer, 33 ungdyr og 12 slagtekalve af blandet race. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet og der er ansat 1 deltidsmedhjælper.

FAURHOLTVEJ 41, "ØSTERGAARD", FAURHOLT, 9900
FREDERIKSHAVN, tlf. 98-484032.
OVE UGGERHØJ BIRKBAK,
gårdejer, født d. 31.-5.-1957, søn
af Annelise og Arne Birkbak,
gift d. 24.-5.-1980 med Karen
Christensen, medhjælpende hustru,
født d. 27.-7.-1959, datter af
Dorthea Margrethe og Karl Chri
stian Christensen. Parret har bør
nene: Jeanette, født d. 1.-5.1982, Martin, født d. 31.-3.-1984
og død d. 3.-4.-1984, Carsten, født d. 3.-4.-1985 og Ruben, født d. 26.-1.-1990.
O.U.B. har været på Malling og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården d.
24.-6.-1980 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.860.000. Areal 35 ha. og der er lejet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1924 og 1980, ungdyrstald fra 1927, som er renoveret i 1981, og lade fra
1980, desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 53 årskøer
og 70 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 trak
torer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FAURHOLTVEJ 80, "LEDET",
FLADE, 9900 FREDERIKSHAVN,
tlf. 98-486021.
KAJ KRAGKÆR, gårdejer, født
d. 22.-4.-1946, søn af Marie og
Knud Kragkær, bor sammen med
Anne-Marie Glistrup, informati
onschef, født d. 5.-7.-1953, dat
ter af Lene og Mogens Glistrup.
Parret har børnene: Kristine,
født d. 5.-8.-1979, Lene, født d.
15.- 10.-1985 og Thomas, født
d. 3.- 6.-1987.
K.K. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-9.-1972 fra sine
forældre, nuværende ejer er 5. generation på gården.
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Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 3 ha. skov.
Desuden er der lejet 86 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af farestald,
renoveret i 1986, slagtesvinestald fra 1972, renoveret i 1989, slagtesvinestalde fra
1947 og 1979, goldsostald, renoveret i 1982, lade fra 1911, renoveret i 1977 og ma
skinhus fra 1984, desuden er der gylletank og gastæt silo. Gården drives med en svi
neproduktion på 250 årssøer, der produceres ca. 4.000 slagtesvin årligt, desuden er der
25 ammekøer, 18 ungdyr og 10 slagtekalve, alle Limousinekrydsninger. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, ærter og frøgræs. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.
Gården drives sammen med "St. Rævdal", Rævdalvej 11, og "Lille Skærping", Bredmosevej 37, Hørby.
GRAVENSMINDEVEJ 20, "SKÆRUMGAARD", SKÆRUM, 9900 FREDERIKSHAVN.
TRANDS EDVARD NIELSEN, gårdejer, født d. 30.-5.-1960, søn af Mary Minna og
Oskar Sigurd Nielsen. T.E.N. har sønnen Lasse, født d. 25.-8.-1986.
T.E.N. har været på Kalø Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården i august 1990
fra Aksel Nielsen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 38,2 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1960 og 1975, som er renoveret i 1990, lade og maskinhus fra 1975, desuden
er der gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer, der sælges ca.
3.200 smågrise og 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
korn. Der er 2 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 medhjælper.

GRAVENSMINDEVEJ 41, "GRA
VENSMINDE", SKÆRUM, 9900
FREDERIKSHAVN, tlf. 98-473406.
PAUL ERIK JENSEN, gårdejer,
født d. 11.-1.-1948, søn af Signe
og Frode Jensen, gift d. 16.-5.1969 med Jonna Jensen, fabriks
arbejder, født d. 25.-9.-1949, dat
ter af Dora og Lund Jensen.
Parret har børnene: Rikke, født
d. 3.-12.-1972 og Kristian, født
d. 29.-10.-1976.
P.E.J. overtog gården d. l.-l.1986 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 39 ha., heraf 18 ha. skov og plantage.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1917 og 1966, lade fra 1917 og maskinhus fra 1973. Gården drives med en
svineproduktion på 52 årssøer, der sælges ca. 1.250 smågrise årligt. Der er 2 trakto
rer, 1 mejetærsker, plansilo samt varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
GRAVENSMINDEVEJ 50, "VESTERMARKEN", SKÆRUM, 9900 FREDERIKSHAVN, tlf.
98-473262.
HENNING PEDERSEN, gårdejer, omtales under Skarumvej 116, Hjørring.
H.P. overtog gården d. 1.-4.-1972 fra Chr. Larsen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 10,6 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade fra 1920, desuden er der et ældre maskinhus. Gården drives
sammen med "Dalgaard", Skarumvej 116, Hjørring.

GULDBÆKSKÆRVEJ 51, "GULDBÆKSKÆR", ÅSTED, 9900 FREDERIKSHAVN, tlf.
98-484114.
BENNY NIELSEN, gårdejer, født d. 6.-10.-1959, søn af Doris og Peter Nielsen, bor
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assistent, født d. 4.-11.-1960, dat
ter af Agnes Meta og Bent Ole
sen. Parret har sønnen Jesper,
født d. 5.-4.-1990.
Benny Nielsen har været på Læ
gård og Lundbæk landbrugsskoler.
Han overtog gården i 1987 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal
103 ha., desuden er der lejet 4,4
ha.
Stuehuset er opført i 1912 og lø
bende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1955, renoveret i 1985,
slagtesvinestald, smågrisestald og sostald fra 1985, lade fra 1955 og maskinhus fra
1978, desuden er der gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer,
der sælges ca. 1.600 smågrise og 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varmt lufts
tørreri og halmfyr.
HAMMERHOLTVEJ 430, "VA
DET", 9900 FREDERIKSHAVN,
tlf. 99-473124.
BRD. MØLLER SØRENSEN, gård
ejere, omtales under Vognsbæk
vej 40.
Brødrene overtog gården i 1981
fra Jeppe Petry Jepsen.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 30
ha.
Stuehuset er opført i 1896. Avls
bygningerne består af kvægstald
fra 1953, svinestald fra 1896 og
lade fra 1911. Gården drives sammen med "St. Vognsbæk", Vognsbækvej 40.
Ejerne driver desuden "Søndergård", Sludstrupvej 11, 9900 Frederikshavn.

HULSIGVEJ 4, "HULSIG", GÆRUM, 9900 FREDERIKSHAVN,
tlf. 98-486006.
VIGGO JENSEN, gårdejer, født
d. 8.-9.-1933, søn af Olga og
Niels Jensen, gift d. 16.-3.-1963
med Ruth Hansen, medhjælpende
hustru, født d. 5.-2.-1934, datter
af Marianne og Jens Hansen. Par
ret har børnene: Finn, født d.
30.-4.-1964 og Jan, født d. 21.9.-1972.
V.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1966 fra Albert Sørensen.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 29,5 ha., heraf tilkøbt 7,8 ha., desuden er der lejet 8
ha.
Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1914, 1935 og 1960, lade 1935 og maskinhus fra 1972. Gården drives med en
svineproduktion på 40 årssøer og der produceres ca. 700 slagtesvin årligt, desuden er
der 2 ammekøer. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, plan
silo, kold lufts tørreri og halmfyr.
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KAMMERVEJ 90, "KAMMER",
LENDUM, 9900 FREDERIKSHAVN.
HANS STOKHOLM CHRISTENSEN,
gårdejer, omtales under "Stok
holm", Skudsigvej 70.
H.S.C. overtog gården i 1981 fra
Kreditforeningen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal
32 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900
og 1915. Avlsbygningerne består
af sostald fra 1979, desuden er
der en gammel lade samt et ma
skinhus og gylletank.Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og græsfrø. Der er halmfyr. Gården drives sammen
med "Stokholm", Skudsigvej 70.

KATSIGVEJ 25, "LUNDGAARD",
SKÆRUM, 9900 FREDERIKSHAVN,
tlf. 98-473108.
BJARNE LARSEN, gårdejer,
født d. 11.-5.-1944, søn af Sitta
og Ernst Larsen, gift d. 11.-10.1969 med Birthe Olesen, syge
hjælper, født d. 5.-3.-1947, dat
ter af Johanne og Peter Olesen.
Parret har børnene: Jesper, født
d. 13.-5.-1971 og Mads, født d.
24.-5.-1974.
B.J. har været på Vejlby Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1969 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 7,1 ha., desuden er der lejet 6
ha.
Stuehuset er opført i 1902 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af farestald
og drægtighedsstald fra 1959, som begge er renoveret i 1979, stald fra 1971, renove
ret til slagtesvinestald i 1989, lade fra 1959, desuden er der gastæt silo og gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der produceres ca. 2.000 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, halmfyr og anparter i Stenhøj Vindmøllelaug. Maskinstation bru
ges til en del af markarbejdet og der er 1 medhjælper.
KRAGKÆRVEJ 32, "KRAGKÆR", GÆRUM, 9900 FREDERIKSHAVN, tlf. 98-486048.
JENS KRAGKÆR, gårdejer, født d. 10.-4.-1921, søn af Anna Margrethe og Lars Peter
Andersen.
J.K. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1960 fra sine
forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 34,8 ha., heraf tilkøbt 14,4 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1961, svinestalde fra 1961 og 1976, lade fra 1976, desuden er der gastæt silo
og gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 24 års
køer, 24 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM, samt en svineproduktion på 10 års
søer og der produceres ca. 150 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, maskinstation
bruges til markarbejdet.
LENDUMVEJ 86, "GODTHAAB", AASTED, 9900 FREDERIKSHAVN, tlf. 98-484016.
MOGENS LIE, gårdejer, født d. 7.-10.-1940, søn af Margrethe og Jens Lie, gift d.
25.-3.-1967 med Inger Marie Christiansen, medhjælpende hustru, født d. 26.-11.-1943,
datter af Hilda og Arne Christiansen. Parret har børnene: Anne Merete, født d. 11.12.-1970, Christina, født d. 30.-5.-1973 og Jens Arne, født d. 8.-6.-1980.
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Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 11.-12.-1966 fra Borup
Christensen.
Ejendomsskyld 3.130.000. Areal
88,9 ha., heraf tilkøbt 11 ha.,
desuden er der lejet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1888 og
løbende restaureret. Avlsbygninger
ne består af hønsehus fra 1888,
vognskur fra 1920, slagtesvinestalde fra 1973 og 1977 samt lade
fra 1976. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 2.600 stk. årligt samt en besætning på 5 ammekøer, 3 ungdyr
og 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, kornsilo, halmfyr og 1 vindmølle.
LINDETVEJ 6, "ØSTER MELLERGAARD", GÆRUM, 9900 FREDERIKSHAVN, tlf. 98486179.
POUL MELLERGAARD CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 14.-7.-1942, søn af Gerda og
Clemen Christensen, gift d. 8.-7.-1972 med Else Jensen, børnehaveklasseleder, født d.
15.-4.-1939, datter af Anna og Niels Jensen. Parret har børnene: Anna, født d. 4.4.-1975 og Birgit, født d. 4.-2.-1979.
P.M.C. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-I970 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 22 ha. og der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1944 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1928, renoveret i 1960 og 1974, svinestalde fra 1968 og 1978, renoveret i
1979 og 1989, lade fra 1929, som senere er ombygget, maskinhus fra 1983, desuden er
der foderhus og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 24
ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 1.000 slagtesvin år
ligt. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til markarbejdet og der er 1 skoledreng
til hjælp.
LINDETVEJ 12, "VESTERGAARD", GÆRUM, 9900 FREDERIKSHAVN, tlf. 98-486015.
VILLY KRIST HANSEN, gårdejer, født d. 8.-7.-1945, søn af Dorthea og Axel Hansen,
gift d. 19.-6.-1971 med Ragnhild Knudsen, sygehjælper, født d. 20.-6.-1947, datter af
Anna og Ejnar Knudsen. Parret har børnene: Jens Jørgen, født d. 4.-4.-1973 og Lars
Ole, født d. 1.-3.-1976.
V.K.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1971 fra
sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 47,8 ha., heraf tilkøbt 6,7 ha., der er 6,6 ha. skov.
Desuden er der lejet 9,5 ha.
Stuehuset er opført i 1887 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1957, renoveret i 1976, ungdyrstalde fra 1973 og 1978, svinestald fra 1971, reno
veret i 1987, maskinhus fra 1983 og foderhus fra 1977, desuden er der gastæt silo og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer, 58 ungdyr og 25 slag
tekalve, af racen SDM, samt en slagtesvineproduktion på 1.100 stk. årligt. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, korntørreri, der anvendes staldvarme
til opvarmning af stuehuset og der er et solvarmeanlæg. På gården er ansat 1 foder
mester.

NØRGÅRDSVEJ 90, "MØJEN", 9970 STRANDBY, tlf. 98-481872.
KAJ OLIVER THOMSEN, gårdejer, født d. 8.-1.-1933, søn af Karen og Thomas Chr.
Thomsen, gift d. 17.-10.-1964 med Birgith Svendsen, omsorgsassistent, født d. 25.-8.1942, datter af Adelgund og Arne Svendsen. Parret har børnene: Karen, født d. 7.12.-1965, Ruth, født d. 11.-3.-1967, Svend, født d. 19.-3.-1968, Jens, født d. 17.-9.1978 og Andreas, født d. 5.-3.-1981.
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Kaj O. Thomsen har været på
Tommerup Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-10.-1964 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 900.000. Areal
17,5 ha. og der er lejet 25 ha.
Stuehuset er opført i slutningen
af 1800-tallet og restaureret i
1972/73. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1924, restaure
ret i 1973, kostald fra 1973, lade
fra 1924, udvidet i 1974, og ma
skinhus fra 1975, desuden er der
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 25 ungdyr
af rancen Jersen samt blandet. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der
er 3 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til markarbejdet og der er 1 skole
dreng til hjælp.
RAVNHOLTVEJ 12, "MØLSKOV", AASTED, 9900 FREDERIKSHAVN, tlf. 98-484617.
JØRGEN BIRKBAK, gårdejer, født d. 23.-4.-1953, søn af Margrethe og Henning Birk
bak, gift d. 12.-4.-1980 med Hanne Gitte Hansen, medhjælpende hustru, født d. 16.9.-1960, datter af Doris og Jens Hansen. Parret har børnene: Christian, født d. 20.2.-1984 og Claus, født d. 24.-1.-1986.
J.B. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1980 fra
sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 26 ha. og der er forpagtet 26,5 ha.
Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald og ungdyrstald fra
1979, lader fra 1958 og 1979 samt foderhus fra 1986, desuden er der gylletank. Går
den drives med en kvægproduktion på 46 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 trak
torer, 1 markvandingsanlæg og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng.
RAVNHOLTVEJ 15, "RAUNSHOLT", AASTED, 9900 FREDE
RIKSHAVN, tlf. 98-484284.
VIGGO NIELSEN, gårdejer, født
d. 10.-8.-1933, søn af Rigmor og
Ole Nielsen, gift d. 16.-11.-1957
med Birte Bredgaard, medhjæl
pende hustru, født d. 3.-4.-1937,
datter af Erna og Ove Bredgaard.
Parret har børnene: Ove, født d.
11.-3.-1959, Ida, født d. 4.-3.1962 og Lone, født d. 4.-5.-1966.
V.N. har været på Vejlby Land
brugsskole, han er i kredsbestyrelsen for DLG. Han overtog gården d. 1.-4.-1958 fra T.
Madsen.
Ejendomsskyld 3.900.000. Areal 72,2 ha., heraf tilkøbt 27,7 ha., der er 16,6 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1943 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af sostald
fra 1949, slagtesvinestald 1977, hønsehus fra 1973, ombygget til slagtesvinestald i
1990, lade fra 1949 og maskinhuse fra 1974 og 1990, desuden er der 2 gylletanke og 2
gastætte siloer. Gården drives med en svineproduktion på 155 årssøer, der produceres
ca. 3.600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og rajgræs
frø. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 stensamler, plansilo, varm lufts tørreri,
halmfyr og 1 vindmølle. Der er ansat 1 deltids og 1 heltids medhjælper på gården,
som drives sammen med "Sdr. Skjortholt", Rydalvej 55.
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RIKSHAVN, tlf. 98-484168.
ORLA JENSEN, gårdejer, født d.
26.-2.-1926, søn af Ida Magrethe
og Ejnar Jensen, bor sammen
med Elva Andersen, født d.
9.-1.- 1924.
O.J. har været på Vrå Højskole
med landbrugsfag. Han overtog
gården d. 1.-1.-1973 fra sine for
ældre, nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1828.
Ejendomsskyld 1.070.000. Areal 29 ha.
Stuehuset er opført i 1883 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1907 og 1935, svinestalde fra 1907 og 1979, lade fra 1935 og maskinhus fra
1975. Gården drives med en svineproduktion på 12 årssøer, der produceres ca. 200 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug og raps. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker og korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RAVNTOFTVEJ 7, "BAKKEN",
VRANGBÆK, 9900 FREDERIKS
HAVN, tlf. 98-479003.
KNUD BACH, gårdejer, født d.
13.-3.-1929, søn af Kathrine og
Peter Bach, gift d. 18.-3.-1967
med Jonna Christensen, medhjæl
pende hustru, født d. 8.-6.-1946,
datter af Oline og Tage Christen
sen. Parret har børnene: Sten,
født d. 14.-4.-1966, Lone, født
d. 23.-11.-1968 og Jytte, født d.
31.-8.-1976.
K.B. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1965 fra
sine forældre, nuværende ejer er 7. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 63 ha., heraf 13,9 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1953 samt
maskinhus fra 1982, desuden er der gastæt silo og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 35 årskøer, 45 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og der
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
RAVNTOFTVEJ 20, "RAVNTOFT",
UNDERSTED, 9900 FREDERIKS
HAVN, tlf. 98-479027.
KAJ OG HENNING JØRGENSEN,
gårdejere.
K.J. er født d. 1.-12.-1924 og
H.J. d. 17.-2.-1938, sønner af
Amalie og Peter Christian Jør
gensen. H.J. er gift d. 6.-4.-1976
med Nelly Nielsen, skolelærer,
født d. 4.-1.-1946, datter af Sig
ne og Christian Poul Nielsen.
Parret har børnene: Lillian, født
d. 6.-11.-1976 og Jeppe, født d. 5.-5.-1982.
Brødrene overtog gården d. 1.-11.-1974 fra deres forældre. Den har været i slægtens
eje siden 1835, da den blev købt af Lars Christian Madsen, nuværende ejere er 5.
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generation.
Ejendomsskyld 2.060.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 24 ha., der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1966, svinestald fra 1800-tallet, renoveret i 1990, lade fra 1978 og maskin
hus fra 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 31 årskøer, 63 ungdyr og 16
slagtekalve, af racen SDM, samt en slagtesvineproduktion på ca. 200 stk. årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og
varm lufts tørreri.
RIBBERHOLTVEJ 42, "RIBBERHOLT", 9900 FREDERIKSHAVN,
tlf. 98-484004.
ERLING NIELSEN RIBBERHOLT,
gårdejer, født d. 16.-9.-1934, søn
af Andrea og Jacob Nielsen, gift
d. 28.-3.-1965 med Kirsten Johan
ne Høst, medhjælpende hustru,
født d. 23.-3.-1936, datter af
Magda Høst. Parret har børnene:
Hans Jacob, født d. 12.-8.-1966
og Jens Christian, født d. 15.-7.1969.
K.J.H. døde d. 4.-8.-1988.
E.N.R. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1965 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 42,5 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde som er renoveret til grønlangkålsfabrik, lade fra omkring 1900 og desuden er
der svinestald og et gammelt maskinhus samt et kyllingehus fra 1982, hvor der er
plads til ca. 27.500 slagtekyllinger. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter,
korn og kål. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
RYDALVEJ 5, "OVER BUDDE",
RYDAL, 9900 FREDERIKSHAVN,
tlf. 98-484104.
OLE BUDDE OLESEN, gårdejer,
født d. 26.-3.-1949, søn af Johan
ne og Peter Olesen, gift d. 5.12.-1987 med Grethe Sørensen,
sygehjælper, datter af O. og Po
ul Ejnar Christian Sørensen.
O.B.O. har været på Vejlby Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-4.-1983 fra sine forældre,
nuværende ejer er 3. generation
på gården, som har været i slægtens eje siden 1904.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 69 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha., desuden er der lejet 10
ha.
Stuehuset er opført i 1908 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af sostald
fra 1912, renoveret til slagtesvinestald i 1987, sostald fra 1958, renoveret til farestald
i 1989, stald fra 1952, renoveret i 1989, lade fra 1952 og maskinhus fra 1973, desuden
er der gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der produceres
ca. 2.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet. Gården drives sammen med en ejendom på 27 ha., som er be
liggende i Gundestrup.
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RYDALVE3 10, "RYGAARD",
AASTED, 9900 FREDERIKSHAVN,
tlf. 98-484274.
3ENS NIELSEN, gårdejer, født d.
19.-8.-1936, søn af Marry og
Knud Nielsen, gift d. 31.-10.-1959
med Helene Knudsen, medhjælpende
hustru, født d. 24.-3.-1938, dat
ter af Marie og Knud Knudsen.
Parret har børnene: Birgitte,
født d. 22.-1.-1960, Tove, født d.
27.-5.-1961, Søren, født d. 16.7.-1965 og Karsten, født d. 6.-5.-1969.
3.N. overtog gården d. 20.-4.-1969 fra Christian Andersen.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 12,5 ha., der er 2 ha. skov og
eng.
Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af sostald
og farestald, som er bygget i 1971 efter en brand, lade fra 1983 og maskinhus fra
1985. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres ca. 450
slagtesvin årligt, derudover er der avlscenter for Texelfår med en bestand på 25 stk.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, plansilo, varm lufts
tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RYDALVE3 55, "SDR. SKJORTHOLT", RYDAL, 9900 FREDE
RIKSHAVN.
VIGGO NIELSEN, gårdejer, om
tales under Ravnholtvej 15.
V.N. overtog gården d. 1.-5.-1981
fra Kreditforeningen.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal
71,1 ha., heraf 5,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1912 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne består af lade fra 1916 og
maskinhus fra 1983. På gården
er der plansilo og varm lufts tørreri. Gården drives sammen med Ravnholtvej 15.
RYDALVE3 74, "SLUSTRUP",
TRØDERUP, 9900 FREDERIKS
HAVN, tlf. 98-475004.
OTTO BIRCHEROL CALUNDAN,
gårdejer, født d. 25.-4.-1933, søn
af Alma og Carl Christian Calundan, gift d. 29.-9.-1962 med
Ruth Rasmussen, sygeplejerske,
født d. 26.-1.-1935, datter af
Emmy og Herman Rasmussen.
Parret har børnene: Carl Henrik,
født d. 30.- 12.-1963, Anders,
født d. 2.-11.-1965 og Karin,
født d. 25.-2.- 1973.
O.B.C. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1962 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 94 ha., heraf 5 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført omkring 1700 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade fra 1662, svinestald fra 1920 og maskinhus fra 1977. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og fremavlskorn. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og træfyr.
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NIELS ERLING PEDERSEN, gårdejer, født d. 15.-12.-1942, søn af Olga og Peter Pe
dersen, gift d. 6.-11.-1965 med Birthe Jensen, medhjælpende hustru, født d. 10.-11.1939, datter af Valborg og Peter Jensen. Parret har børnene: Inger, født d. 3.-11.1968, Peter, født d. 15.-10.-1970 og Erik, født d. 1.-5.-1975.
N.E.P. overtog gården d. 3.-10.-1973 fra Evald Madsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha., desuden er der lejet 4
ha. Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1910, renoveret i 1964, ungdyrstald og svinestald fra 1974, lade fra 1910 og
maskinhus fra 1984, derudover er der gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug
med en kvægproduktion på 27 årskøer og 30 ungdyr, af racen SDM, samt en svinepro
duktion på 40 årssøer og der sælges ca. 1.000 smågrise årligt. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset.

RYDALVEJ 95, "TRØDERUPGAARD", STENHØJ, 9900 FREDERIKSHAVN.
HELGE TEGLLUND JENSEN, gårdejer.
H.T.J. overtog gården d. 15.-5.-1989 fra Kaj Andersen. Gården drives i dag som I/S
sammen med sønnen Peter.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 47,2 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1907 og 1969, svinestald fra 1907, lade fra 1907, renoveret i 1977, samt
maskinhus fra 1977. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
raps, ærter, hvede og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts
tørreri.
RYDALVEJ 116, "VESTERGAARD", TRØDERUP, 9900 FRE
DERIKSHAVN, tlf. 98-475003.
ORLA GRØNBECH, gårdejer,
født d. 4.-6.-1921, søn af Minne
og B. Grønbech, gift d. 8.-9.-1950
med Ella Christensen, husmor,
født d. 2.-4.-1926, datter af Tek
la og Peter Christensen. Parret
har børnene: Bjørn, født d. 18.5.-1951, Per, født d. 13.-5.-1954
og Jonna, født d. 19.-6.-1958.
O.G. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården i august 1966 fra Oskar Jacobsen.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 2 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført i 1916 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1967/68 og 1976, lade fra 1950 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en
svineproduktion på 60 årssøer, der produceres ca. 1.000 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede, byg og sædekorn. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker og kornsilo. På gården er 1 fast medhjælper.
RYSHOLTVEJ 8, "0. RYSHOLT",
GÆRUM, 9900 FREDERIKSHAVN,
tlf. 98-486057.
EVALD CHRISTIANSEN, landmand,
født d. 5.-8.-1931, søn af Pelsine
og Jens Christiansen, gift d. 24.11.-1962 med Ebba Knudsen,
medhjælpende hustru, født d. 3.5.-1941, datter af Agnes og Jens
Knudsen. Parret har børnene:
Jens, født d. 31.-10.-1963 og
Dorit, født d. 17.-5.-1969. .
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E.C. har været på Horne Højskole med landbrugsfag, han er i bestyrelsen for Horby,
Dybvad og Flauenskjold Familiebrug. Han overtog gården d. 1.-2.-1966 fra sine for
ældre, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 25,3 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1952, svinestald fra 1950, lader fra 1916 og 1978 samt maskinhus fra 1956,
desuden er der en gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduk
tion på 24 årskøer, 30 ungdyr og 10 slagtekalve af racerne SDM og Jersey, samt en
svineproduktion på 3 årssøer, der produceres ca. 70 slagtesvin årligt, derudover er der
4 Fjordheste til avl. Der er 2 traktorer og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
RYSHOLTVEJ 10, "VESTER RØR", GÆRUM, 9900 FREDERIKSHAVN, tlf. 98-486024.
INGEMANN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 21.-4.-1907, søn af Anna og Jens Jørgen
Jørgensen, gift d. 17.-5.-1951 med Anna Nielsen, gårdejer, født d. 11.-12.-1927, datter
af Elise og Christian Nielsen. Parret har børnene: Ole, født d. 15.-4.-1952, Sonja, født
d. 12.-4.-1956 og Britta, født d. 26.-10.-1966.
I.J. døde d. 28.-4.-1973, han havde været på Vrå Højskole med landbrugsfag. Han over
tog gården i 1954 fra sine forældre, den har været i slægtens eje siden 1700-tallet.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 64 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1974, lade fra 1931, maskinhus fra 1976, desuden er der garage, gylletank og
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og
20 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RÆVDALVEJ 11, "ST. RÆVDAL", GÆRUM, 9900 FREDERIKSHAVN.
KAJ KRAGKÆR, gårdejer, omtales under "Ledet", Faurholtvej 80.
K.K. overtog gården d. 1.-4.-1990 fra Kreditforeningen.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 94 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1894 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ungdyr
stald fra 1979, svinestald fra 1965, renoveret til farestald i 1990, svinestald fra 1972,
renoveret til drægtighedsstald i 1990, lade fra 1897, renoveret til svin, samt maskin
hus fra 1974, desuden er der gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 300
årssøer, der sælges ca. 6.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps og græsfrø. Der er plansilo og varm lufts tørreri. Gården drives sammen
med "Ledet", Faurholtvej 80.

RÆVDALVEJ 13, "ØSTER RÆVDAL", GÆRUM, 9900 FREDERIKSHAVN.
HENNING RÆVDAL, gårdejer, født d. 20.-10.-1928, søn af Helene og Bernhard Ræv
dal, gift d. 16.-9.-1967 med Dora Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 5.-11.-1936,
datter af Johanne og Adolf Nielsen. Parret har børnene: Henrik, født d. 27.-3.-1963 og
Lene, født d. 27.-2.-1968.
H.R. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1960 ved en
tvangsauktion.
Ejendomsskyld 1.305.000. Areal 34,7 ha., heraf 2,5 ha. fredskov.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1919, renoveret i 1959, svinestalde fra 1972 og 1978, lade fra 1919 og
maskinhus fra 1978, desuden er der fodermesterbolig samt gastæt silo. Gårdens besæt
ning er på 5 avlsheste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter og korn. Der er 1 traktor og brændefyr.
SKAGENSVEJ 520, "KLEMMENSGAARD", 9981 JERUP, tlf. 98-483099.
JØRGEN PEDERSEN, gårdejer, født d. 11.-10.-1941, søn af Marie og Emanuel Pe
dersen.
J.P. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog halvpart i gården i 1968 og
resten i 1979 fra sin mor, der stadig bor på gården. Nuværende ejer er 3. generation
på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 30,1 ha.
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"Klemmensgaard"s stuehus er op
ført i 1800-tallet og restaureret
og tilbygget i 1936. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra
1977, svinestald fra 1800-tallet,
lade fra 1936 og maskinhus fra
1986, desuden er der 2 gylletan
ke. Gården drives med en kvæg
produktion på 28 årskøer, 25 ung
dyr og 25 slagtekalve af racen
SDM, desuden er der 10 slagte
svin. Der er 2 traktorer, plansilo,
kold lufts tørreri og der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
SKUDSIGVEJ 70, "STOKHOLM",
SKÆRUM, 9900 FREDERIKSHAVN,
tlf. 98-473013.
HANS STOKHOLM CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 3.-4.-1930, søn
af Inger og Hilbert Christensen,
gift d. 13.-6.-1958 med Anna
Grethe Jensen, medhjælpende hu
stru, født d. 13.-5.-1937, datter
af Rosa og Karl Jensen. Parret
har børnene: Dorte, født d.
3.-4.- 1959 og Mai Brit, født d.
26.-8.- 1960.
H.S.C. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1958 fra
sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.370.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 15 ha., desuden er der lejet 20
ha.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1870, 1962 og 1989, svinestalde fra 1870, 1962, 1971 og 1972, lade fra
1870, maskinhuse fra 1965 og 1989 og foderhus fra 1990, derudover er der 2 gylle
tanke og 2 gastætte siloer. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 35
ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres 1.800 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og græsfrø. Der er 5 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo, halmfyr og 1 vindmølle. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet
og der er ansat 2 medhjælpere på gården, som drives sammen med "Kammer", Kam
mervej 90, Lendum.

SLUDSTRUPVEJ 7, "NØRGAARD", SKÆRUM, 9900 FREDERIKSHAVN, tlf. 98-473236.
JENS REGNAR AAGAARD, gårdejer, født d. 28.-11.-1933, søn af Jenny og Juul
Aagaard, gift d. 20.-9.-1963 med Ellen Jensen, pædagog, født d. 16.-10.-1942, datter
af Mathilde og Teodor Jensen. Parret har datteren Helle, født d. 23.-6.-1964.
J.R.Aa. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 14.-6.-1963 fra
Annelise og Alfred Jensen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 33,3 ha.
Stuehuset er opført i 1892 og restaureret i 1976 og 1977. Avlsbygningerne består af
so- og slagtesvinestald fra 1975, lade fra 1937 og maskinhus fra 1976, desuden er der
gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der produceres 850
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker og kulfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SLUDSTRUPVEJ 9, "MELLEMGAARD", SKÆRUM, 9900 FREDERIKSHAVN, tlf. 98473594.
FREDE JENSEN, gårdejer, født d. 19.-11.-1935, søn af Signe og Peter Emil Jensen,
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datter af Anna Johanne Christensen.
F.J. overtog gården d. 11.-1.-1983 fra D.L.R.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 19,9 ha.
Stuehuset er opført i 1876 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1893, som senere er renoveret, farestald og sostald er opført i 1978, lade fra
1893 og maskinhus fra 1975, desuden er der 2 køresiloer. Gården drives med en svine
produktion på 70 årssøer, der sælges ca. 1.700 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
SLUDSTRUPVEJ 11, "SØNDER
GAARD", ØSTER SKÆRUM,
9900 FREDERIKSHAVN, tlf.
98-473124.
BRØDRENE MØLLER SØRENSEN,
gårdejere, omtales under Vogns
bækvej 40.
Brødrene overtog gården i 1977
fra deres far, Johannes Møller
Sørensen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 30
ha.
Stuehuset er opført i 1892 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1962, svinestald fra 1958 og lade fra 1892. Gården drives sammen med "St.
Vognsbæk", Vognsbækvej 40, samt "Vadet", Hammerholtvej 430.

SLUDSTRUPVEJ 46, "ROSVANG",
TRØDERUP, 9900 FREDERIKS
HAVN, tlf. 98-475122.
HARRY HANSEN, gårdejer, født
d. 9.-12.-1927, søn af Rigmor og
Hans Emanuel Hansen, gift d.
4.-7.-1959 med Inger Nielsen,
medhjælpende hustru, født d.
26.-11.-1937, datter af Emely og
Sofus Nielsen. Parret har børne
ne: Ulla, født d. 13.-9.-1960 og
Jane, født d. 8.-4.-1963.
H.H. overtog gården d. 15.-7.-1959 fra sine svigerforældre.
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 63,9 ha., heraf tilkøbt 52,9 ha. Derudover er der lejet
10 ha. Stuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af
svinestalde fra 1965, 1967, 1970, 1972, 1973 og 1978, lade fra 1935 og maskinhus fra
1974, desuden er der gastæt silo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion
på 110 årssøer, der produceres ca. 1.750 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og 1 rendegraver.
SLUDSTRUPVEJ 50, "SDR. RAVN
STRUP", TRØDERUP, 9900 FRE
DERIKSHAVN, tlf. 98-475023.
POUL SØNDERGAARD, gårdejer,
født d. 20.-9.-1939, søn af Magda
og Henning Søndergaard, gift d.
16.-12.-1962 med Doris Sørensen,
medhjælpende hustru, født d.
23.- 2.-1942, datter af Asta og
Ejnar Sørensen. Parret har bør
nene: Jens, født d. 7.-3.-1967 og
Claus, født d. 17.-3.-1974.
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Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 27 ha., heral; tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1930, 1965, 1971 og 1976, ungdyrstald fra 1930, renoveret i 1965, og maskinhus
fra 1976, desuden er der gylletank. Gården drives med en slagtekalveproduktion på
100 stk. af racen SDM, desuden er der en minkfarm fra 1988 med en bestand på 400
tæver. Der er 3 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
SORTKÆRVEJ 9, "SORTKÆR",
KVISSEL, 9900 FREDERIKSHAVN.
ANDERS CHRISTIAN JENSEN,
gårdejer, født d. 14.-1.-1956.
A.C.J. overtog gården d. 18.-8.1988 fra Kreditforeningen Nord
jylland.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal
79,5 ha.
Stuehuset er opført i 1868 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1955,
som senere er renoveret til svinestald, svinestald fra 1955, renoveret i 1982, svinestald fra 1978, lader fra 1955 og
1990, maskinhus fra 1978, desuden er der gastæt silo og gylletank. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på 2.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og
halmfyr. Der er lidt løs medhjælp på gården, som drives sammen med "Tvedegaardsled", Storskovvej 33, Dorf i Dronninglund Kommune.
THORNSHEDEVEJ 5, "BYGSTADE", GÆRUM, 9900 FREDERIKSHAVN, tlf. 98-475139.
HELGE TEGLLUND JENSEN, gårdejer, født d. 8.-7.-1935, søn af Signe Marie og Peter
Jensen, gift d. 24.-11.-1962 med Birgit Juul Christensen, medhjælpende hustru, født d.
17.-2.-1935, datter af Elna og Alfred Christensen. Parret har børnene: Ellen Marie,
født d. 4.-11.-1963, Karen Lisbeth, født d. 3.-1.-1966 og Peter, født d. 10.-4.-1971.
H.T.J. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er formand for RDM-foreningen for
Hjørring Amt og i repræsentantskabet for MD-Foods. Han overtog gården d. 20.-8.1966 fra en søskendeflok bestående af Agnes, Thomas og Johan Jensen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 22,2 ha. Derudover er der lejet
20 ha. Stuehuset er opført i 1889 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1950 og 1974, svinestald og maskinhus fra 1979 og lade fra 1950,
desuden er der gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion
på 57 årskøer, 59 ungdyr og 26 slagtekalve, af racen RDM, en slagtesvineproduktion
på 925 stk. årligt, samt en minkfarm fra 1984 og 1986/87 med en bestand på 400
tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 3 traktorer,
plansilo og kold lufts tørreri. Der er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper på gården,
som drives sammen med "Trøderupgaard", Rydalvej 95.
THORNSHEDEVEJ 30, "LINDETSVAD", GÆRUM, 9900 FREDERIKS
HAVN, tlf. 98-475080.
AAGE CHRISTENSEN gårdejer,
født d. 9.-3.-1929, søn af Agnes
og Christian Christensen, gift d.
5.-5.-1956 med Anna Grete Niel
sen, medhjælpende hustru, født
d. 6.-6.-1932, datter af Emely
og Sofus Nielsen. Parret har bør
nene: Ole, født d. 14.-5.-1958,
Palle, født d. 2.-11.-1961 og Le-
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ila, født d. 3.-9.-1967.
Aa.C. har været på Horne Højskole med landbrugsfag. Han forpagtede gården fra april
1956 og overtog den i 1961 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1865 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1962, svinestalde fra 1962, 1970 og 1976, lade og maskinhus fra 1977, desuden er
der gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der produceres ca.
1.000 slagtesvin årligt, derudover er der 10 ammekøer og 12 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer og halmfyr. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
TUENVEJ 135, "STORE STABÆK", ØSTER HOLMEN, 9900 FREDERIKSHAVN, tlf.
98-484154.
HARTMANN KNUDSEN, gårdejer, født d. 22.-9.-1909, søn af Laura Marie og Søren
Christian Knudsen, gift d. 30.-12.-1947 med Gudrun Jensen, medhjælpende hustru, født
d. 19.-7.-1923, datter af Emma og Karl Jensen. Parret har børnene: Søren Ole, født d.
28.-5.-1950, Henriette, født d. 14.-7.-1951, Per, født d. 22.-9.-1955, Sune, født d.
24.-11.-1958 og Kim, født d. 8.-8.-1962.
H.K. overtog gården i 1946 fra sine forældre.
Areal 41 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne brændte i 1985 og
blev genopført med løsdriftsstald, svinestald og lade samt maskinhus fra 1979, der
udover er der gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der pro
duceres ca. 600 slagtesvin årligt, desuden er der 11 ammekøer og 17 ungdyr af blan
det race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, kornsilo med tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

TUENVEJ 265, "VESTER SORTKÆR", VESTER HOLMEN, 9900 FREDERIKSHAVN, tlf.
98-484680.
JOHN SORTKÆR PEDERSEN, gårdejer, født d. 4.-8.-1945, søn af Anna Lusia og Aage
Pedersen, gift d. 1.-4.-1977 med Ane Margrethe Guldberg, lærer, født d. 11.-1.-1952,
datter af Elly Marie og Martin Guldberg Madsen. Parret har børnene: Allan, født d.
27.-9.-1978, Bent, født d. 26.-8.-1980 og Christian, født d. 17.-9.-1985.
J.S.P. overtog gården i 1985 fra sine forældre, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 42 ha.
Stuehuset er opført i 1874 og løbende restaureret efter 1980. Avlsbygningerne består
af svinestalde fra 1951 og 1961, lade fra 1942 og maskinhuse fra 1978 og 1982, des
uden er der kyllingehus fra 1988 til 42.000 kyllinger. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps, ærter, græsfrø og industrikartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
1 markvandingsanlæg, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet. Gården drives sammen med "Holmgaard", Tuenvej 275, Sindal
Kommune.
TUENVEJ 290, "VESTER HOLMEN", VESTER HOLMEN, 9900 FREDERIKSHAVN, tlf.
98-484748.
OLE CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 15.-8.-1952, søn af Esther og Aksel Christensen,
gift d. 11.-7.-1980 med Lisbeth Andersen, medhjælpende hustru, født d. 23.-9.-1953,
datter af Ida og Poul Andersen. Parret har børnene: Stine, født d. 1.-2.-1978, Sara,
født d. 28.-5.-1981 og Magnus, født d. 6.-11.-1986.
O.C. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog første halvdel af gården d.
31.-12.-1977 og resten d. 31.-12.-1982 fra sine forældre, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 54,5 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 4 ha. marginal
jord.
Stuehuset er opført i 1885 og restaureret flere gange, senest i 1985. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1966, som er om- og tilbygget i 1988, kvægstald fra 1933,
renoveret til ungdyrstald i 1988, lader fra 1941 og 1975 samt maskinhus fra 1975, des
uden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 68 årskøer og 75 ung-
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dyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1
markvandingsanlæg, plansilo, kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarm
ning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives
sammen med "Yderheden", Tuenvej 285 i Sindal Kommune.
VASENVEJ 40, "HEDAAS", KVISSEL, 9900 FREDERIKSHAVN, tlf. 98-484242.
PAUL CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 13.-2.-1927, søn af Ane Margrethe og Anders
Christiansen, gift d. 28.-12.-1955 med Marie Jensen, medhjælpende hustru, født d.
4.-2.-1922, datter af Anna og Vilhelm Jensen. Parret har børnene: Inger Margrethe,
født d. 2.-12.-1950, Georg, født d. 17.-12.-1953, Birgit, født d. 10.-10.-1954 og Doris,
født d. 14.-7.-1955.
P.C. har været på Lyngby Landbrugsskole og han er i læplantningslauget for SkagenFrederikshavn og Omegn. Han overtog gården i februar 1954 fra sin bror, som havde
købt den i 1949.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 96 ha., heraf tilkøbt 22 ha., desuden er der lejet 27
ha. Der er 15 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført i 1864 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af hønsehus
fra 1965, lade fra 1946, maskinhus fra 1962 og kartoffelhus fra 1975. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, frøgræs, industri- og
spisekartofler, byg, hvede og rug. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandings
anlæg, 1 kartoffellægger, 1 kartoffeloptager, plansilo, varm lufts tørreri samt halm
fyr. Der er lidt løs medhjælp.

VOGNSBÆK VEJ 40, "ST. VOGNS
BÆK", SKÆRUM, 9900 FREDE
RIKSHAVN, tlf. 98-473124.
BRØDRENE MØLLER SØRENSEN,
gårdejere.
Bent Møller Sørensen, dyrlæge,
født d. 21.-6.-1948, Jens Møller
Sørensen, cand.scient.pol., født
d. 3.-6.-1956, Per Møller Søren
sen, gårdejer, født d. 19.-8.-1950,
alle sønner af Ellen og Johannes
Møller Sørensen.
P.M.S. blev gift d. 19.-2.-1983
og Hans Hansen. Parret har bør
nene: Jonas, født i 1984, Danni, født i 1986, og Lotte, født i 1989.
J.M.S. er kredsrepræsentant for MD-Food. Brødrene overtog gården d. 1.-1.-1989 fra
forældrene, nuværende ejere er 4. generation. Forældrene er stadig bosat på gården.
Ejendomsskyld 3.610.000. Areal 84 ha., heraf tilkøbt 30 ha.
Stuehuset er opført i 1901 og løbende restaureret. Avlsbygningerne nedbrændte i 1968
og blev genopført med kostald og ungdyrstald, goldsostald fra 1960, sostald, slagtesvinestald og lade fra 1969 samt maskinhus fra 1979, desuden er der gylletank og køresilo. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 54 årskøer, 70
ungdyr og 30 slagtekalve af racerne SDM og blandet race, samt en svineproduktion på
35 årssøer, der produceres ca. 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps og korn. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo, varm lufts
tørreri og halmfyr. Gården drives sammen med "Søndergaard", Sludstrupvej 11, og "Va
det", Hammerholtvej 430.
VRANGBÆKVEJ 66, "SVEJE", SVEJE, 9900 FREDERIKSHAVN, tlf. 98-486058.
POUL JENSEN, gårdejer, født d. 26.-7.-1939, søn af Anna og Alfred Jensen, gift d.
5.-6.-1965 med Inger Marie Larsen, medhjælpende hustru, født d. 7.-11.-1942, datter
af Johanne og Christian Larsen. Parret har børnene: Henrik, født d. 30.-10.-1965,
John, født d. 29.-3.-1967 og Isa, født d. 17.-7.-1973.
P.J. overtog gården d. 1.-10.-1970 fra Oluf Olsen.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 55 ha. og der er lejet 66 ha.
Stuehuset er opført i 1971. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1880, som er
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renoveret i 1981, sostald, farestald, slagtesvinestald og lade fra 1979 samt maskinhus
fra 1984, desuden er der gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 75 års
søer, der produceres ca. 1.400 slagtesvin årligt, derudover er der 31 ammekøer, 14
ungdyr og 13 slagtekalve af racerne Limousine og Hereford. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter og græsfrø. Der er 4 traktorer, 3 mejetærskere, 1 mark
vandingsanlæg, 1 gummiged, 1 rendegraver, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr.
Sønnen John er medhjælper på gården.

ØSTERMARKSVEJ 2, "ØSTER
GAARD", KVISSEL, 9900 FREDE
RIKSHAVN,
tlf. 98-484245.
JØRN ØSTERGAARD, gårdejer,
født d. 23.-5.-1958, søn af Ruth
og Knud Østergaard.
J.Ø. er enhedsformand ved Kragskov Hede Statsfængsel. Han har
været på Riber Kærgård og Lund
bæk landbrugsskoler. Han overtog
gården d. 1.-7.-1983 fra sine for
ældre, nuværende ejer er 4. gene
ration.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 7,8 ha. Stuehuset er opført i 1827
og restaureret i perioden 1975-85. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1900,
renoveret i 1958, svinestald fra 1930, lade fra 1908 og maskinhus fra 1985. Gårdens
besætning er på 7 ammekøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og
korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr.

ØSTER RØR VEJ 6, "VEJRBAK
KEN", GÆRUM, 9900 FREDERIKS
HAVN, tlf. 98-486266.
ERIK SKOV CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 16.-2.-1959, søn
af Erna og Gunnar Christensen,
gift d. 1.-8.-1987 med Birgitte
Rishøj, kontorassistent, født d.
12.-9.-1961, datter af Gerda og
Svend Rishøj. Parret har sønnen
Michael, født d. 24.-10.-1990.
E.S.C. overtog gården d. 6.-4.1987 fra Poul Mortensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 23,8 ha. og der er lejet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1926, ungdyrstald fra 1989, lade fra 1920, renoveret i 1987 og udvidet i 1989, hvor
maskinhuset blev bygget, desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 38 årskøer, 47 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer,
maskinstation bruges til markarbejdet.
ØSTER RØR VEJ 20, "ØSTER
RØR", GÆRUM, 9900 FREDERIKS
HAVN, tlf. 98-486018.
TAGE OG NIELS MORTENSEN,
gårdejere.
T.M. er født d. 10.-8.-1934 og
N.M. d. 17.-5.-1929, sønner af
Hanne og Magnus Mortensen.
Brødrene overtog gården i august
1972 fra forældrene, nuværende
ejere er 4. generation på gården,
som kom i slægtens eje i 1872.
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Ejendomsskyld 2.090.000. Areal 69,6 ha.
Stuehuset er opført i 1891 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af spalte
stald til ungkreaturer fra 1800-tallet, renoveret i 1980, kostald fra 1964, lade fra
1800-tallet, renoveret i 1987, maskinhus fra 1975 og foderhus fra 1987, desuden er der
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve, af racen SDM, derudover er der 30 ammekøer, 30 ungdyr og 30 slagtekalve af
racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøde er rug. Der er 4 traktorer, 1 mark
vandingsanlæg, kornsilo, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning
af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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ABILDBAK 11, "ABILDBAK",
9362 GANDRUP, tlf. 98-259294.
OVE RUSHOLT, maskinarbejder,
født d. 13.-5.-1940, gift i 1962
med Anna Sofie Frederiksen, kon
torassistent, født d. 21.-8.-1943.
Parret har børnene: Marian, født
d. 2.-4.-1963, Jane, født d. 15.6.-1966, Carsten, født d. 24.-6.1969 og Anette, født d. 19.-5.1972.
O.R. ovetog gården i 1967 fra
Johannes Jensen. Areal 11,6 ha.
Stuehuset er opført i 1951 og restaureret i 1980. Udbygningerne består af 2 svinestalde fra 1900 og 1977, lade fra 1953 og maskinhus fra 1980. Gården drives med en svine
produktion på 16 årssøer, der produceres ca. 320 slagtesvin årligt, der er 2 heste.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er traktor, maskinstation bruges.
ABILDBAK 16, "ABILDBAK", ØSTER HASSING, 9362 GANDRUP, tlf. 98-259612.
JYTTE SØRENSEN, plejehjemsassistent, født i 1951, datter af Egon Larsen, gift i
1970 med Søren Kristian Sørensen, kontorassistent, født i 1948, søn af Edvard Søren
sen. Parret har børnene: Anette, født i 1970, Tina, født i 1972 og Dorte, født i 1976.
J.S. overtog gården i 1972 fra Anthon Gade. Ejendomsskyld 565.000. Areal 7,2 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret flere gange senest i 1985. Udbygningerne
består af kostald og lade fra 1924. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn og kartofler. Der er traktor. Der bruges lidt maskinstation.
ABILDBAK 22, "ABILDBAK", FØLTVED, 9362 GANDRUP, tlf. 98-259760.
FLEMMING MELING KNUDSEN, EDB-operatør, født d. 20.-2.-1945, søn af Gunda Jen
sen, gift i 1967 med Esther Metea Kristensen, tasteoperatør, født d. 6.-9.-1943, datter
af Kresten Gregers Kristensen. Parret har børnene: Bo og Helle.
F.M.K. overtog gården i 1987 fra Jørgen Tarp.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 15 ha. Der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1943 og restaureret i 1988. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1959, svinestald fra 1981, lade fra 1976 og gylletank fra 1959. Besætningen er på
8 smågrise, 8 slagtesvin, 2 ammekøer, 9 slagtekalve af blandet race, desuden er der 4
sportsheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 2 trak
torer, varm og kold lufts tørreri samt kombi fyr. Der bruges maskinstation til høst.

AKÆRVEJ 7, "PEDERSMINDE", ULSTED, 9370 HALS, tlf. 98- 254189.
ELMO RASMUSSEN, gårdejer, født d. 19.-2.-1923, søn af Thomine og Kristian Ras
mussen, gift i 1959 med Lilly Ottesen, født d. 3.-10.-1936, datter af Ragna og Harry
Ottesen. Parret har børnene: Margit, født d. 25.-8.- 1959, Steen, født d. 7.-7.- 1960,
Thorkild, født d. 17.-3.-1962, Bodil, født d. 14.-11.-1966, Lisbeth, født d. 3.-4.-1968.
E.R. overtog gården d. 25.-8.-1964 fra Marinus Andersen. Ejendomsskyld 540.000.
Areal 14,4 ha.
Stuehuset er opført i 1899 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg-
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stald fra 1929, svinestald fra
1956, lade fra 1930 og maskinhus
fra 1952. Besætningen er på 9
årskøer, 6 ungdyr og 4 slagtekalve af racen SDM, desuden er der
3 årssøer og 50 slagtesvin. På
"Pedersminde" er der 2 traktor
er. Der bruges maskinstation.

AKÆRVEJ 35, "GODTHAAB",
ULSTED, 9370 HALS, tlf. 98254472.
JENS LAURITS LARSEN, gårdej
er, født d. 5.-7.-1962, søn af
Irma og Johannes Larsen, bor
sammen med Marianne Kjeldsen,
køkkenleder, født d. 2.-10.-1960,
datter af Kirsten og Henning
Kjeldsen. Parret har sønnen An
dreas, født d. 26.-9.-1988.
J.L.L. har været på Try og Kalø
Landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-1.-1987.- fra sin far Johannes Larsen,
nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 13,5 ha., heraf 1,5 ha. eng. Præstegården i Ulsted er
forpagtet, der 24,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1890 og restaureret flere gange, desuden er der et aftægts
hus opført i 1923. Udbygningerne består af kvægstald fra 1914, senere tilbygget sidst i
1988, lade fra 1923, maskinhus fra 1969 og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 28 årskøer, 23 ungdyr og 15 slagtekalve af racerne SDM og Jersey, på
den forpagtede præstegård er der 60 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn og ærter. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Der bruges delvis maskinstation.

AKÆRVEJ 38, "AKÆRSMINDE", ULSTED, 9370 HALS, tlf. 98- 254158.
LAURITS og KLAUS JØRGEN LARSEN, gårdejere. L.L. er født d. 22.-3.-1921, søn af
Jørgen Larsen, gift i 1959 med Betty Kles, født d. 24.-8.-1936, datter af Søren Jen
sen. Parret har børnene: Anne Mette, født i 1960 og Klaus, født 3.-1.-1966.
L.L. overtog gården i 1962 fra sin far Jørgen Larsen. Sønnen Klaus har været på Ry
Landbrugsskole. Han overtog halvpart i gården d. 1.-1.-1990, han er 4. generation.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 26,2 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 2 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1934. Udbygningerne består af kvægstald fra 1930, lade fra
1959, samt 2 maskinhuse fra 1958 og 1980. Gården drives med en kvægproduktion på
12 årskøer, 10 ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM, der indkøbes smågrise til slagtesvineproduktion, der produceres ca. 70 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 2 traktorer, mejetærsker og kornsilo. Der bruges maskinstation til roer.
AKÆRVEJ 41, "AKÆRSLYKKE", ULSTED, 9370 HALS, tlf. 98- 254492.
NIELS OLE NIELSEN, gårdejer, født i 1949, søn af Stine og Svend Aage Nielsen, gift
d. 28.- 10.-1976 med Jytte Pedersen, født i 1951, datter af Karla og Niels Pedersen.
Parret har børnene: Jesper, født i 1978, Pernille, født i 1982 og Anders, født i 1985.
N.O.N. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.8.-1976 fra sin far Svend Aage Nielsen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha., der er 3 ha. eng. Der
lejet 8,3 ha.
Stuehuset er opført i 1963. Udbygningerne består af kvægstald fra 1978, ungdyrstald
fra 1989, lade fra 1956, maskinhus fra 1967 og gylletank. "Kærlykke" drives med en
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45 ungdyr af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 3 traktorer, halv
part i markvandingsanlæg og tårn
silo. Der er ingen fremmed ar
bejdskraft.

BREDHEDEN 2, "BREDHEDEGAARD", ULSTED, 9370 HALS,
tlf. 98-254083.
NIELS OLE JOHANNES MIKKEL
SEN, gårdejer, født d. 13.-10.1927, søn af Klara og Christian
Mikkelsen, gift d. 14.-2.-1986
med Marianne Marie Madsen,
født d. 18.-6.-1927, datter af
Thomine og Marius Madsen.
N.O.J.M. overtog gården i 1972
fra sin far Christian Mikkelsen,
nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 5 ha. Stuehuset er opført i 1910 og restaureret flere
gange. Udbygningerne består af kvægstald og maskinhus fra 1900 samt lade 1925.
Besætningen er på 10 smågrise, 10 slagtesvin, 25 høns, 24 gæs og 10 kalkuner.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er traktor og halvpart i
mejetærsker. Der bruges delvis maskinstation.
BREDHEDEN 7, ULSTED, 9370
HALS, tlf. 98-254306.
JENS ERIK SØRENSEN, land
mand, født d. 26.-12.-1930, søn
af Otto Sørensen.
J.E.S. overtog gården i 1959 fra
Jens Evald Mikkelsen.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 5
ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. Der er
lejet 2,5 ha. eng.
Bygningerne består af stuehus,
kvægstald, svinestald, lade og
maskinhus. Besætningen er på 6 ungdyr af racen SDM, desuden er der 1 hest med føl.
Der er 1 traktor.
BREDHEDEN 10, "MOSEGAARD",
ULSTED, 9370 HALS, tlf. 98254094.
PETER JENSEN, gårdejer, født i
1924, søn af Anthon Jensen, gift
i 1950 med Olga Hansen, født i
1927, datter af Hans Peter Bach
Hansen. Parret har børnene: Kir
sten, født i november 1951, Bir
gitte, født i september 1953 og
Hans Jørgen, født i oktober
1960.
P.J. overtog gården i 1960 fra
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sin svigerfar Hans Peter Bach Hansen. Ejendomsskyld 870.000. Areal 13 ha., heraf
tilkøbt 5 ha., der er frasolgt 2,6 ha. eng, og der 0,5 ha. mose.
"Mosegaard"s stuehus er opført i 1899 og restaureret flere gange. Udbygningerne
består af kvægstald fra 1924 ombygget 2 gange, svinestald, lade ombygget i 1972,
maskinhus fra 1976 og garage. Besætningen er på 20 ungdyr af blandet race. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn, græs og roer. Der traktor, mejetærsker, kornsilo,
varm og kold lufts tørreri samt kombi fyr. Der bruges delvis maskinstation.

BRODAM 3, "SØNDERHOLT",
VESTER HASSING, 9310 VOD
SKOV, tlf 98-256316.
JØRGEN E. KRISTENSEN, blik
kenslager, født d. 1.-12.-1941,
søn af Søren Kristensen, gift d.
18.-7.-1964 med Anni Nielsen,
hjemmehjælper, født d. 8.-10.1943, datter af Svend Aage Niel
sen. Parret har børnene: Lasse
Jørgen, født i 1966, Palle Søren,
født i 1970 og Per, født i 1973.
J.E.K. overtog gården i 1966 fra Karl Terp. Ejendomsskyld 350.000. Areal 2 ha., der
er frasolgt 5 ha. Bygningerne består af stuehus, 2 hestestalde og maskinhus. Besætning
en er på 4 får, 2 geder og 4 heste (2 travere, 1 Norsk og 1 pony). Der er 1 traktor.
BRODAM 9, "NØRHOLT", VESTER HASSING, 9310 VODSKOV, tlf 98-256542.
LARS JØRGENSEN, landmand, født d. 27.-11.-1922, søn af Tekla og Lars Jørgensen,
gift d. 12.-10.-1952 med Ketty Jensen, født d. 18.-6.-1929, datter af Jenny og Chri
stian Jensen. Parret har børnene: Jørgen, født i 1952, tvillingerne Ole og Erik, født i
1956 og Betty, født i 1964.
L.J. overtog gården i 1965 fra Johannes Jensen. Ejendomsskyld 550.000. Areal 9 ha.
Bygningerne består af stuehus, kostald, hønsehus, lade og maskinhus. Besætningen er
på 3 årssøer, der sælges 50 smågrise og der produceres ca. 20 slagtesvin årligt, des
uden er der 2 heste. Der er traktor. Der bruges delvis maskinstation.

BRODAM 10, "LUNDHOLM",
VESTER HASSING, 9310 VOD
SKOV, tlf. 98-257297.
VILLY PEDERSEN, specialarbej
der, født d. 30.-11.-1952, søn af
Henny og Jens Pedersen, gift d.
27.-11.-1982 med Else Mortensen,
født d. 26.-2.-1956, datter af
Inga og Ejnar Mortensen. Parret
har børnene: Mogens, født d.
17.-6.-1977 og Monica, født d.
17.-5.-1979.
V.P. overtog gården d. 1.-12.-1986 fra Holger Basberg. Ejendomsskyld 660.000. Areal
13,4 ha., heraf 1 ha. skov. Der er lejet 9,4 ha.
Stuehuset er opført omkring 1926 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald, kalvehus og lade alle fra 1926, der er senere bygget til lade og kalvestald.
Der på 2 årskøer, 1 ungdyr og 1 slagtekalv af racen Hereford. Der er kombi fyr.
BYMARKEN 18, "HØJLUND", VESTER HASSING MARK, 9310 VODSKOV, tlf. 98256149.
SVEND AAGE SVENDSEN, landmand, født d. 24.-7.-1923, søn af Margrete og Valde
mar Svendsen, gift d. 21.-11.-1953 med Meta Marie Andreasen, født d. 25.-11.-1930,
datter af Esther og Jens Andreasen. Parret har børnene: tvillingerne Grethe og Es
ther, født d. 28.-6.-1955, Henning, født d. 7.-1.-1960 og Anne Marie, født d. 16.-2.1968. Svend AAge Svendsen overtog gården i 1966 fra Kronborg Kristiansen.
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Ejendomsskyld 820.000. Areal
13,8 ha., heraf tilkøbt 2,5, der er
2,5 ha. til græsning.
"Højlund"s stuehus er opført i
1948. Udbygningerne består af
kvægstald og lade fra 1948 begge
restaureret i 1969 samt 1 gara
ge. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 300 stk.
årligt, desuden er der 8 ungdyr
af racen SDM. Planteproduktion
ens salgsafgrøder er korn og
raps. Der er 2 traktorer og 1

fodersilo. Der bruges delvis maskinstation.

DANKÆRVEJ 8, "LANGMARK", ULSTED, 9370 HALS, tlf. 98-254506.
HENNING MØLLER JAKOBSEN, gårdejer, født d. 26.-8.-1947, søn af Hansine og
Møller Jakobsen, gift d. 14.-9.-1974 med Birgit Særkjær, hjemmehjælper, født d.
18.-6.-1953, datter af Vera og Magnus Særkjær. Parret har børnene: Brian, født d.
18.-3.-1979, Jakob, født d. 16.-11.-1982 og Vera, født d. 10.-11.-1987.
H.M.J. overtog gården d. 12.-8.-1977 fra sin far Møller Jakobsen, nuværende ejer er 3.
generation i lige linie, men gården har været i slægtens eje mindst 5 generationer.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 63,4 ha., heraf tilkøbt 52 ha.
Stuehuset er restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvægstald, svinestald,
lade, foderhus og maskinhus fra 1990. Gården drives som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 24 årskøer, 22 ungdyr og 22 slagtekalve af racen SDM, svineproduk
tionen er på 70 årssøer, der sælges ca. 1.500 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, mejetærsker, 3 korn si
loer samt varm og kold lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges.

DANKÆRVEJ 11, "BIRKELY",
RIMMER, 9370 HALS, tlf. 98254119.
AKSEL LINÅ SJØGAARD, land
mand, født d. 30.-9.-1940, søn af
Ane og Christian Sjøgaard, gift i
1962 med Margit Særkjær, post
arbejder, født d. 1.-7.-1943, dat
ter af Vera og Magnus Særkjær.
Parret har børnene: Lene, født
d. 22.-8.-1963, Gert, født d. 14.10.-1964, Jette, født d. 14.-2.1966 og Per, født d. 31.-8.-1971.
A.L.S. er chauffør hos Hou Rutebiler. Han overtog gården d. 15.-10.-1974 fra Godtfred Nielsen. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 1 ha.
mose. Der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1930 ændret i 1975, svinestald fra 1975, hønsehus fra 1950, garage restau
reret i 1989, lade fra 1930 samt 2 maskinhuse fra 1935 og 1978. Gården drives med
planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, mejetærsker, 4
kornsiloer, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges.
DRØVTEN 15, "ELGAARD", ULSTED, 9370 HALS, tlf. 98-254104.
KNUD MUNK, gårdejer, født d. 14.-4.-1925, søn af Berta Johanne og Johannes Munk,
gift i 1956 med Else Hollensen, født d. 9.-6.-1931, datter af Kristine og Niels Peter
Hollensen. Parret har børnene: Johannes, født d. 3.-4.-1958, Kirsten, født d. 7.-6.-1960
og Ib Kasper, født d. 7.-9.-1969.
K.M. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1968 fra sin far
Johannes Munk, nuværende ejer er 7. generation.
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Ejendomsskyld 2.650.000. Areal
66,7 ha., heraf tilkøbt ialt 21
ha., der er 2 ha. mose.
"Elgaard"s stuehus er opført i
1916 og delvis restaureret i
1975. Udbygningerne består af
løsdriftstald fra 1964, svinestald
fra 1966, kalvestald fra 1850,
lade fra 1980, maskinhus fra
1971, gylletank og 3 indendørs
køresiloer. Gården drives med en
ammekobesætning på 30 ammekøer og 20 ungdyr af racen Hereford. "Elgaard"s salgsafgrøder er korn, raps og ærter.
Der er 2 traktorer, mejetærsker, 4 kornsiloer, varm og kold lufts tørreri samt jord
varmeanlæg til opvarmning af stuehuset. Der er ingen fremmed arbejdskraft.

EGETVED 17, "EGETVED", ØSTER HASSING, 9362 GANDRUP, tlf. 98-259036.
PETER CHRISTIAN OLSEN, gårdejer, født d. 2.-7.-1928, søn af Mary og Christian
Peter Olsen, gift i 1965 med Grethe Rask Mikkelsen, født d. 3.-9.-1925, datter af
Agnes og Kresten Mikkelsen. Parret har sønnen Christian Peter, født d. 7.-6.-1966.
P.C.O. har været på St-Restrup Husmandsskole, og han er uddannet kontrolassistent.
Han overtog gården d. 16.-6.-1954 fra Kjeld Kristensen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, lade og maskinhus. Gården drives som al
sidigt landbrug med en kvægproduktion på 12 årskøer, 11 ungdyr og 3 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der 3 årssøer, der sælges ca. 20 smågrise og 30 slagtesvin
årligt. Der er 2 traktorer og kold lufts tørreri. Der bruges delvis maskinstation.
ELLEVEJ 23, "ELLERIN", STAE, 9310 VODSKOV, tlf. 98-256378.
KJELD LAURSEN, gårdejer, født d. 21.-10.-1937, søn af Svend Laursen. K.L. har
sønnen Peter, født d. 18.-6.-1969. K.L. er desuden afdelingsleder. Han overtog gården
i 1975 fra Valdemar Madsen. Ejendomsskyld 940.000. Areal 14,5 ha., der er forpagtet
12 ha. græsjord. Stuehuset er opført i 1976. Udbygningerne består af kvægstald fra
1875, lade fra 1940 og hønsehus. Gården drives med en kvægproduktion på 11 årskøer,
16 ungdyr og 17 slagtekalve af racen Herefordkrydsninger, desuden er der høns og
duer. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, mejetærsker,
kornsilo og fast brændselsfyr. Der bruges delvis maskinstation.

ELSAMVEJ 61, "SØNDER HALD", VESTER HASSING, 9310 VODSKOV, tlf. 98-256606.
SVEND AAGE MØLDRUP, civilingeniør, født d. 27.-7.-1926, søn af Anna og Rasmus
Peter Rasmussen, gift d. 30.-7.-1949 med Anna Merete Møller, kontorassistent, født d.
3.-9.-1928, datter af Henriette Elsabeth og Rasmus Birthus Møller. Parret har børne
ne: Mikael, Anders, Niels og Ulla. S.AA.M. er civilingeniør. Han overtog gården i 1973
fra Ole Petersen. Ejendomsskyld 500.000. Areal 10,2 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1907 og senest restaureret i 1975. Udbygningerne består af
kvæg- og svinestald fra 1907 samt lade fra 1920.
ELSAMVEJ 85, "STRANDGAARDEN", VESTER HASSING, 9310
VODSKOV, tlf. 98- 257818.
NIELS HELMER MELLERGAARD
PEDERSEN, gårdejer, født d.
12.-3.-1963, søn af Inga og Hel
mer Mellergaard Pedersen.
Han underviser i jordbrug på Aal
borg Teknisk Skole, han har væ
ret på Bygholm Landbrugsskole.
Han overtog gården i oktober
1989 fra Svend Svendsen.
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Ejendomsskyld 2.000.000. Areal
50 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 2 ha. strandeng og mose. Der er forpagtet 1 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, svinestald, lade og
maskinhus. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps, ærter og kartofler.
Der er 1 traktor samt varm og kold lufts tørreri. Der bruges delvis maskinstation. De
tilkøbte 23 ha. jord stammer fra gården "Vestergaard", Halsvej 194.

FLADKÆRVEJ 20, "FINESHAAB",
9370 HALS, tlf. 98-251378.
AAGE BACH JENSEN, gårdejer,
født i 1941, søn af Anthon Jen
sen, gift d. 6.-3.-1965 med Kir
sten Knudsen, født d. 10.-9.1944,’ datter af Lars Knudsen.
Parret har børnene: Ulla, født d.
18.-9.-1966, Lars, født d. 30.-3.1969 og Peter, født d. 30.-3.1976.
AA.B.J. er medlem af Hals Kom
munalbestyrelse, desuden er han
formand for Vikarordningen. Han overtog gården d. 1.-4.-1969 fra sin far Anthon
Jensen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 40,5 ha. Der er forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1972, kvægstald, lade og foderhus alle fra 1979, maskinhus fra 1973 og gyl
letank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 60 ungdyr og 50 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2
traktorer, markvandingsanlæg, varm og kold lufts tørreri samt et fast brændselsfyr.
Der er 1 skoledreng til hjælp. Der bruges delvis maskinstation.
FLADKÆRVEJ 32, "BIRKELY", 9370 HALS, tlf. 98-251248.
JENS JOHANSEN, gårdejer, født d. 1.-1.-1928, søn af Albert Johansen, gift i 1955
med Jenny Poulsen, født i 1934, datter af Poul Poulsen. Parret har børnene: Birthe,
født d. 23.-11.-1956, Henrik, født d. 10.-6.-1958, Jens Jørgen, født d. 17.-5.-1961,
Elsebeth, født d. 17.-8.-1962 og Finn, født d. 18.-1.-1974.
J.J. overtog gården i 1957 fra sin far Albert Johansen.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 18,3 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha.
Stuehuset er opført i 1971. Udbygningerne består af kvægstald fra 1975, svinestald fra
1962, garage fra 1965, lade fra 1940 restaureret i 1965, staklade fra 1989, maskinhus
fra 1975, foderhus fra 1960 og garage fra 1965. Besætningen er på 40 fedekalve.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, mejetærsker, varm og
kold lufts tørreri samt brændefyr. Der bruges delvis maskinstation.
FLADKÆRVEJ 36, "EGEN", 9370 HALS, tlf. 98-251306.
JENS OTTO BADSBERG, gårdejer, født d. 15.-2.-1943, søn af Otto Badsberg, gift d.
16.-1.-1967 med Bente Agnete Berg, medhjælper ved vognmand, født d. 27.-12.-1944,
datter af Oline Hansen. Parret har børnene: Lisbeth, født d. 23.-6.-1967 og Katrine,
født d. 29.-6.-1976.
J.O.B. driver lidt maskinstation. Han overtog gården d. 1.-8.-1973 fra sin far Otto
Badsberg.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 48 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er bortforpagtet 27,5
ha.
Stuehuset er opført i 1930. Udbygningerne består af kvægstald, lade, maskinhus og
værksted. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er
2 traktorer, mejetærsker, rendegraver, plansilo, varm og kold lufts tørreri og halmfyr.
GETTRUPVEJ 7, GETTRUP MARK, 9370 HALS, tlf. 98-254518.
AKSEL JOHANSEN, husmand, født d. 19.-9.-1915, søn af Karl J. Johansen, gift i 1956
med Karen Andersen, født d. 4.-4.-1933, datter af Karl Andersen. Parret har børnene:
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Karl Johan, født d. 15.-4.-1957, Anne Grethe, født d. 22.-2.-1961 og Bent Leo, født d.
6.-8.-1971.
Aksel Johansen har været på Djursland Husmandsskole. Han overtog gården d.
1.-11.-1956 fra Jens Jensen.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 6 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, lade og 2 maskinhuse. Besætningen er på 4
årskøer, 2 ungdyr og 5 slagtekalve af blandet race, desuden er der 20 høns. Plante
produktionens salgsafgrøde er roer. Der er traktor og mejetærsker. Der bruges delvis
maskinstation.

GETTRUPVEJ 17, GETTRUP MARK, 9370 HALS, tlf. 98-254271.
POUL MØLLER HANSEN, husmand, født d. 12.-9.-1925, søn af Karen og Sofus Møller
Hansen, gift i 1953 med Krista Hansen, sygehjælper, født d. 23.-10.-1932, datter af
Dorthea og Peter Hansen. Parret har børnene: Jytte, født i 1953, tvillingerne Hanne
og Arne, født i 1958.
P.M.H. overtog gården i 1953 fra sin far Sofus Møller Hansen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 10,4 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1958. Udbygningerne består af kvægstald fra 1906 restaureret i
1967, lade fra 1970 og maskinhus. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvæg
produktion på 2 årskøer og 3 ungdyr af racen SDM, svineproduktionen er på ca. 180
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 4
kornsiloer samt varm og kold lufts tørreri. Der bruges delvis maskinstation.
GETTRUPVEJ 18, "OVERGAARD",
GETTRUP MARK, 9370 HALS,
tlf. 98-254281.
HENNING KROGSGAARD, gård
ejer, født d. 13.-6.-1921, søn af
Marie og Søren Krogsgaard, gift
i 1948 med Karen Thomsen, født
d. 28.-11.-1925, datter af Kristi
ne og Peter Thomsen. Parret har
børnene: Søren, født d. 18.-7.1948, Frede, født d. 3.-10.-1949,
Birgit, født d. 11.-9.-1950, Finn,
født d. 22.-1.-1953, Anne Marie,
født d. 10.-2.-1954, Jørn, født d.
8.-4.-1955 og Doris, født d. 9.- 7.-1960.
H.K. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården i 1948 fra Marinus
Pedersen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 16 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og restaureret flere gange senest i 1982. Udbygningerne
består af svinestald fra 1972, hønsehus fra 1951 og lade fra 1975. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på ca. 700 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn og raps, som ombyttes til færdigfoder. Der er 2 traktorer, 3 tårnsiloer samt
varm og kold lufts tørreri. Der bruges maskinstation til høst.

GETTRUPVEJ 19, "HEDELUND", ULSTED, 9370 HALS.
KAREN MARIE SØNDERGAARD, sygeplejerske, datter af Johanne og David Sørensen.
K.M.S. overtog gården i 1989 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført i 1955. Udbygningerne består af kvæg- og svinestald fra 1960,
lade fra 1951 og maskinhus fra 1952.
K.M.S. bor på "Søndergaard", Kvisselholtvej 84, Agersted.

GETTRUPVEJ 23, GETTRUP MARK, 9370 HALS, tlf. 98-254560.
NIELS QVIST, gårdejer, født d. 18.-6.-1949, søn Kjeld Qvist, gift d. 21.-4.-1973 med
Anni Pedersen, født d. 30.-11.-1952, datter af Ejnar Pedersen. Parret har børnene:
Ulrik, født d. 23.-7.-1972 og Laila, født d. 19.-3.-1976.
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Landbrugsskole, han er uddannet
landbrugstekniker. Han overtog
gården d. 1.-1.-1979 fra sin far
Kjeld Qvist.
Ejendomsskyld 1.600.000 Areal
25 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er
forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og
restaureret flere gange. Udbyg
ningerne består af kvægstald og
lade fra 1980, maskinhus fra
1967 og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 46 årskøer, 50 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 4 traktorer, meje
tærsker og plansilo. Der er 1 fast medhjælper.

GETTRUPVEJ 35, "ESKELUND", GETTRUP MARK, 9370 HALS, tlf. 98-254398.
ERIK HEMMINGSEN JENSEN, maskinstationsejer, født d. 23.-2.-1943, søn af Kresten
Peter Jensen, gift d. 28.-11.-1964 med Anne Lis Schioldam, rengøringsassistent, født
d. 18.-11.-1945, datter af Kresten Peter Schioldam. Parret har børnene: Anni, født d.
9.-6.-1965, Arne, født d. 8.-5.-1967 og Carsten, født d. 18.-10.-1982.
E.H.J. driver maskinstation. Han overtog gården d. 15.-5.-1969 fra Erik Kristiansen.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha., der er 0,5 ha. eng. Der er
lejet 8,3 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald og lade. Besætningen er på 5 ammekøer, 12
ungdyr og 5 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er traktor og gravemaskine.
HALSVEJ 163, "TOFTGAARD",
STAE, 9310 VODSKOV, tlf. 98256169.
BODIL NIELSEN, gårdejer, født
i 1943, datter af Thomas Niel
sen.
B.N. overtog gården i 1978 fra
sin far Thomas Nielsen.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 10
ha.
Stuehuset er opført omkr. 1919.
Udbygningerne består af kvæg
stald og lade fra 1988 samt
maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 10 årskøer, 5 ungdyr og 5 slag
tekalve af racen SDM, desuden er der 3 årssøer, der produceres 35 slagtesvin årligt,
samt 6 travheste. Der er 3 traktorer og kornsilo. Der bruges delvis maskinstation.
HALSVEJ 178, "STAE ØSTERGAARD", STAE, 9310
VODSKOV, tlf. 98-256327.
KJELD SIMONSEN, gårdej
er, født d. 23.-10.-1933,
søn af Birthe og Thomas
Otto Simonsen, gift i 1966
med Anne Marie Schmidt,
født d. 31.-5.-1939, datter
af Tuddi og Hans Schmidt.
Parret har datteren Anne
Birthe, født d. 15.-1.-1969.
K.S. har været på Asmild-
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kloster og Næsgaard Landbrugsskoler. Kjeld Simonsen overtog gården d. 9.-1.-1985 fra
Ole Frost Larsen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 46,8 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha., der er 2,8 ha. eng og
skov. Der er lejet 6 ha.
Stuehuset er restaureret i 1986. Udbygningerne består af svinestald med lade fra
1914, 2 svinestalde fra 1914, svinestald fra 1976, svinestald fra 1978, foderhus,
maskinhus, 2 mindre huse og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100
årssøer, der produceres ca. 1.300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps og kartofler. Der er 3 traktorer, mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts
tørreri, der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der bruges delvis
maskinstation.

HALSVEJ 197, "VESTERMARK", VESTER HASSING, 9310 VODSKOV, tlf. 98-257243.
PETER ELLERN NIELSEN, gårdejer, født d. 23.-9.-1947, søn af Carl Peter Nielsen,
gift d. 13.-6.-1970 med Lisette Dyhrberg Knudsen, ledende hjemmesygeplejerske, født
d. 20.-11.-1947, datter af Godske Knudsen. Parret har børnene: Anders, født d. 13.12.-1970, Maria, født d. 8.-5.-1972 og Ingeborg, født d. 10.-3.-1977.
P.E.N. har været på Nordisk Landbrugsskole, og er uddannet landbrugstekniker. Han
overtog gården d. 1.-10.-1977 fra sin far Carl Peter Nielsen, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1862 og restaureret i 1985. Udbygningerne består af kvægstalde
fra 1880 og 1925, løsdriftstald samt foderhus fra 1978, ungdyrstald fra 1989, lader fra
1932 og 1954 samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 85 årskøer, 50
ungdyr og 40 kalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er
2 traktorer og 1 fast medhjælper.

HALSVEJ 302, "GRYDELUND", VESTER HASSING, 9310 VODSKOV, tlf. 98-256067.
HELGE LYNGE, gårdejer, født d. 1.-8.-1930, søn af Anna og Ejner Lynge, gift d.
19.-5.-1956 med Mariane Eriksen, født d. 28.-3.-1933, datter af Anna og Andreas
Eriksen. Parret har børnene: Knud, født d. 30.-7.-1957, Ejner, født d. 28.-4.-1960 og
Solveig, født d. 5.-7.-1961.
H.L. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Kartoffelmels
fabrikken. Han overtog gården d. 6.-4.-1956 fra Carl Undall.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 87,4 ha., heraf tilkøbt 49 ha., der er 1,5 ha. skov i
Rasmus Mose.
Stuehuset er opført i 1917 og restaureret i 1979. Udbygningerne består af svinestald
med lade samt sostald , som har en udlejningslejlighed, begge fra 1950, kyllingehus til
30.000 stk. og maskinhus med kornsilo fra 1973. Gården drives med en kyllingeproduktion på 30.000 stk., desuden er der 30 årssøer, og der produceres ca. 600 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og kartofler til fabrik. Der er 4
traktorer, mejetærsker, plansilo med varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Der er
1 fast medhjælper, og der bruges lidt maskinstation.
HALSVEJ 304, "HAUKROG", VESTER HASSING, 9310 VODSKOV, tlf. 98-256084.
ERIK KROGH, gårdejer, gift i 1959 med Anna Krogh.
E.K. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1963 fra Otto
Nielsen, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 46 ha. Jorden er bortforpagtet fra januar 1990.
Bygningerne består af stuehus, 2 svinestalde, lade og maskinhus. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på ca. 800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
kartofler og frø. Der er 3 traktorer og 1 plansilo. Der bruges maskinstation til høst og
kartoffelproduktion.

HJORTRIMMENVEJ 9, "ENGHOLM", GANDRUP ENGE,
259238.
THORKILD THOMSEN, gårdejer, født d. 7.-7.-1923, søn
gift i 1953 med Ellen Brix, født d. 9.-4.-1928, datter af
Parret har børnene: Børge, født d. 9.-10.-1958 og Britta,

9362 GANDRUP, tlf. 98af Asta og Niels Thomsen,
Signe og Jens Herluf Brix.
født d. 15.9.-1965.
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i 1973 fra sin far Niels Thomsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal
30 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha.
Bygningerne består af stuehus,
kvægstald, svinestald, lade og ma
skinhus. Produktionen er på 100
slagtesvin årligt. Planteprodukti
onens salgsafgrøde er korn. Der
er 2 traktorer, mejetærsker, tårn
silo samt varm og kold lufts tør
reri.

HJORTRIMMENVEJ 22, "ENGEBÆKGAARD", GANDRUP ENGE, 9362 GANDRUP, tlf.
98-259303.
VIGGO GADE, gårdejer, født d. 14.-6.-1934, søn af Johanne Marie og Peder Gade, gift
d. 13.-4.-1957 med Magdalene Andersen, rengøringsassistent, født d. 9.-2.-1934, datter
af Kirstine Andersen. Parret har børnene: Kirsten Marie, født d. 5.-10.-1957 og Poul
Richardt, født d. 17.-6.-1960.
V.G. overtog gården d. 1.-6.-1959 fra sin far Peder Gade.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 32 ha. Der er lejet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1970. Udbygningerne består af svinestald, maskinhus og gastætsilo alle fra 1979, sostald fra 1974 og lade fra 1917. Gården drives med en svinepro
duktion på 40 årssøer, der produceres ca. 700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Der bruges maskinstation
til gødningsudbringning.
HOLTETGÅRDSVEJ 9, "AALYKKKE", HOLTET, 9362 GANDRUP,
tlf. 98-250095.
POUL ERIK RASMUSSEN, gård
ejer, født d. 31.-3.-1939, søn af
Astrid og Niels Rasmussen, gift
d. 27.-3.-1965 med Karen Marie
Svenningsen, født d. 3.-12.-1941,
datter af Signe Elisabet og Andrup Svenningsen. Parret har bør
nene: Erik, født d. 25.-10.-1965,
Hanne, født d. 14.-4.-1969 og
Bente, født d. 13.-2.-1973.
P.E.R. har været på Dalum Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for Wenbo
Slagterierne, og i kredsledelsen for D.L.G. Han overtog gården d. 26.-3.-1965 fra Niels
Thomsen.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 29 ha. Der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret samt tilbygget i 1985. Udbygningerne består
af 3 svinestalde fra 1967 ændret til solstald i 1985, verandastald fra 1980, lade fra
1976 ændret til svin i 1985, lade, maskinhus og 2 gylletanke. Gården drives med en
svineproduktion på 175 årssøer, der sælges ca. 1.200 smågrise og 2.400 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabrikskartofler og ærter. Der er 4
traktorer, mejetærsker, markvandingsanlæg og plantørreri. Der er 1 fast medhjælper.
HOLTETGÅRDSVEJ 25, HOLTET, 9362 GANDRUP, tlf. 98-250174.
KNUD SKELBÆK CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 9.-11.-1954, søn af Lise og Evald
Skelbæk Christiansen, gift d. 19.-11.-1977 med Ulla Vita Nielsen, hjemmehjælper, født
d. 15.-2.-1956, datter af Ingeborg og Holger Nielsen. Parret har børnene: Dorthe, født
d. 23.-7.-1981, Katrine, født d. 9.-8.-1985 og Susanne, født d. 22.-3.-1989.
K.S.C. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1979 fra
Erik Christensen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 23,4 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet 8,8 ha.
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opført i 1919 og restaureret fle
re gange. Udbygningerne består
af kvægstald fra 1973, kalvestald
fra 1919, lade fra 1935, maskin
hus fra 1970, som er tilbygget i
1989, samt køresilo. Gården dri
ves med en kvægproduktion på
28 årskøer, 28 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM. Der er 2
traktorer og 1 kornsilo. Der bru
ges lidt maskinstation.

HOLTETVEJ 52, "ENEKÆR", ØS
TER HASSING KÆR, 9362 GANDRUP, tlf. 98-254157.
ULRIK MORTENSEN, husmand,
født d. 19.-3.-1930, søn af Karen
og Lars Mortensen, gift d. 8.-6.1957 med Minna Mann, født d.
17.-12.-1933, datter af Ingeborg
og Niels Mann. Parret har børne
ne: Morten, født d. 9.-5.-1958,
John, født d. 16.-7.-1959 og Ni
els Erik, født d. 18.-5.-1965.
U.M. overtog gården i 1958 fra
Peter Gade. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 12,5 ha. Ejendommen er forpagtet ud til
sønnen Morten.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af 3
svinestalde fra 1930, 1970 og 1977, lade fra 1930, maskinhus fra 1966, fodersilo og
gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 900 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 3 kornsiloer, varm og kold
lufts tørreri samt halmfyr. Der bruges maskinstation til høst.
HOLTETVEJ 53, "SØNDERKÆR", ØSTER HASSING, 9362 GANDRUP, tlf. 98-254142.
KAJ SØNDERKÆR, gårdejer, født d. 12.-7.-1934, søn af Kresten Andersen, gift i 1962
med Christiane Koch, født d. 16.-10.-1937, datter af Carl Koch. Parret har børnene:
Susanne, født d. 24.-7.-1963 og Mogens, født d. 21.-7.-1964.
K.S. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1970 fra sin far
Kresten Andersen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 55,8 ha. Der er lejet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1898 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald og lade fra 1934, 2 svinestalde fra 1898 restaureret i 1975, der er maskinhus i
laden. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 34 årskøer, 40
ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 15 årssøer, der
produceres ca. 280 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, mejetærsker, 3 konsiloer samt
varm og kold lufts tørreri. Der er 1 fodermester.

HOLTETVEJ 54, "KÆRBO", ØS
TER HASSING KÆR, 9362 GAN
DRUP, tlf. 98-254129.
DAGNY JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 21.-8.-1910, datter af
Kristian Nielsen. D.J. har børne
ne: Henning, født i 1937, Gunnar,
født i 1938, Ejnar, født i 1940,
Arne, født i 1942, Inga, født i
1943, Bodil, født i 1945, og Eigel, født i 1946.
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D.J. overtog gården i 1945 fra Martin Søndermølle. Ejendomsskyld 540.000. Areal 8,4
ha. Ejendommen er forpagtet til sønnen Ejnar, som har været på Bygholm Landbrugs
skole. Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1975. Udbygningerne består af
svinestald, lade samt maskinhus alle fra 1929, laden er tilbygget i 1949. Gården drives
med en svineproduktion på 6 årssøer, der produceres ca. 110 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er traktor og plansilo. Maskinstation
bruges til høst.
HOLTETVEJ 58, ØSTER HASSING
KÆR, 9362 GANDRUP, tlf. 98254176.
TAGE CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 5.-6.-1928, søn af Mary
og Niels Christian Christensen,
gift i 1961 med Inga Lyngø, fag
lærer, født d. 19.-3.-1932, datter
af Kristiane og Holger Lyngø.
Parret har børnene: Terkel, født
d. 6.-6.-1962 og Marianne, født
d. 31.-5.-1965.
T.C. overtog gården i 1961 fra sin far Niels Christian Christensen, nuværende ejer er
3. generation. Ejendomsskyld 860.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af maskin
hus fra 1980, kvæg- og svinestald samt lade fra 1936, kvægstalden er tilbygget i 1968.
Gården drives med en kvægproduktion på 15 årskøer, 16 ungdyr og 6 slagtekalve af
racen SDM, desuden produceres der ca. 250 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 2
kornsiloer samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

HOLTETVEJ 68, "PALLISGAARDSMINDE", ØSTER HASSING KÆR,
9362 GANDRUP, tlf. 98-254076.
JENS JACOB SVENDSEN, gårdej
er, født i 1920, søn af Peter
Adolf Svendsen, gift i 1952 med
Kirsten Jensen, født i 1923, dat
ter af Jens Jensen. Parret har
børnene: Karen Marie, født i
1954 og Anne Lene, født i 1956.
J.J.S. har været på Lyngby og
Malling Landbrugsskoler. Han o
vertog gården i 1952 fra Thomas Elholm. Ejendomsskyld 980.000. Areal 24,8 ha., heraf
0,5 ha. mose. Bygningerne består af stuehus, kvægstald, svinestald, lade og maskinhus.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og ærter. Der er 2
traktorer, 2 kornsiloer samt varm og kold lufts tørreri.

HOLTETVEJ 73, ØSTER HASSING
KÆR, 9362 GANDRUP, tlf. 98254285.
LEIF ØSTERGAARD PEDERSEN,
vognmand, født d. 5.-5.-1949, søn
af Anne og Lars Peder Pedersen,
gift i 1971 med Jette Als, født
d. 12.-5.-1951, datter af Sonja og
Marius Als. Parret har børnene:
Johnny, født d. 1.-9.-1971 og
Marianne, født d. 22.-11.-1974.
L.Ø.P. driver selvstændig vogn
mandsforretning. Han overtog gården d. 1.-4.-1983 fra Karl Larsen.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 21,3 ha. Der er udlejet 8,3 ha.
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videt i 1967, lade fra 1967 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en svineproduk
tion på 18 årssøer, der sælges ca. 200 smågrise årligt, desuden er der 4 ammekøer, 3
ungdyr, 2 slagtekalve og 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2
traktorer, 2 tårnsiloer samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet. L.Ø.P. ejer desuden halvdelen af Hou Engvej 69.

HOLTETVEJ 91, "ELSNAB", ULSTED, 9370 HALS, tlf. 98-254030.
ISAK CHRISTIAN BASTHOLM,
gårdejer, født i 1950, søn af Jens
Bastholm, gift i 1988 med Kir
sten Hansen, EDB-konsulent, født
i 1958, datter af Knud Hansen.
Parret har sønnen Troels, født i
1988.
I.C.B. har været på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog 1.
halvdel af gården d. 1.-8.-1977
og resten i 1986 fra sin far Jens Bastholm, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 4.500.000. Areal 221 ha., heraf 17 ha. skov, gårdsplads og vej. Derud
over er der forpagtet 11 ha. Stuehuset er opført omkr. 1870 og restaureret i 1960.
Udbygningerne består af 3 svinestalde fra 1924, lade i en del af svinestald, kombi
neret maskin- og kartoffelhus samt gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 5.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, rajgræs,
rug, hvede og byg. Der er 2 traktorer, mejetærsker, 2 kornsiloer samt varm og kold
lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælper, og der bruges maskinstation til gylleudkørsel.

HOU ENGVEJ 2, "GREGERSMINDE", HOU, 9370 HALS, tlf. 98253019.
GUNNAR JØRGENSEN, landmand,
født d. 16.-4.-1924, søn af Jør
gen Jørgensen.
G.J. overtog gården i 1952 fra
sin far Jørgen Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
26 ha., heraf 5,5 ha. løvskov.
Stuehuset er opført i 1879 og
restaureret flere gange. Udbyg
ningerne består af 3 svinestalde
bygget i tiden 1850-98, som er ændret flere gange, lade fra 1982, og maskinhus fra
1970. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der produceres ca. 600
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer,meje
tærsker og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til gødningsudkørsel.
HOU ENGVEJ 11, "LARSENSMINDE", HOU, 9370 HALS, tlf. 98253307.
POUL NØRKÆR SØRENSEN,
gårdejer, født d. 6.-11.-1941, søn
af Meta og Oluf Nørkær Søren
sen, gift d. 14.-10.-1967 med
Birthe Jørgensen, opsynsdame på
feriekoloni, født d. 27.-4.-1937,
datter af Maren og Aksel Jør
gensen. Parret har børnene: Hel
le, født d. 25.-12.-1962 og Ole,
født d. 15.-5.-1969.
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Poul Nørkær Sørensen har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i
1978 fra sin far Oluf Nørkær Sørensen, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 55 ha., heraf 5,5 ha. skov og 11 ha. mose. Der er
forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført i 1984. Udbygningerne består af kvægstald fra 1979, lade fra
1978, maskinhus fra 1981 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 38
årskøer og 40 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
HOUVEJ 34, "GRANLY", HOU, 9370 HALS.
ERLING JOHANNESSEN, gårdejer, født d. 27.-1.-1938, søn af Larsine og Thorvald
Johannessen, gift d. 1.-6.-1963 med Ketty Batsberg, født d. 31.-8.-1941, datter af
Maren og Anton Batsberg. Parret har børnene: Flemming, født d. 2.-6.-1964 og Lone,
født d. 8.-5.-1966.
E.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1963 fra sin far
Thorvald Johannessen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev bygget af
bedstefaderen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 42 ha., heraf 12 ha. plantage, skov og mose.
Stuehuset er opført i 1979. Udbygningerne består af kvægstald fra 1924, kombineret
garage og fyrrum, lade, som er ombygget i 1941, samt maskinhus. Gården drives med
kvægproduktion på 20 årskøer, 19 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM, desuden
produceres der ca. 150 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, mejetærsker, 2 kornsiloer,
varm og kold lufts tørreri samt brændefyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbej
det.

HOUVEJ 90, "NØRRE BATS
BERG", ULSTED, 9370 HALS,
tlf. 98-254427.
HANS JØRGEN BATSBERG, gård
ejer, født d. 1.-4.-1943, søn af
Harry Batsberg, gift d. 11.-4.1964 med Rigmor Nielsen, født
d. 31.-10.-1945, datter af Andrup
Nielsen. Parret har børnene: Ma
rianne, født d. 23.9.-1964, Susan
ne, født d. 27.-6.-1966 og Bruno,
født d. 14.-1.-1974.
H.J.B. overtog gården d. l.-l.1978 fra sin far Harry Batsberg, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 128 ha., heraf 17 ha. skov og mose. Derudover er der
forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1867 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald og lade fra 1973, løsdriftstald fra 1974 og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 50 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer, mejetærsker, 8
kornsiloer, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Der er 1 skoledreng til hjælp, og
der bruges delvis maskinstation.
HOUVEJ 139, ULSTEDLUND, 9370 HALS, tlf. 98-254018.
PEDER HØGH, gårdejer, født d. 12.-5.-1919, søn af Søren Høgh, gift i 1950 med
Grete Thomsen, født i 1924, datter af Thomas B. Thomsen. Parret har børnene: Kar
sten, født i 1951 og Birgitte, født i 1955.
P.H. har været på Korinth Landbrugsskole, han er uddannet landbrugskandidat og har
arbejdet på Dalum Landbrugsskole, han er medlem af Skatterådet, har været sogne
rådsformand i Ulsted Kommune og været i kommunalbestyrelsen for Hals Kommune,
og han er nu præstegårdskonsulent for Aalborg Stift. Han overtog gården i 1950 fra
sin svigerfar Thomas B. Thomsen. Gården har været i slægtens eje siden 1745.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 4 ha. mose og
plantage. Jorden er udlejet.
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består af kvægstald fra 1916, som er ombygget i 1958, lade fra 1870 og maskinhus,
som er ombygget i 1960. Der er traktor og mejetærsker.
HOUVEJ 225, "ABILDKÆR", ØSTER HASSING, 9362 GANDRUP.
CHRISTIAN K. PEDERSEN, gårdejer, født d. 26.-6.-1958, søn af Søren M. Pedersen.
C.K.P. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1988 fra Egon
Ovesen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 43,5 ha. Der er lejet 10 ha.
Bygningerne består af stuehus samt stalde af ældre dato. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på ca. 850 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
industrikartofler, raps, ærter, hestebønner og korn. Der er 2 traktorer samt varm og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HOUVEJ 236, "KÆRVANG", ØSTER HASSING, 9362 GANDRUP, tlf. 98-254160.
KARL JAKOBSEN, husmand, født i 1928, søn af Dusinus Jakobsen, gift i 1959 med
Lisse Johansen, fabriksarbejder, født i 1931, datter af Henrik Johansen. Parret har
børnene: Flemming, født i 1949 og Jonna, født i 1956.
K.J. overtog gården i 1953 fra Johannes Danielsen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 8,8 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1978, som indeholder svinestald og lade, kyllingehus fra 1980 og maskinhus
fra 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 6 årskøer, 11 ungdyr og 5 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 400 høns. Planteproduktionens salgsafgrøde er
kartofler. Der er traktor og plansilo til kraftfoder. Maskinstation bruges.

HOUVEJ 241, "KÆRLUND", ØSTER HASSING, 9362 GANDRUP, tlf. 98-254268.
JENS JENSEN, gårdejer, født i 1928, søn af Thomas Kristian Jensen.
J.J. overtog gården i 1964 fra Møller Simonsen.
Ejendomsskyld 645.000. Areal 13,8 ha., der er frasolgt 1,7 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, lade og maskinhus. Gården drives med en
kvægproduktion på 11 årskøer, 3 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der 1 årsso og der produceres 15 slagtesvin årligt. Der er traktor og silo til ensilage.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HOUVEJ 248, "POPPELGAARD",
ØSTER HASSING, 9362 GANDRUP,
tlf. 98-259091.
JOHANNES SKYTTE ELSNAB,
gårdejer, født d. 17.-8.-1950, søn
af Gudrun Kirsten og Jens EIsnab, gift d. 7.-2.-1981 med Jyt
te Damgaard, køkkenleder, født
d. 19.- 8.-1947, datter af Marie
og Jens Damgaard. Parret har
børnene: Katrine, født d. 7.-2.-1986,
og Ellen, født d. 18.-7.-1989.
J.S.E. er faglærer i landbrug på
A.M.U. Center Aalborg og er uddannet agronom i 1975. Han overtog gården d.
1.-1.-1984 fra Søren Nielsen.
Ejendomsskyld 2.370.000. Areal 60 ha. og der er forpagtet 80 ha.
Stuehuset er opført i 1827. Udbygningerne består af kvægstald, hestestald, svinestald
og lade med maskinhus, alle udbygninger bruges hovedsageligt til kartofler. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, korn og frøavl. Der
er 3 traktorer, kartoffeloptager, plansilo og korntørreri. Der er 1 fast årlig medhjælp
er, og der bruges løs medhjælp i sæsonen.

HOUVEJ 332, "NYGAARD", ØSTER HASSING, 9362 GANDRUP, tlf. 98-259421.
KIM HANSEN, teglværksarbejder, født d. 25.-11.-1960, søn af Egon Torp Pedersen, bor
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sammen med Hanne Kleis Jeppesen, født d. 30.-12.-1964, datter af Rudolf Jeppesen.
Parret har børnene: Kristina, født d. 1.-3.-1986 og Kenneth, født d. 16.-12.-1988.
K.H. overtog gården d. 15.-5.-1986 fra Bodil Sørensen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 1.7 ha., der er frasolgt 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1919 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald og lade fra 1919, maskinhus fra 1969 samt 3 minkhaller fra 1986, 1988 og 1989.
Gården drives som minkfarm med en bestand på 200 tæver, desuden er der 1 årsko og
1 slagtekalv af racen SDM. Der er 1 traktor.
HOUVEJ 356, "NØRRE SKIND
BJERG", SKINDBJERG, 9362
GANDRUP, tlf. 98-256178.
THORVALD LIND, gårdejer, født
d. 21.-3.-1929, søn af Jensine og
Kristian Lind, gift d. 27.-1.-1957
med Grete Eriksen, født d. 20.3.-1929, datter af Martha og
Carl Theodor Eriksen. Parret har
børnene: Jørn, født d. 21.-1.-1958
og Svend Erik, født d. 23.-3.1960. T.L. er landbrugsvikar. Han
over tog gården d. 7.-11.-1956
fra Dagmar og Kresten Jensen. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 20,6 ha., heraf tilkøbt
3,6 ha. Der er 1 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret flere gange samt tilbygget i 1973. Udbyg
ningerne består af kvægstald fra 1924, som er restaureret i 1957, svinestald fra 1978,
lade fra 1924, som er tilbygget i 1973, maskinhus fra 1977 samt værksted, garage og
gylletank. Der er 3 traktorer, 3 kornsiloer, varm lufts tørreri og halmfyr.
HOUVEJ 365, "LYKKENSPRØVE",
SKINDBJERG, 9362 GANDRUP,
tlf. 98-256534.
HENNING STEEN JENSEN, EDBoperatør, født d. 3.-11.-1962,
søn af Asta og Lars Peter Jen
sen, bor sammen med Birgit
Henrichsen, sygehjælper, født d.
21.-6.- 1962, datter af Ketty og
Svend Henrichsen. Parret har
datteren Kristina, født d. 11.-5.1989.
H.S.J. overtog gården d. l.-ll.1988 fra Anna Jensen. Ejendomsskyld 700.000. Areal 15 ha. Der er bortforpagtet 5,5
ha. Bygningerne består af stuehus, kvægstald, hestestald, hønsehus, lade og maskinhus.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 1
traktor og kombifyr. Maskinstation bruges til høst.
HOUVEJ 376, "SØRENSMINDE",
VESTER HASSING MARK, 9310
VODSKOV, tlf. 98-256621.
JENS M. PEDERSEN, gårdejer,
født d. 31.-7.-1946, søn af Mary
og Colding Pedersen, gift d. 10.10.-1970 med Inge Lene Nielsen,
født d. 10.-10.-1948, datter af
Martine og Niels Nielsen. Parret
har børnene: Susanne, født d.
5.-2.-1974 og Marianne, født d.
7.-5.-1977.
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Jens M. Pedersen overtog gården i 1970 fra Elis Nielsen.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 20,5 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 0,5 ha. med
gravhøje. Derudover er der forpagtet 15 ha.
Stuehuset er restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvægstald, kalvestald
og lade. Gården drives med en kvægproduktion på 37 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, plantørreri og kombifyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet. Kvægstalden på Houvej 356 er lejet til opstaldning af
ungdyr.
HOUVEJ 378, "POLLEBAKKEN",
9310 VODSKOV, tlf. 98-256357.
EGON STØVRING, gårdejer, født
d. 8.-10.-1934, søn af Anna Støv
ring, gift i 1958 med Else Iver
sen, født d. 5.-6.-1932, datter af
Annine og Ingvard Pedersen.
E.S. overtog gården i 1959 fra
Kolding Pedersen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 13
ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og
restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvægstald fra 1917, lade fra 1975 og maskinhus fra 1968. Gården
drives med en kvægproduktion på 13 årskøer, 9 ungdyr og 7 slagtekalve af blandet
race, desuden er der 1 årso, 20 slagtesvin, 1 hest og lidt høns. Der er 2 traktorer,
tårnsilo og kombifyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HOVGÅRDSVEJ 31, "HOVGAARDSMØLLE", VESTER HAS
SING, 9310 VODSKOV, tlf. 98256089.
HOLGER BADSBERG, gårdejer,
født d. 14.-2.-1926, søn af Inger
Marie og Johannes Badsberg,
gift i 1953 med Kirsten Pihl,
født d. 6.-3.-1933, datter af Val
borg og Laurits Pihl. Parret har
børnene: Inger Marie, født d.
31.-5.-1954, Tove, født d. 14.-12.1956, Karen, født d. 22.-1.-1962,
Anne, født d. 25.-7.-1963, Birgit, født d. 10.-11.-1964 og Else, født d. 12.-7.-1966.
H.B. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-2.-1953 fra
Magnus Kaasgaard.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 55 ha. Der er forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført i 1880. og restaureret flere gange. Udbygningerne består af 4
svinestalde fra 1880, 1924, 1966 og 1972, fravænningsstald med lade fra 1976, lade fra
1880 og maskinhus fra 1978, desuden er der gastæt silo og gylletank. Gården drives
som svineavlscenter med 80 årssøer, der produceres ca. 1.500 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, ærter og industrikartofler. Der er 3 traktorer,
mejetærsker, kartoffeloptager, kornsilo, plantørreri, portionstørreri og halmfyr. Ma
skinstation bruges til lidt af markarbejdet og der er 1 fast medhjælper.
HOVGÅRDSVEJ 52, "ØGHOLT", VESTER HASSING, 9310 VODSKOV, tlf. 98-256195.
NIELS PETER PEDERSEN, landmand, født d. 10.-8.-1954, søn af Ellen Margrethe og
Poul Egon Pedersen.
N.P.P. arbejder på Multispær, han har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han
overtog gården d. 1.-1.-1986 fra sin mor Ellen Margrethe Pedersen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført i 1886 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg-
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planteproduktion bestående af
korn og raps. Der er 1 traktor, 1
mejetærsker og tårnsilo. Maskin
station bruges til rapsarbejdet.

HOVGÅRDSVEJ 55, "SCHAEFFERGAARDEN", VESTER HAS
SING, 9310 VODSKOV, tlf. 98257158.
ANNI ØRBÆK KRISTENSEN, sy
gehjælper, født d. 5.-1.-1948,
datter af Karna og Mourits Sal
vesen, gift d. 4.-4.-1965 med Jør
gen Kristensen, lærer, født d.
23.-10.-1938, søn af Ella og Svennevig Kristensen. Parret har bør
nene: Morten, født d. 2.-9.-1965
og Mette, født d. 2.-2.-1972.
A.Ø.K. overtog gården d. 15.-5.-1977 fra Poul Erik Nielsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 11 ha., der er frasolgt 2,8 ha.
Bygningerne består af stuehus, hestestald, 2 svinestalde, hønsehus og maskinhus.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 1
traktor, 1 mejetærsker og halmfyr.

KABELVEJ 3, "STRANDGAARD",
VESTER HASSING, 9310 VOD
SKOV, tlf. 98-256193.
HENRY NIELSEN, gårdejer, født
d. 25.-9.-1926, søn af Niels Niel
sen. H.N. har sønnen Niel Chri
stian, født d. 6.-3.-1966.
H.N. renser vandløb for Hals
Kommune. Han overtog gården d.
1.-2.-1958 fra Johanne Baun.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
19,2 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1912
og restaureret i 1960. Udbygningerne består af kvægstald fra 1962, svinestald fra
1966, lade og garage fra 1912 samt maskinhus fra 1968. Der er 1 traktor og vindmølleanparter.
KANALVEJEN 2, "LØNHOLTSIG", 9370 HALS, tlf. 98-251262.
HENNING JENSEN, gårdejer, født d. 27.-3.-1940, søn af Elly Anne og Kresten Jensen,
gift d. 6.-4.- 1963 med Lilli Nielsen, født d. 15.-4.-1938, datter af Anna Kristine og
Anthon Dusinus Nielsen. Parret har børnene: Jens, født d. 9.-2.-1966 og Hans, født d.
24.- 11.-1969.
H.J. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1963 fra
Jens Gade.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 73 ha., heraf tilkøbt 47 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
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fra 1931, som er ændret i 1976,
lade fra 1983 og maskinhuse fra
1972 tilbygget i 1990. "Lønholtsig" drives med en kvægprodukti
on på 32 årskøer, 50 ungdyr og
35 slagtekalve af racen SDM,
desuden er der 6 årssøer, der
produceres ca. 200 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsaf
grøde er ærter. Der er 3 traktor
er og plansilo med kold luftstør
reri. Maskinstation bruges lidt.

KRABBESBROVEJ 15, ULSTED, 9370 HALS, tlf. 98-254354.
CHRISTIAN A. PEDERSEN, husmand, født d. 12.-12.-1922, søn af Anna Mathilde og
Niels Peter Pedersen, gift i 1955 med Karen Margrethe Pedersen, født d. 31.-1.-1926,
datter af Margrethe og Christian M. Pedersen. Parret har børnene: Linda, født d.
1.-4.-1945, Frode, født d. 6.-11.-1950 og Tony, født d. 8.-4.-1956.
C.A.P. har været på St. Restrup Højskole. Han overtog gården i 1952 fra sin far Niels
Peter Pedersen.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 13,3 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 1,7 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1922 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1922, som er tilbygget i 1967, lade fra 1922, som er tilbygget i 1958, og
maskinhus fra 1962. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 150 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, kornsilo samt varm og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruge til en del af markarbejdet.
KRABBESBROVEJ 19, ULSTED,
9370 HALS, tlf. 98-254462.
CHRISTIAN HANSEN, husmand,
født d. 20.-1.-1919, søn af Hans
Peter Hansen, gift d. 2.-11.-1943
med Esther Hansen, født d. 1.3.-1919, datter af Anthon Han
sen. Parret har børnene: Bente,
født d. 10.-5.-1938, Lis, født d.
9.-6.-1944 og Steen, født d. 22.4.-1950.
K.H. overtog gården i 1946 fra
Jens Aage Persen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 12,6 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er ca. 0,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1922 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1922, som er tilbygget i 1970, lade fra 1922, som er tilbygget i 1949 samt
maskinhus fra 1950. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn og raps. Der er 1 traktor og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.
KRABBESBROVEJ 21, ULSTED, 9370 HALS, tlf. 98-254276.
ERIK SØRENSEN, husmand, født d. 6.-5.-1936, søn af Alfred Sørensen.
E.S. har været på Kalø Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1961 fra sin far
Alfred Sørensen.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 11,7 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er ca. 0,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1922 og restaureret samt tilbygget i 1977. Udbygningerne består
af kvægstald fra 1922, som er tilbygget flere gange senest i 1973, lade fra 1966 og
maskinhus fra 1970. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer og 26 ungdyr
af racen SDM. Der er 1 traktor og 2 kornsiloer. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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BRO", KRABBESBRO MARK,
9370 HALS, tlf. 98-254333.
CHRESTEN NIELSEN, gårdejer,
født d. 24.-5.-1947, søn af Bodil
og Knud Nielsen, gift d. 11.-10.1975 med Kaja Jeppesen, spare
kasseassistent, født d. 11.-1.-1953,
datter af Dagny og Jens A. Jep
pesen. Parret har datteren Lou
ise, født d. 22.-2.-1986.
C.N. har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog 1. halvdel af gården d. 1.-7.-1975 og resten d. 1.-1.-1985 fra sin far Knud Nielsen, nuvær
ende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 47 ha., heraf 13,8 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
gammel kvægstald ændret til goldsostald i 1980, gammel hestestald ændret til slagtesvinestald, farestald fra 1979, en del af laden er ændret til smågrise i 1983, maskin
hus fra 1975, en del af laden er indrettet med fodercentral og tørreri, desuden er der
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 120 årssøer, der sælges 1.400 små
grise og 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der
er 2 traktorer og halmfyr. Der er 1 skoledreng til hjælp, der bruges maskinstation.
KÆRVEJ 16, "NYHUS", ØSTER
HASSING KÆR, 9362 GANDRUP,
tlf. 98-254234.
HENNING CHRISTIANSEN, gård
ejer, født d. 10.-4.-1927, søn af
Marie og Ankjær Christiansen,
gift d. 13.-11.-1954 med Gerda
Jensine Vestergaard, født d.
14.-11.-1930, datter af Johanne
Marie og Peter Marius Vester
gaard. Parret har børnene: Leo,
født d. 22.-8.-1955 og Jette,
født d. 11.-5.-1957.
H.C. overtog gården d. 1.-11.-1954 fra Alfred Bager.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 11,8 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og ombygget samt tilbygget senest i 1963. Udbygningerne
består af svinestald fra 1922, som er tilbygget i 1963 og anvendes nu som kvægstald,
kviestald og garage fra 1959, lade fra 1970 og maskinhus fra 1979. Gården drives med
en kvægproduktion på 6 årskøer, 6 ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo med
kold lufts indblæsning. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KÆRVEJ 19, "SKINBJERGBAK",
ØSTER HASSING, 9362 GANDRUP,
tlf. 98-254357.
JØRGEN DAM MADSEN, gård
ejer, født d. 22.-12.-1935, søn
af Gunhild og Ejnar Madsen, gift
d. 21.-5.-1960 med Lilli Johanne
Jensen, født d. 10.-11.-1938, dat
ter af Kristina og Robert Jensen.
Parret har børnene: Knud-Aage,
født d. 29.-3.-1960, Kjeld, født
d. 1.-8.-1962 og Inge Margrethe,
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født d. 22.-6.-1972.
Jørgen Dam Madsen overtog gården d. 11.-10.-1976 fra Hanne Baun Pedersen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 22,7 ha. Der er forpagtet 33 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, ungdyrstald og lade i forbindelse med ko
stald. Gården drives med en kvægproduktion på 54 årskøer, 54 ungdyr og 18 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer og
1 markvandingsanlæg. Der er 1 fast medhjælper, og der bruges en del maskinstation.
KÆR VEJ 26, "ULVEDBAKKEGAARD", ØSTER HASSING KÆR, 9362 GANDRUP, tlf.
98-254395.
POUL ANKJÆR PEDERSEN, landmand, født d. 19.-5.-1942, søn af Anna og Elis
Ankjær Pedersen, bor sammen med Karen Signe Olesen, husassistent, født d. 18.2.-1945, datter af Anna og Hans Olesen. Parret har børnene: Bruno, født d. 28.3.-1970, Bent, født d. 11.-6.-1973 og Birgit, født d. 7.-7.-1978.
P.A.P. er chauffør. Han overtog gården d. 15.-7.-1970 fra Ejnar Larsen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 16,5 ha.
Stuehuset er restaureret flere gange. Udbygningerne består af svinestald, hønsehus,
lade og maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der sælges
ca. 400 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer,
1 mejetærsker, 3 kornsiloer samt varm og kold lufts tørreri.
KÆRVEJ 32, "NYGAARD", ØSTER
HASSING KÆR, 9362 GANDRUP,
tlf. 98-254080.
MARTHA PEDERSEN, sygeplejer
ske, født d. 25.-3.-1940, datter
af Edith og Esben Pedersen.
M.P. er medlem af kommunalbe
styrelsen i Hals Kommune. Hun
overtog gården d. 1.-1.-1976 fra
sin far Esben Pedersen, gården
har været i slægtens eje i ca.
100 år.
Ejendomsskyld 430.000. Areal 2,7

ha., der er frasolgt 22 ha. Jorden er bortlejet.
Stuehuset er opført i 1891 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1891, svinestald fra 1939, lade, som er udvidet i 1939, og maskinhus fra
1956. Der er 1 traktor, kornmagasin samt kold og varm lufts tørreri.
LANGTVEDVEJ 96, "ØSTER
LANGTVED", ULSTED, 9370
HALS, tlf. 98-254525.
POUL HANSEN, gårdejer, født
d. 24.-5.-1919, søn af Kristian
Hansen.
P.H. overtog gården i 1960 fra
Per Jensen.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal
45 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der
er bortforpagtet 17 ha.
Bygningerne består af stuehus,
svinestald, lade og maskinhus.
Stuehuset er udlejet, og der er bygget ny beboelse på Langtvedvej 95. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter, raps og rajgræs. Der er 2
traktorer samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges lidt.

LANGTVEDVEJ 113, "FRUERLUND", ULSTED, 9362 GANDRUP, tlf. 98-254163.
PREBEN KRISTENSEN, gårdejer, født d. 1.-12.-1938, søn af Thyra og Søren Kristen
sen, gift d. 31.-5.-1969 med Aud Blackstad, født d. 17.-5.-1949, datter af Else og
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18.-12.-1970, Øyvind, født d. 6.-4.-1975 og Berit, født d. 4.-2.-1985.
T.K. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1965 fra
Knud Kristensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 32 ha. Derudover er der lejet 5
ha.
Stuehuset er opført i 1987. Udbygningerne består af kvægstald fra 1973, 2 svinestalde
moderniseret i 1983, sostald fra 1978, lade med maskinhus fra 1980, desuden er der
gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 28 årskøer,
32 ungdyr og 18 slagtekalve, af racen RDM, samt en svineproduktionen er på 40 års
søer, der produceres ca. 850 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
ærter. Der er 3 traktorer, markvandingsanlæg, varm og kold lufts tørreri samt halm
fyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

MANDELVEJ 2, "STAE MØLLEGÅRD", STAE, 9310 VODSKOV, tlf. 98-256138.
JØRGEN LYKKE ANDERSEN, landmand, født d. 2.-2.-1921, søn af Åge Andersen, gift
d. 2.-4.-1953 med Erna Toubro, husmor, født d. 8.-8.-1923, datter af Christian Toubro.
Parret har børnene: Joan, født i 1954, Hanne, født i 1956 og Else, født i 1959.
J.L.A. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1959 fra
Malte Kristensen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 14 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1912 og senere restaureret. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1965, svinestald fra 1930 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en
svineproduktion på 40 årssøer, alle smågrisene sælges. Der er 3 traktorer, mejetærsker
samt varm og kold lufts tørreri.
MELHOLTVEJ 24, "GRAVHOLT", ULSTED, 9370 HALS, tlf. 98-254031.
JENS GRAVHOLT, gårdejer, født d. 25.-9.-1955, søn af Niels Gravholt, gift d. 25.7.-1985 med Pia Mosegaard, socialpædagog, født d. 12.-1.-1961, datter af Arne Mosegaard. Parret har børnene: Mads, født i 1986 og Mikkel, født i 1988.
J.G. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i marts 1985 fra sin
far Niels Gravholt, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 86 ha., heraf 5 ha. skov.
Bygningerne består af stuehus, 3 svinestalde, lade og gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca. 700 smågrise og 1.300 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter, kartofler og frø. Der er 5
traktorer, 1 mejetærsker, 6 kornsiloer, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På
gården er der 1 fast medhjælper, og der bruges en del maskinstation. Gården drives
sammen med "Kalumgaard" i Serritslev, denne gård er på 100 ha.
MELHOLTVEJ 52, "SIMONSMIN
DE", ULSTED, 9370 HALS, tlf.
98-254041.
ARNE HYLLING SØRENSEN,
gårdejer, født d. 14.-12.-1952,
søn af Karen og Samuel Hylling
Sørensen, gift d. 30.-7.-1988 med
Joan Jensen, ekspeditrice, født
d. 17.-2.-1953, datter af Jenny
og Egon Jensen. Parret har bør
nene: Sandie, født d. 26.-5.-1984,
Mia, født d. 8.-2.-1987 og Kim,
født d. 28.-11.-1989.
A.H.S. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1987 fra sin far
Samuel Hylling Sørensen, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1976, svinestald fra 1961, vognhus fra 1949, lade fra 1978, maskinhus fra
1952, desuden er der gastæt silo og gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug
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samt en vineproduktion på ca. 50 årssøer, der sælges 1.000 smågrise årligt. Der er 3
traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården
drives sammen med Melholtvej 42, som er på 18 ha. og har en ejendomsværdi på
850.000.
MELHOLTVEJ 63, "LILLE VADSHOLT", ULSTED, 9370 HALS, tlf. 98-254238.
PETER LARSEN, gårdejer, født d. 10.-9.-1958, søn af Anne Marie og Kjeld Kresten
Larsen, bor sammen med Kirsten Svendsen, socialpædagog, født d. 9.-8.-1960, datter
af Anne og Niels Svendsen. Parret har børnene: Sine, født d. 19.-3.-1988 og Lasse,
født d. 29.-5.-1990.
P.L. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 15.-8.-1989
fra sin mor Anne Marie Larsen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 52,4 ha., heraf 2 ha. mose. Der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1964. Udbygningerne består af smågrisestald fra 1989, 3 svinestalde fra 1935, 1957 og 1973, lade fra 1935 tilbygget med svinestald i 1989, maskin
huse fra 1968 og 1980 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 90
årssøer, der sælges ca. 800 smågrise og 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 4 kornsiloer,
varm og kold lufts tørreri samt solvarmeinstallation. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

MØLHOLTVEJ 33, ØSTERÅGÅRD,
9370 HALS, tlf. 98-250104.
KARL AAGE BJERREGAARD,
værftsarbejder, født i 1940 , søn
af Søren Bjerregaard, gift i 1966
med Kirsten Clemmensen, født i
1943, datter af Svend Clemmen
sen. Parret har børnene: Helle,
født i 1966, Peter, født i 1973
og Søren, født i 1977.
K.AA.B. arbejder på Danyard i
Aalborg. Han overtog gården i
1965 fra sin far Søren Bjerregaard. Ejendomsskyld 370.000. Areal 8 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald og lade. Besætningen er på 7 Fjordheste,
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til
høst.

MØLHOLTVEJ 43, ØSTERÅGÅRD, 9370 HALS, tlf. 98-250136.
SVEND AAGE SVENDSEN, husmand, født d. 4.-2.-1920, søn af Kristine og Svend Otto
Svendsen, gift i 1948 med Inga Kristiane Christensen, født d. 12.-6.-1925, datter af
Theodora og Niels Mikkelsen Christensen. Parret har børnene: Kaj, født d. 14.-5.-1948,
Orla, født d. 18.-9.-1950, Tonny, født d. 17.-6.-1953, Arne, født d. 7.-10.-1956 og Per,
født d. 23.-9.-1960.
S.AA.S. har været i bestyrelsen for det lokale mejeri og den lokale Husmandsforening.
Han overtog gården d. 16.-11.-1953 fra Børge Andersen.
Ejendomsskyld 370.000. Areal 8,8 ha. Jorden er bortlejet.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald og lade fra 1928 samt maskinhus fra 1948. Der er 1 traktor.

MØLHOLTVEJ 47, ØSTERÅGÅRD, 9370 HALS, tlf. 98-250081.
ERNST AUGUST MADSEN, husmand, født i 1929, søn af Pouline Kristine og Johannes
Marinus Madsen, gift i 1956 med Vera Kristensen, født i 1937, datter af Mabel og
Niels Dusinus Kristensen. Parret har børnene: Steen, født i 1961 og Susanne, født i
1964.
E.A.M. overtog gården i 1956 fra sin far Johannes Marinus Madsen.
Ejendomsskyld 360.000. Areal 8,8 ha.
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i 1928 og restaureret flere gan
ge. Udbygningerne består af
kvæg- stald og lade fra 1928
samt maskinhus. Gården drives
med en kvægproduktion på 9 års
køer, 9 ungdyr og 4 slagtekalve
af racen SDM. Der er 1 traktor,
1 mejetærsker og plansilo. Ma
skinstation bruges til en del af
markarbejdet.

MØLSTEDVEJ 7, "MØLSTEDET",
STAE, 9310 VODSKOV, tlf. 98256110.
ANDERS BUNDGAARD JØRGEN
SEN, gårdejer, født d. 20.-7.1932, søn af Maren og Aksel
Jørgensen, gift d. 4.-7.-1964
med Jytte Jensen, sygeplejerske,
født d. 13.-11.-1933, datter af
Metha og Jens Peter Jensen.
Parret har børnene: Jens Aksel,
født d. 10.- 9.-1965 og Niels,
født d. 8.-11.- 1968.
A.B.J. overtog gården d. 1.-8.-1967 fra sin svigerfar Jens Peter Jensen, nuværende
ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 36 ha., heraf 3 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald, hestestald, som bruges til værksted, samt lade og maskinhus. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MÅHOLTVEJ 58, "FREDENSEJE",
ÅLEBÆK, 9370 HALS, tlf. 98251368.
SVEND ERIK HANSEN, gårdejer,
født d. 12.-6.-1927, søn af Laurine og Hans Hansen, gift d.
3.-8.-1957 med Kirsten Sloth, sy
gehjælper, født d. 17.-3.-1937,
datter af Elna Katrine og Johan
nes Sloth. Parret har børnene:
Hans, født d. 15.-6.-1958, Birgit,
født d. 20.-7.-1960, Helle, født
d. 27.-5.-1965 og Lisbet, født d.
8.-11.-1967. S.E.H. overtog gården i 1957 fra Ditlev Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 27 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Udbygningerne består af kvægstald og lade tilbygget i
1969 samt maskinhus fra 1969. Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer og
33 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer samt varm og kold lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

NEFOVEJ 19, STAE GÅRDS MARK, 9310 VODSKOV, tlf. 98-256189.
KNUD DE ROSCHE, efterlønsmodtager, født d. 5.-8.-1928, søn af Jens de Rosche,
gift i 1953 med Tove Bager, født d. 7.-11.-1934, datter af Hans Bager. Parret har
sønnen Jørgen, født d. 14.-9.-1952.
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Madsen.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 6 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
hestestald fra 1924, lade og maskinhus. Besætningen er på 2 væddeløbsheste. Der er 1
traktor, 1 mejetærsker, kornsilo og halmfyr.

NEJRUPVEJ 7, "HASSINGGAARD",
VESTER HASSING, 9310 VOD
SKOV, tlf. 98- 256129.
SØREN M. PEDERSEN, gårdejer,
født d. 3.-1.-1934, søn af Johan
nes Christian Pedersen, gift i
1957 med Herdis Krogh, født d.
13.-9.-1937, datter af Peter
Krogh. Parret har børnene: Chri
stian, født i 1958, Henrik, født i
1960 og Birgitte, født i 1965.
S.M.P har været på Landbrugs
skole. Han overtog gården i 1957

fra Jens Hassinggaard. Areal 41,3 ha.
Bygningerne består af stuehus, fodermesterhus, som er udlejet, sostald, svinestald,
kartoffelhus, lade og maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 42 årssøer,
der sælges ca. 850 smågrise år
ligt, desuden er der 25 moder
får. Planteproduktionens salgsaf
grøder er industrikartofler, raps,
ærter, hestebønner og korn. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
rendegraver, varm og kold lufts
tørreri samt halmfyr.
Der bruges lidt maskinstation.
Gården drives sammen med "Lil
le Buksted", Houvej 213, denne
ejendom er på 52,3 ha.
NEJSIGVEJ 1, "HØLUND", HØLUND, 9362 GANDRUP, tlf. 98-259444.
EJNER LYNGE, gårdejer, født d. 28.-4.-1960, søn af Mariane og Helge Lynge, gift d.
16.-6.-1990 med Inger Marie Pedersen, EDB-programmør, født d. 3.-4.-1960, datter af
Birte og Niel Peter Pedersen. Parret har sønnen Michael, født d. 10.-1.-1990.
E.L. har været på Ladelund og Bygholm Landbrugsskoler, og er i bestyrelsen for
Landbo Ungdom. Han overtog gården d. 1.-6.-1987 fra Jens L. Pedersen.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 82 ha., heraf 4 ha. skov. Desuden er der forpagtet 62
ha.
Stuehuset er opført i 1855. Udbygningerne består af et gammelt mejeri fra 1874, som
bruges til halmfyr, 3 svinestalde fra 1918, 1934 og 1973 samt lade fra 1855. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på ca. 800 stk. årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er kartofler til fabrik, raps, ærter og korn. Der er 4 traktorer, plansilo med
varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Der bruges løs medhjælp.
NORDKÆR 10, "HAVREBÆK", HOLTET, 9362 GANDRUP, tlf. 98-259260.
ERNST HENRIK LARSEN, gårdejer, født d. 14.-11.-1937, søn af Karen og Andreas
Larsen.
E.H.L. overtog gården i 1970 fra Peter Nielsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 20 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, lade og maskinhus. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og
varm lufts tørreri.
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NORDKÆR 12, "NORDKÆR",
HOLTET, 9362 GANDRUP, tlf.
98-259299.
SVEND BENGTSON, gårdejer,
født d. 11.-5.-1938, søn af Elfrida og Jacob Bengtson, gift d.
21.-8.- 1962 med Bodil Svendsen,
født d. 11.-10.-1941, datter af
Kirstine og Aage Svendsen. Par
ret har børnene: Klaus Aage,
født d. 23.- 12.-1962, Kirsten
Elf rida, født d. 22.-4.-1964, Hans
Jacob, født d. 29.-3.-1966, Karen
Lene, født d.2.-3.-1969 og Ane Cathrine, født d. 20.-4.-1977.
S.B. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra sin far
Jacob Bengtson, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 54,3 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 1 ha. skov.
Derudover er der forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1857 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1960, svinestald og maskinhus fra 1978, lade fra 1857 og gylletank. Alle
udbygningerne bruges i forbindelse med planteproduktion. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af kartofler, frø, ærter og raps. Der er 2 traktorer og
plansilo med varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
NORDKÆR 16, "THOMASMINDE", HOLTET, 9362 GANDRUP,
tlf. 98-259006.
SIMON KROGH, landmand, født
d. 18.-2.-1942, søn af Sigrid og
Hagbard Krogh, gift d. 1.-3.-1969
med Jane Margrethe Justesen,
født d. 1.-4.-1942, datter af Ag
nes og Anders Justesen. Parret
har børnene: Jens Jacob, født d.
2.-12.-1969, Søren, født d. 2.-3.1974 og Anders, født d. 10.-2.1977.
S.K. er autoforhandler i Gandrup, og formand for Aalborg Væddeløbsbane. Han overtog
gården d. 1.-10.-1977 fra sin svigerfar Anders Justesen, nuværende ejer er 4. genera
tion på gården, som blev udstykket i 1890 fra "Vestergaard" i Gåser.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 38,5 ha.
Det ældste stuehus er opført i 1930 og senere udlejet, et nyere stuehus er opført i
1980. Udbygningerne består af kvægstald ændret til hestestald, svinestald ændret til
garage og maskinhus, desuden er der en lade lade. Besætningen består af 10 travheste,
og ejendommen drives som hestestutteri. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri.

NORDKÆR 20, HOLTET, 9362
GANDRUP, tlf. 98-259289.
HANS CHRISTIAN SØRENSEN,
gårdejer, født d. 10.-7.-1920, søn
af Peder Christian Sørensen, gift
d. 27.-5.-1945 med Ella Lyngholm
Christensen, født d. 14.-1.-1922,
datter af Niels Peter Christen
sen. Parret har børnene: Henning,
født d. 4.-6.-1941, Robert, født
d. 25.-12.-1945 og Ruth, født d.
5.-5.-1952.
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Ejendomsskyld 600.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er bortforpagtet 4 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, svinestald, lade og maskinhus. Besætningen
er på 2 årssøer, der sælges 40 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 2 traktorer, kornmagasin samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

NYMARK 8, "NYMARK", 9370
HALS, tlf. 98-252031.
HENNING CHRISTIAN CHRI
STENSEN, gårdejer, født d. 1.11.-1951, søn af Ellen og Niels
Lyderslev Christensen, bor sam
men med Ulla Pedersen, født d.
31.-8.-1956, datter af Betty og
Thorgaard Pedersen. Parret har
datteren Linda, født d. 25.-9.1986.
H.C.C. har været på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-1.-1979 fra sin far Niels Lyderslev Christensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 37,6 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der 2,2 ha. mose. Der
er forpagtet 1 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1975. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1965, kviestald fra 1982, gammelt tørvehus bruges til garage og kalvestald, 2
lader fra 1900 og 1985 samt maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 34
årskøer, 60 ungdyr og 15 slagtekalve. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NYMARK 10, "NYMARK", 9370
HALS, tlf. 98-251491.
JØRGEN OLE LARSEN, gårdej
er, født d. 27.-1.-1946, søn af
Karen og Andreas Larsen, gift d.
25.- 9.-1971 med Elsea Margre
the Steen Frederiksen, født d.
14.-6.- 1952, datter af Gerda og
Kristian Frederiksen. Parret har
børnene: Torben Steen, født d.
22.- 5.-1976 og Dorthe Steen,
født d. 28.-9.-1982.
J.O.L. overtog gården d. 1.-10.1971 fra sin far Andreas Larsen, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 23 ha. Derudover er der for
pagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1921 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvægog svinestald med malkerum fra 1931, kviestald fra 1978 sammenbygget med kvæg
stald, hønsehus fra 1952, lade fra 1978 og maskinhus fra 1968. Gården drives med en
kvægproduktion på 48 årskøer, 65 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden
produceres ca. 50 slagtesvin årligt. Der er 4 traktorer, plansilo samt varm og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NØRENGEN 32, "KÆRLUND", HOLTET, 9362 GANDRUP, tlf. 98-250138.
NIELS CHRISTIAN PEDERSEN, gårdejer, født i 1922, søn af Jens Pedersen, gift i
1953 med Irene Lyngsaa Ovesen, født i 1927, datter af Edvard Ovesen. Parret har
børnene: Tove, født i 1954, Jens Jørgen, født i 1957, Børge, født i 1959 og Marianne,
født i 1969.
N.C.P. har været på Åbybro Høj- og Landbrugsskole. Han overtog gården d. l.-ll.1953 fra sin svigerfar Edvard Ovesen.
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Ejendomsskyld 940.000. Aral 20,6
ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er
udlejet 11 ha.
"Kærlund"s stuehus er opført i
1927 og restaureret flere gange.
Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1927 restaureret i 1964,
svinestald fra 1927 tilbygget i
1968, lade fra 1927 restaureret i
1958
og maskinhus fra 1972.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 70 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og 3 kornsiloer. Maskinstation til sprøjtning.

NØRENGEN 34, "KALHAVEGAARD", GÅSER KÆR, 9362
GANDRUP, tlf. 98-250032.
LAURITS SVENDSEN, gårdejer,
født d. 28.-2.-1926, søn af Peter
Adolf Svendsen.
L.S. har været på Korinth Land
brugsskole. Han overtog gården i
1962 fra sin far Peter Adolf
Svendsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
29 ha., heraf tilkøbt 2,8 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, svinestald med garage, lade og maskinhus.
Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres ca. 600 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der er 2 traktorer,
1 mejetærsker, gennemløbstørreri med varm og kold luft samt kombifyr.
NØRREHEDEVEJ 34, "GEDEBROHUS", NØRRESKOVEN, 9370
HALS, tlf. 98-251439.
OLE HASLUND OVESEN, tegl
værksbrænder, født d. 10.-1.1940, søn af Marianne og Valde
mar Martinus Ovesen, gift d.
22.-12.-1973 med Lisbeth Hougaard Nielsen, børnehavepædagog,
født d. 2.-9.-1935, datter af In
ger og Just Nielsen.
O.H.O. overtog gården i 1965 fra sin far Valdemar Ovesen, han er 4. generation.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 30,2 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1858 og nænsomt vedligeholdt. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1920, svinestald, lade og maskinhus alle fra 1978. Besætningen er på 2 heste.
Der er 1 traktor og kold lufts tørreri.
NØRREHEDEVEJ 50, "BOLBÆKSMINDE", NØRRESKOVEN, 9370 HALS, tlf.98-251391.
JOHANNES OVESEN, gårdejer, født d. 19.-11.-1925, søn af Lars Ovesen.
J.O. har været på Djursland Landbrugsskole. Han overtog gården i 1964 fra sin far
Lars Ovesen, han er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 660.000. Areal 19 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, hønsehus, lade og maskinhus. Besætningen
er på 10 ammekøer og 10 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrø
de er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm og kold lufts tørreri.
NØRRESKOVVEJ 33, "MOSEGAARDEN", 9370 HALS, tlf. 98-251066.
KNUD TOFT, gårdejer, født d. 14.-6.-1926, søn af Jens Toft, gift i 1956 med Ellen
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Andersen, født d. 19.-3.-1932, datter af Axel Andersen. Parret har børnene: Jens og
Bigitte, født i 1959.
Knud Toft har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra sin far
Jens Toft, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 120 ha., heraf 8 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1972. Udbygningerne består af 2 svinestalde, 2 kartoffelhuse,
lade og der er indrettet maskinhus i den ene bygning. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er industrikar
tofler, raps, ærter og græsfrø. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, kartoffellægger,
kartoffeloptager, plansilo med tørreri samt brændselsfyr. Der er 1 fast medhjælper
samt 1 medhjælper forår og efterår. Gården drives sammen med "Dankær", som er på
65 ha. og "Bøgen" på 54 ha., sidstnævnte ejes af sønnen Jens Toft.
RAVNSKOVVEJ 12, 9310 VODSKOV, tlf. 98-256738.
PETER BJERG, gårdejer, født d. 21.-7.-1926, søn af Marius Bjerg.
P.B. har været på Høng Husmandsskole. Han overtog gården i 1959 fra sin far Marius
Bjerg, nuværende ejer er 3. generation. Ejendomsskyld 920.000. Areal 24 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, hønsehus, lade og maskinhus. Gården drives
med en ægproduktion fra 1.000 stk. ægliggende høns. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo. Maskinstati
on bruges til en del af markarbejdet.
RAVNSKOVVEJ 27, "NØRRE
RAVNSKOV", VESTER HASSING,
9310 VODSKOV, tlf. 98-256121.
LAURITS GLINVAD, gårdejer,
født d. 12.-8.-1917, søn af Maren
Kristine og Thomas Giinvad, gift
i 1949 med Asta Johanne Bertel
sen, født d. 25.-1.-1920, datter
af Else Dusine og Jens Bertelsen.
Parret har datteren Else, født i
1951.
“"
L.G. har været på Lyngby Land
brugsskole. Han overtog gården i 1956 fra Peter Nielsen.
Ejendomsskyld 1.090.000. Areal 31 ha., heraf 1 ha. skov og sump. Der er bortforpagtet
8,8 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret flere gange. Udbygningerne er opført
efter brand i 1943, derudover er der kvægstald, svinestald og lade. Gården drives med
en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres ca. 150 slagtesvin årligt, desuden er
der 2 årskøer, 3 ungdyr og 2 slagtekalve af racen DRK. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn og ærter. Der er 1 traktor og fodersilo. Maskinstation bruges en del.

RIMMERNE 2, "KROGSMINDE",
VESTER HASSING, 9310 VOD
SKOV, tlf. 98-257275.
ERIK SKOV JENSEN, gårdejer,
født d. 14.-12.-1948, søn af Kaj
Jensen, gift i 1976 med Sigrid
Østergaard Pedersen, faglærer,
født d. 30.-1.-1945, datter af
Peder Pedersen. Parret har bør
nene: Peter, født d. 9.-10.-1979
og Jesper, født d. 26.-12.-1981.
E.S.J. er teglbrænder, han har
været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1978 fra Harry og Knud
Christensen.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 38,6 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 3 ha. fjordeng.
Derudover er der forpagtet 10 ha.

-251"Krogsminde"s stuehus er opført i 1867 og restaureret flere gange. Udbygningerne
består af 3 svinestalde fra 1973 og 1985, lade fra 1973 og gylletank. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo og halmfyr.
RIMMERNE 10, "NY KJÆRSGAARD", VESTER HASSING,
9310 VODSKOV, tlf. 98-256212.
ERLING SIMONSEN, gårdejer,
født d. 16.-2.-1938, søn af Kri
stine og Marius Simonsen, gift d.
9.-9.-1961 med Tove Nielsen,
født d. 10.-4.-1941, datter af
Jenny og Jens Nielsen. Parret
har børnene: Gert, født d.
12.-2.-1958 og Allan, født d.
18.-4.-1963.
E.S. har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1970 fra sin far Marius Simonsen.
Ejendomsskyld 3.800.000. Areal 110 ha. og der er forpagtet 66 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1976. Udbygningerne består af kvægstald,
lade og gylletank alle fra 1973, kalvestald fra 1978, maskinhus fra 1974 og foderhus
fra 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 125 årskøer, 165 ungdyr og 70
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, korn og
industrikartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg samt varm
og kold lufts tørreri. Der er 3 faste medhjælpere på gården, som drives sammen med
Rimmerne 18, denne ejendom er på 50 ha.

RIMMERVEJ 32, "RAVNHOLT",
ULSTED, 9370 HALS, tlf. 98254197.
BØRGE RAVNHOLT, forpagter,
født d. 25.-9.-1941, søn af Lilly
Agnete og Niels Ravnholt.
B.R. overtog forpagtningen i
1970 fra sin far Niels Ravnholt,
nuværende forpagter er 3. gene
ration.
Ejendomsskyld 800.000. Areal
18,5 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1777 og
restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvægstald fra 1925, staklade fra
1968, lade fra 1915 og maskinhus fra 1960. Gården drives med en kvægproduktion på
12 årskøer og 10 ungdyr af racen SDM, desuden er der 1 årsso, og der produceres ca.
25 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges.

RIMMERVEJ 54, ULSTED, 9370
HALS, tlf. 98-254079.
EGON PETERSEN, gårdejer, født
d. 28.-10.-1936, søn af Margrethe
og Kr. M. Petersen, gift i 1960
med Karen Raunholt, lampesyer
ske, født d. 9.-3.-1938, datter af
Lilly og Niels Raunholt. Parret
har børnene: Lillian, født d. 20.5.-1963 og Birgit, født d. 14.-5.1967.
E.P. har været på St. Restrup
Husmandsskole. Han overtog går-
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Rimmervej 54's ejendomsskyld 870.000. Areal 21,2 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 0,3
ha. mose. Der er lejet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1922 og restaureret i 1975. Udbygningerne består af svinestald
fra 1966, lade fra 1922 og maskinhus fra 1989. Gården drives med en svineproduktion
på 18 årssøer, der produceres ca. 300 slagtesvin årligt, desuden er der 1 ammeko og
20 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og fast brændselsfyr.

ROTTRUPVEJ 17, "SØNDRE
ROTTRUP", ULSTED, 9370 HALS,
tlf. 98-254013.
ARNE VADSHOLT, gårdejer,
født d. 13.-7.-1929, søn af Niels
Vadsholt.
A.V. har været på Ladelund Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-1.-1970 fra sin far Niels
Vadsholt, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal
92,2 ha.
Bygningerne består af stuehus, fodermesterhus, 2 svinestalde, 2 lader og 1 maskinhus.
Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, kornsilo, korntørreri samt anparter i vindmøllelaug. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.

ROTTRUPVEJ 21, "NØRRE ROT
TRUP", ULSTED, 9370 HALS,
tlf. 98-254044.
LARS JENSEN, gårdejer, født d.
22.-7.-1962, søn af Margit og
Jens Jensen.
L.J. har været på Lundbæk, Byg
holm og Hammerum Landbrugs
skoler. Han overtog gården d.
1.-7.-1989 fra sin far Jens Jen
sen, nuværende ejer er 5. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 5.800.000. Areal
192 ha., heraf 22 ha. skov og vej.
Stuehuset er opført i 1837 og restaureret flere gange, desuden er der et fodermester
hus fra omkr. 1925, som er udlejet. Udbygningerne består af 2 svinestalde fra 1953 og
1971, lade fra 1904, maskinhus fra 1976 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 3.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
raps, kartofler og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo, 2
varm og kold lufts tørrerier samt 1 træfyr. Der er 1 fuldtids- og 1 halvtidsmedhjælp
er, og der bruges lidt maskinstation. Gården drives sammen med Bollegade 50 i
Dronninglund, som har 80 ha. jord og drives med svineproduktion, den ejes af
forældrene Margit og Jens Jensen.
ROTTRUPVEJ 41, "VINDELBORG", ULSTED, 9370 HALS, tlf. 98-254071.
NIELS PINDSTRUP PEDERSEN, gårdejer, født d. 12.-3.-1928, søn af Christian Peder
sen, gift d. 5.-11.-1960 med Hanne Mie Andersen, sygeplejerske, født d. 6.-10.-1937,
datter af Jens Andersen. Parret har børnene: Kristian, født d. 1.-7.-1961, Grethe, født
d. 11.-2.-1965 og Klaus, født d. 4.-2.-1967.
N.P.P. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 5.-10.-1960 fra
Kristian Badsberg.
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30 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha.
"Vindelborg"s stuehus er opført i
1910 og restaureret flere gange.
Udbygningerne består af svinestald
fra 1890 ombygget i 1965, farestald og lade med goldsostald fra
1939. Gården drives med en svi
neproduktion på 40 årssøer, der
sælges ca. 150 smågrise og pro
duceres 500 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde
er raps. Der er 2 traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr, Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

RØRHOLTVEJ 45, "SKOVBO",
GETTRUP MARK, 9370 HALS,
tlf. 98-254278.
KARL JOHAN HANSEN, husmand,
født d. 7.-9.-1916, søn af Enok
Hansen, gift d. 6.-10.-1940 med
Lykke Elisabet Bislev, født d.
15.- 9.-1916, datter af Søren Pe
ter Bislev. Parret har børnene:
Kjeld, født d. 12.-10.-1941, Pet
er, født d. 2.-3.-1943, Bente Ag
nes, født d. 26.-3.-1946 og Poul,
født d. 17.-10.-1950.
K.J.H. overtog gården i 1947 fra sin svigerfar Søren Peter Bislev, som byggede ejen
dommen i 1916.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er ca. 1 ha. eng. Der
udover er der lejet 10 ha. af sønnen Poul Bislev.
Stuehuset er opført i 1916 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1916, som senere er restaureret, hønsehus fra 1958, lade fra 1928 og maskin
hus fra 1956. Besætningen er på 4 ungdyr og 5 grise. Der er 1 traktor.

RØRHOLTVEJ 58, GETTRUP MARK, 9370 HALS, tlf. 98-254414.
JENS MORTENSEN, husmand, født d. 17.-11.-1935, søn af Jens Peter Mortensen.
J.M. overtog gården d. 1.-4.-1970 fra far Jens Peter Mortensen.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 11,6 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og restaureret i 1924. Udbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1924 samt maskinhus fra 1972. Gården drives med en kvægproduktion på
10 årskøer, 4 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

SKINDBJERGVEJ 17, "GRANLY",
HEDEN, 9310 VODSKOV, tlf. 98256798.
PETER SVENDSEN, landpostbud,
født d. 2.-4.-1935, søn af Helga
og Elis Svendsen, gift d. 5.-7.1958 med Mathilde Kikkenborg,
landpostpud, født d. 30.-10.-1936,
datter af Sigrid og Peder Kikken
borg. Parret har børnene: Inger
Marie, født d. 2.-4.-1959 og
Bent, født d. 1.-5.-1964.
P.S. overtog gården d. 1.-6.-1975
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fra Juul Larsen.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 12,4 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1976. Udbygningerne består af svinestald
fra 1926 restaureret i 1976, lade fra 1981, maskinhus fra 1979, garage og værksted.
Besætningen er på 3 årssøer, der produceres ca. 60 slagtesvin årligt. Planteproduktion
ens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korn
tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til ajleudkørsel.
SKIVERVEJ 39, "VESTERHAVEN", 'SKIVEREN HUSE, 9362 GANDRUP, tlf. 98-259941.
PETER BROBERG MORTENSEN, gårdejer, født d. 20.-1.-1963, søn af Gerda og Sigvard Mortensen, gift d. 4.-4.-1987 med Jette Hansen, ekspedient, født d. 15.-3.-1964,
datter af Grete og Leif Hansen. Parret har børnene: Thomas, født d. 13.-10.-1987 og
Bettina, født d. 15.-3.-1990.
P.B.M. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 3.-3.-1989 fra
Anker Vestergaard Andersen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 17 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1989. Udbygningerne består af 2 svinestalde, lade og maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der
produceres ca. 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter
og rug. Der er traktor, mejetærsker, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.

SKIVERVEJ 89, "SØNDERMARK",
VESTER HASSING, 9310 VODSKOV,
tlf. 98-259151.
SIGVARD MORTENSEN, gårdejer,
født d. 31.-8.-1937, søn af Helga
og Ejnar Mortensen, gift i 1961
med Gerda Christensen, født d.
1.-10.-1941, datter af Ottilie og
Marius Christensen. Parret har
børnene: Peter, født d. 20.-1.-1963
og Jørn, født d. 21.-12.-1965.
S.M. overtog gården i 1966 fra sin svigerfar Marius Christensen, nuværende ejer er 4.
generation.
Ejendomsskyld 2.090.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 41 ha. Derudover er der forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af 2
kvægstalde fra 1973 og 1978 ombygget efter brand, 2 svinestalde fra 1979 og 1980,
lade 1978 og maskinhus fra 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvæg
produktion på 50 årskøer, 49
ungdyr og 20 slagtekalve, af ra
cen SDM, og en svineproduktion
en på 80 årssøer, der produceres
ca. 2.000 slagtesvin årligt Der er
4 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo, varm og kold lufts tør
reri, halmfyr samt anparter i
vindmøllelaug. Der er 2 faste
medhjælpere, og der bruges lidt
maskinstation. Ejendommen driv
es sammen med Skivervej 84,
som har 16 ha. jord.
SKI VER VEJ 114, "FJORDGAARDEN", VESTER HASSING ENGE, 9310 VODSKOV, tlf.
98-257702.
JENS PEDERSEN, gårdejer, født d. 10.-11.-1961, søn af Inger og Sigurd Pedersen.
J.P. er traktorfører ved kommunen. Han overtog gården d. 15.-8.-1989 fra sin far Si
gurd Pedersen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 33 ha.
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Der er 2 stuehuse opført i 1914
og 1958, som er restaureret flere
gange. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1963 og lade fra
1960. "Fjordgaarden" drives med
en ammekobesætning på 36 ammekøer, 18 ungdyr og 18 slagtekalve af racen Aberdeen-Angus.
Planteproduktionens salgsafgrøde
er maltbyg. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, tårnsilo samt varm
og kold lufts tørreri. Maskinsta
tion bruges en del.

SKIVER VEJ 116, "FJORD VANG", VESTER HASSING ØSTER ENGE, 9310 VODSKOV,
tlf. 98-256114.
LARS REINHARDT PEDERSEN, landmand, født d. 25.-12.-1916, søn af Jens Reikard
Pedersen, gift d. 24.-10.-1948 med Anna Hansen, født d. 28.-4.-1926, datter af Hans
Christian Hansen. Parret har børnene: Hans Richard, født d. 15.-3.-1952 og Betty,
født d. 4.-9.-1955.
L.R.P. overtog gården d. 1.-4.-1946 fra Niels Herluf Andreasen.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 9,8 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Bygningerne består af stuehus og kvægstald fra 1930, lade fra 1950 og maskinhus.
Besætningen er på 6 ammekøer, 5 ungdyr og 3 slagtekalve af racen Simmentaler,
desuden er der 2 årssøer, og der produceres ca. 40 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor,
maskinstation bruges til høst.
SKOVHUSVEJ 9, "VESTERGAARD",
VESTER HASSING, 9310 VOD
SKOV, tlf. 98-256141.
KNUD HØJER, gårdejer, født d.
21.-8.-1934, søn af Alma og Ot
to Højer, gift d. 5.-3.-1959 med
Agnete Kousholt, født d. 22.-3.1934, datter af Dagny og Anthon
Kousholt. Parret har børnene:
Bent, født d. 22.-8.-1961, Ove,
født d. 9.-4.-1965, Jens, født d.
19.-6.-1967, Lillian, født d. 14.9.-1970 og tvillingerne Erik og
Søren, født d. 7.-9.-1973. K.H. overtog gården d. 2.-12.-1958 fra Karl Gregersen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 29,6 ha., heraf tilkøbt 13,5 ha. Derudover er der forpagtet 5 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1915 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1971, svinestald fra 1915 restaureret i 1971, kalvestald fra 1971, lade
fra 1977, maskinhus fra 1981 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
22 årskøer, 27 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der ca. 350
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn, fra 1991 dyrkes
kartofler til A.K.V. Langholt. Der er 3 traktorer, plansilo og 8 vindmølleanparter.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKOVHUSVEJ 35, "DYDSKOVGAARD", VESTER HASSING, 9310 VODSKOV, tlf.
98-256145.
NIELS CHRISTIAN JENSEN, gårdejer, født d. 22.-6.-1945, søn af Jenny og Jens Jen
sen, gift d. 14.-6.-1969 med Dorte Sørensen, født d. 17.-5.-1946, datter af Lisse og
Frits Sørensen. Parret har børnene: Lars, født d. 6.-10.-1969 og Marianne, født d.
20.-7.-1974.
N.C.J. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er formand for Nordjysk Svinekontrolforening. Han overtog gården d. 9.-4.-1969 fra Laurits Madsen.
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51 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der
er 1 ha. skov og mose. Derudo
ver er der forpagtet 44 ha.
"Dybskovgaard"s stuehus er opført
omkr. 1915 og restaureret flere
gange. Udbygningerne består af
kvæg- og løsdriftstald fra 1985,
2 svinestalde fra 1976 og 1979,
lade og maskinhus fra 1979, fo
dersilo og samletank. Gården dri
ves med en slagtesvineproduktion
på 3.000 stk. årligt, desuden er
der 40 ammekøer, 25 ungdyr og 30 slagtekalve af racen Limousine. Planteproduktion
ens salgsafgrøder er ærter, raps og industrikartofler. Der er 4 traktorer, markvandings
anlæg, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

SKOVHUSVEJ 40, "SKOVHUS", VESTER HASSING, 9310 VODSKOV, tlf. 98-256604.
BIRGER BÆK PEDERSEN, gårdejer, født d. 4.-2.-1957, søn af Cecilia Lillian og Al
fred Bæk Pedersen, gift d. 24.-5.-1980 med Anne-Lene Svendsen, født d. 25.-5.-1956,
datter af Kirsten og Jens Jacob Svendsen. Parret har børnene: Katrine, født d. 20.11.-1980, Laila, født d. 11.-8.-1982 og Thor, født d. 28.-4.-1987.
Begge ægtefæller har været på Lundbæk Landbrugsskole, og B.B.P. er voldgiftsmand.
Han overtog gården d. 1.-8.-1981 fra Niels Nielsen.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Desuden er der forpagtet
25 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1750 og restaureret samt tilbygget flere gange. Udbygnin
gerne består af 2 kvægstalde og malkerum fra 1979, kviestald fra 1965, kalvestald fra
1988, maskinhus fra 1975, foderhus fra 1987, kraftfodersilo og 2 gylletanke. Gården
drives med en kvægproduktion på 100 årskøer, 120 ungdyr og 50 slagtekalve af racen
SDM. Der produceres ca. 15 ha. med salgsafgrøder. Der er 4 traktorer, markvandings
anlæg og gummiged. Der er 1 fast medhjælper og 1 skoledreng til hjælp, der bruges
maskinstation til ensilering.

SKURVEMOSEN 12, "VESTRE
BASBERG", ULSTED, 9370 HALS,
tlf. 98-254465.
LARS HOLST-HANSEN, gårdejer,
født d. 8.-1.-1958, søn af Mette
og Johannes Holst-Hansen, gift i
1984 med Elisabeth Larsen, labo
rant, født d. 3.-11.-1955, datter
af Rosa og Jens Christian Lar
sen.
L.H.H. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1982 fra Ove Jespersgaard.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Derudover er der
forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af 3 svi
nestalde fra 1907, 1976 og 1978, staklade fra 1985, lade fra 1969, hus med korntørreri
og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 140 årssøer, der sælges ca.
2.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor og
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

STOKBROVEJ 21, "NYGAARD", 9370 HALS, tlf. 98-251138.
VILLY RICHARD HANSEN, gårdejer, født d. 3.-1.-1937, søn af Olga Jensine og Tinus
Hansen, gift d. 25.-6.-1966 med Birthe Bols Thomsen, lærer, født d. 20.-5.-1934, dat-
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ter af Amanda og Niels Thom
sen. Parret har datteren Tina,
født d. 5.-8.-1972.
Villy Richard Hansen overtog
gården i 1965 fra sin far Tinus
Hansen, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
43 ha., heraf 3 ha. mose. Hals
Ridekub har sin ridebane på ej
endommen.
Stuehuset er opført i 1900 og
senere restaureret. Udbygninger
ne består af værksted, fårehus, 2 hestestalde med plads til 25 stk. samt lade. Besæt
ningen er på 50 moderfår med lam, der er 12 heste, og der er opstaldet yderligere 14.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, rajgræs og raps. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 2 tårnsiloer, varm og kold tørreri samt halmfyr.

SØNDERSKOVVEJ 74, "MAAHOLTSMINDE", 9370 HALS, tlf. 98-251320.
KNUD HARRY PEDERSEN, gårdejer, født d. 1.-8.-1925, søn af Niels Laurits Peder
sen.
K.H.P. overtog gården d. 1.-7.-1960 fra sin far Niels Laurits Pedersen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er tilplantet 3,8 ha.
Stuehuset er opført i 1965. Udbygningerne består af kvægstald, lade og maskinhus.
Gården drives med en ammekobesætning på 35 ammekøer, 15 ungdyr og 15 slagtekalve
af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, korn og ærter. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri med varm og kold luft samt halmfyr.
SØNDERSKOVVEJ 145, ØSTERÅGÅRD, 9370 HALS, tlf. 98-250101.
KNUD GADE, gårdejer, født i 1929, søn af Sine og Holger Gade.
K.G. er i bestyrelsen for Husmandsforeningen og for Hesteforsikringen. Han overtog
gården i 1966 fra sin far Holger Gade.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 7 ha., der er frasolgt 1 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1966. Udbygningerne består af kvæg- og
hestestald samt lade alle fra 1860, svinestald fra omkr. 1940. Gården drives med en
kvægproduktion på 6 årskøer, 2 ungdyr og 3 slagtekalve af racen SDM, desuden er der
3 årssøer, der produceres 30 slagtesvin årligt, og der er 2 Fjordheste. Der er 1 traktor
og kornsilo. Der bruges maskinstation til høst og gødningsudkørsel.
SØNDERSKOVVEJ 147, ØSTERÅ
GÅRD, 9370 HALS, tlf. 98250197.
FRANTS JENSEN, landmand,
født d. 28.-7.-1925, søn af Jens
Jensen, gift d. 28.-10.-1950 med
Else Axelsen, påfylderske, født
d. 25.-1.-1932, datter af Hans
Axelsen. Parret har børnene:
Henning, født d. 21.-12.-1950 og
Elin, født d. 14.-12.-1954.
F.J. overtog gården i 1964 fra
Fru Sejsberg.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 7,7 ha., der er frasolg 2,5 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, lade og maskinhus. Gården drives med en
kvægproduktion på 5 årskøer, 1 ungdyr og 2 slagtekalve af racen SDM, desuden er der
2 årssøer, og der produceres ca. 20 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der er 1 traktor, og der bruges maskinstation til høst.
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SØNDERSKOVVEJ 149, "ØSTERAAGAARD 1A", ØSTERÅGÅRD,
9370 HALS, tlf. 98- 250173.
KARIN JENSEN, minkfarmer,
født d. 20.-5.-1945, datter af
Elly og Aage Nielsen, gift d.
29.-3.-1968 med Willy Jensen,
født d. 17.-2.- 1944, søn af Dag
ny og Christian Jensen. Parret
har børnene: Heine, født d.
6.-9.-1965, Søren, født d. 9.-10.1969 og Thomas, født d. 8.-3.1975.
V.J. er uddannet murer. K.J. overtog gården i 1974 fra Benjamin Toribio. Ejendoms
skyld 590.000. Areal 3,2 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret i 1976. Udbygningerne består af 9 mink
haller fra 1980 og garage fra 1977. Gården drives som minkfarm med en bestand på
240 tæver, desuden er der 3 får. Der er 1 traktor på gården.
SØNDERSKOVVEJ 153, "AATOFTEN", ØSTERÅGÅRD, 9370 HALS, tlf. 98-250167.
KURT OVERGAARD, gårdejer, født d. 10.-6.-1949, søn af Inger og Svend Overgaard,
bor sammen med Conny Anette Jørgensen, født d. 4.-6.-1949, datter af Emmy og Lars
Kristian Jørgensen. Parret har sønnen Rune, født d. 14.-7.-1989.
K.O. overtog gården d. 1.-8.-1986 fra Holger Møller Ettrup.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er forpagtet 29 ha.
Stuehuset er opført i 1874 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald tilbygget i 1979, spaltestald fra 1972, lade og foderhus fra 1979. Gården drives
med en kvægproduktion på 78 årskøer, 55 ungdyr og 55 slagtekalve af racen SDM,
desuden er der 7 ammekøer, 4 ungdyr og 3 slagtekalve af racen Hereford. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer. Maskinstation benyttes en del.
SØNDERSKOVVEJ 163, "BØDKERGAARD", GÅSER, 9362 GANDRUP, tlf. 98-250009.
ERIK NIELSEN, gårdejer, født d. 18.-1.-1940, søn af Hilda og Viggo Nielsen, gift i
1964 med Stella Jensen, født d. 23.-7.-1944, datter af Edith og Marius Jensen. Parret
har børnene: Torben, født d. 21.-10.-1964 og Gitte, født d. 20.-4.-1967.
E.N. er lokal forsikringskonsulent. Han overtog 1. halvdel af gården i 1964 og resten i
1978 fra sin far Viggo Nielsen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 58 ha., heraf 6 ha. strandeng. Derudover er der for
pagtet 24,8 ha.
Stuehuset er opført i 1918 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af 3
svinestalde fra 1900, 1947 og 1978, de er tilbygget og ændret flere gange, lade fra
omkr. 1900 bruges delvis til svin, og maskinhus fra 1965. Gården drives med en svi
neproduktion på 90 årssøer, der produceres ca. 1.300 slagtesvin årligt, resten sælges
som smågrise, desuden er der 55 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og frø. Der er 4 traktore, 1 mejetærsker, plansilo og udendørs kornsilo. På gården er
der 2 faste medhjælpere, og der bruges lidt maskinstation.
SØNDERSKOVVEJ 185, "MELLERGAARD", GÅSER, 9362
GANDRUP, tlf. 98-250019.
ELSE og MOGENS MORTENSEN,
gårdejere. E.M. er født d. 28.8.-1941, datter af Karen og .Jens
Dinesen, gift d. 25.-11.-1961
med Jens Mortensen, født d.
22.-8.- 1936, søn af Lasetty og
Kaj Mortensen. Parret har bør
nene: Mogens, født d. 16.-12.-1963,
Kaj, født d. 22.-8.-1965 og Niels
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født d. 8.-8.-1966.
Else Mortensen overtog gården i 1966 fra sin svigerfar Kaj Mortensen, som købte den
i 1921.
Mogens Mortensen har været på Lundbæk Landbrugsskole, han blev gift med Ellen
Thomsen d. 1.-8.-1987.
Ejendomsskyld 2.200.000. Aral 41,1 ha., heraf 2 ha. strandeng. Derudover er der forpagtet 55 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1890 og restaureret i 1977. Udbygningerne består af kvæg
stald tilbygget i 1987 med spaltestald til ungdyr, svinestald fra 1977, maskinhuse fra
1975 og 1990, lade og gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvæg
produktion på 65 årskøer, 70 ungdyr og 35 slagtekalve, af racen SDM, samt en svine
produktionen er på 70 årssøer,
der produceres ca. 1.200 slagte
svin årligt. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, varm og kold lufts
tørreri og halmfyr. Der er 3
faste medhjælpere på gården,
som drives sammen med "Haraids
minde", Sønderskovvej 208. Areal
41,9 ha., ejendomsværdi 1.500.000,
denne ejendom blev købt i 1983
og er bopæl for sønnen Mogens.
Begge gårde ejes i kompagniskab
af mor og søn.

SØNDERSKOVVEJ 201, "AAGAARDEN", GÄSER, 9362 GANDRUP,
tlf. 98-250016.
STEEN SMALBRO, gårdejer,
født d. 28.-8.-1937, søn af Anna
Marie og Thomas Peter Smalbro,
gift d. 30.-11.-1963 med Ingeborg
Christiansen, født d. 7.-2.-1944,
datter af Anna og Aage Christi
ansen. Parret har børnene: Søren
Steen, født d. 22.-1.-1965, Anne
Marie, født d. 7.-2.-1966, Tina,
født d. 17.-11.-1968, død d. 1.9.-1982, Simon Steen, født d. 27.-11.-1983.
S.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1963 fra
Ejnar Sørensen, gården har tidligere tilhørt slægten "Laden".
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret i 1984. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1929, svinestald og maskinhus fra 1948 samt lade fra 1980. Gården har almin
deligt opdræt. Der er 2 traktorer og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
SØNDERSKOVVEJ 202, "NØRGAARD", GÄSER, 9362 GANDRUP, tlf. 98-251028.
NIELS RICHARD MADSEN, gårdejer, født d. 1.-11.-1941, søn af Ellen og Marius Mad
sen, gift d. 16.-11.-1964 med Aase Eriksen, født d. 7.-2.-1942, datter af Helga og
Johannes Eriksen. Parret har børnene: Per, født d.' 28.-7.-1966 og Lars, født d. 22.1.-1970. N.R.M. overtog gården d. 1.-11.-1973 fra sin far Marius Madsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 33 ha. Der er forpagtet 38 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald, ungdyrstald og foderhus fra 1966, lade fra 1977 og maskinhus fra 1978. Gården
drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker samt varm og kold lufts tørreri. Der bruges maskinstation til høst.
Gården drives sammen med Skroldvej 5, som har 25 ha.
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BERNHARD MØLLER JENSEN, gårdejer, født d. 31.-3.-1920, søn af Laurits Jensen,
gift d. 1.-2.-1948 med Johanne Holm Hansen, født d. 11.-12.-1916, datter af Valdemar
Hansen. Parret har børnene: Kirsten, født d. 4.-5.-1943, Aase, født d. 11.-11.-1948,
Jørn, født d. 5.-1.-1950 og Karsten, født d. 3.-4.-1956.
B.M.J. har været borgmester i Hals Kommune. Han overtog gården d. 1.-9.-1946 fra
sin far Laurits Jensen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 11 ha., der er frasolgt 11 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1886 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1915, som er ombygget til gildesal i 1977 samt lade og maskinhus.

TEGLGAARDSVEJ 20, "ROSEN
LUND", ULSTED, 9370 HALS,
tlf. 98-254393.
LAURITS LARSEN, gårdejer,
født i 1914, søn af Kristian Lar
sen, gift i 1944 med Signe Pe
dersen, født i 1914, datter af
Jens Richard Pedersen. Parret
har børnene: Lis, født d. 8.-10.1947 og Hanne Grete, født d.
29.-1.-1957.
L.L. overtog gården i 1944 fra
Jens Pedersen.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 12,4 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1950. Udbygningerne består af kvægstald fra 1964, maskinhus fra
1977 og lade. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 7 års
køer,’ 5 ungdyr og 5 slagtekalve, af racen RDM, og en svineproduktion på 7 årssøer,
der produceres ca. 100 slagtesvin årligt, desuden er der 90 høns. Der er 2 traktorer og
kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TEGLGAARDSVEJ 22, "TEGLGAARD", ULSTED, 9370 HALS, tlf. 98-254303.
ANTHON ANDERSEN, husmand, født d. 17.-9.-1922, søn af Anders Kr. Andersen, gift
i 1958 med Grete Nørgaard, født d. 10.-7.-1932, datter af Alfred Nørgaard. Parret har
datteren Grete, født i 1956.
A.A. overtog gården d. 1.-11.-1968 fra Oluf Nielsen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 9,9 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, lade og maskinhus. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af korn. Der er 1 traktor, plansilo og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til høst og sprøjtning.
TEGLGAARDSVEJ 30, ULSTED,
9370 HALS, tlf. 98-254308.
NIELS ANTHON SVENDSEN,
postbud, født d. 14.-1.-1931, søn
af Elis Svendsen, gift i 1953
med Helga Jensen, født d. 8.6.-1928, datter af Peter Iver
Jensen.
N.A.S. har været på Try Land
brugsskole og er uddannet kon
trolassistent. Han overtog gården
i 1960 fra Hartvig Thomsen.
Ejendomsskyld 560.000. Areal
5,5 ha. Stuehuset er opført i 1974. Udbygningerne består af kvægstald og lade fra
omkr. 1920, murene er fornyet, og der er maskinhus. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker samt
varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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BØRGE NIELSEN, gårdejer, født d. 5.-2.-1947, søn af Gerda og Johannes Evald Niel
sen, gift d. 23.-1.-1970 med Lena Jensen, hjemmehjælper, født d. 7.-3.-1948, datter af
Anna og Jens Christian Jensen. Parret har børnene: Martin, født d. 31.-1.-1970 og
Flemming, født d. 19.-5.-1980.
B.N.overtog gården d. 5.-6.-1982 fra sin far Johannes Evald Nielsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 29,2 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha. Derudover er der forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1982. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1931 restaureret flere gange senest i 1986, lade fra 1985 er sammenbygget med
ungdyrstald, fodersilo fra 1989 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
52 årskøer og 65 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer, 2 tårnsiloer og der an
vendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er de 1 fast medhjælper, og
der bruges delvis maskinstation.

ULSTED KÆRVEJ 21, "LUNDKÆR", ULSTED KÆR, 9370 HALS, tlf. 98-254597.
HANS PETER BAK, gårdejer, født d. 19.-7.-1961, søn af Ellen og Jens Bak, gift d.
7.-11.-1987 med Hanne Wedfald, forretningsindehaver, født d. 8.-5.-1965, datter af
Bente og Willy Wedfald. Parret har sønnen Casper, født d. 3.-9.-1989.
H.P.B. overtog gården d. 15.-5.-1985 fra Aage Jensen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er forpagtet 15,5 ha.
Stuehuset er restaureret i 1990. Udbygningerne består af kvægstald fra 1969 ændret
til ristestald i 1988, lade fra 1985, maskinhus og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 48 årskøer, 40 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der er 2
traktorer. På gården er der 1 skoledreng til hjælp, og der bruges lidt maskinstation.

ULSTEDVEJ 79, "LYNDHOLT", 9370 HALS, tlf. 98-251924.
JENS OLE POULSEN, mekaniker, født d. 29.-8.-1951, søn af Knud Poulsen, gift i 1988
med Bodil Nielsen, sygehjælper, født d. 29.-1.-1957, datter af Anton Nielsen. Parret
har børnene: Lasse, født d. 3.-7.-1974, Jesper, født d. 3.-2.-1986 og Jan, født d.
27.-5.-1988.
J.O.P. driver Hals Mosebrug, som forhandler spagnum. Han overtog gården i 1986 fra
Arne Olsen.
Areal 18 ha., desuden ejer J.O.P. en tredjedel af 175 ha. mose, de 55 ha. drives med
landbrug.
Stuehuset er opført i 1988. Udbygningerne består af løsdriftstald fra 1977 samt 2
lader fra omkr. 1900 og 1987. Gården drives med en ammekobesætning på 30 ammekøer af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og kar
tofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og halmfyr.
VESTER HEDENSVEJ 9, 9362
GANDRUP, tlf. 98-259415.
AAGE BØNNELYKKE, landmand,
født d. 6.-1.-1919, søn af Niels
Peter Andersen Bønnelykke, gift
i 1945 med Ellen Jensen, født d.
3.-5.-1921, datter af Johan Jen
sen. Parret har børnene: Peter,
født i 1946, Otto, født i 1949 og
Hanne, født i 1950.
AA.B. overtog gården d. 20.-9.1952 fra sin far Niels Peter An
dersen Bønnelykke, nuværende

ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 8 ha., der er frasolgt 3,5 ha.
Bygningerne består af stuehus, svinestald, lade med kvægstald, hønsehus og garage.
Besætningen er på 1 årsso, smågrisene sælges, desuden er der 2 får med lam og 1
hest. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor, og der bruges ma
skinstation til høst.
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VESTERMARKEN 14, "VESTER
HEDE", 9370 HALS, tlf. 98251208.
FINN KRENER PLENGE, gårdej
er, født d. 3.-3.-1944, søn af
Karen Krener og Jørgen Pienge,
gift d. 30.-5.-1970 med Lis Grin
derslev, regnskabsfører, født d.
22.-2.-1947, datter af Magdalene
og Aage Grinderslev. Parret har
børnene: Henrik, født d. 28.-7.1971, Lars, født d. 19.-11.-1973,
Anders, født d. 27.-6.-1978 og
Søren, født d. 28.-9.-1984.
F.K.P har været Lyngby Landbrugsskole, han er i bestyrelsesmedlem i Avlerforeningen
for Spritfabrikken. Han overtog gården d. 1.-10.-1972 fra Mølholm.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 91 ha., heraf tilkøbt 44 ha., der er 5 ha. skov. Der er
forpagtet 64 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af 2 svinestalde, kartoffelhus, 14 minkhaller og 2 maskinhuse. Gården drives med en svinepro
duktion på 30 årssøer, og der sælges ca. 600 smågrise årligt, desuden er der 7 ammekøer og 7 slagtekalve. Der drives minkfarm med en bestand på 1.100 tæver. Plante
produktionens salgsafgrøder er kartofler, rug, byg, hvede og ærter. Der er 4 traktorer,
1 mejetærsker, markvandingsanlæg, kartoffellægger, kartoffeloptager, halmpresser,
plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Der er 2 faste medhjælpere og 1
skoledreng til hjælp.
VESTERVANGSVEJ 6, "BÆKMARK", STAEGÄRDSMARK, 9310 VODSKOV, tlf. 98256607.
JØRGEN MADSEN, landmand, født d. 20.-4.-1923, søn af Mariane og Christian Mad
sen, gift i 1952 med Agnes Nielsen, datter af Else Johanne og Anders Peter Nielsen.
Parret har tvillingerne Jonna og Mariane, født i 1956 og sønnen Søren Peter, født i
1960. J.M. overtog gården i 1953 fra sin far Christian Madsen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 11,3 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvægog svinestald samt lade alle fra 1911, og senere restaureret, samt maskinhus. Der er 1
traktor og halmfyr.

VESTERVANGSVEJ 15, "KÆRA
GER", STAEGÅRDSMARK, 9310
VODSKOV, tlf. 98-256559.
JACOB BENT SØRENSEN, tilsyns
førende, født d. 18.-11.-1937,
søn af Konsulent N.P. Sørensen,
gift i 1968 med Lilli Christen
sen, lærer, født d. 2.-7.-1945,
datter af Valdemar Christensen.
Parret har børnene: Niels, født
d. 1.-6.-1969 og Ane, født d.
21.-2.-1976.
J.B.S. er uddannet gartner, og
tilsynsførende i Persolit. Han overtog gården d. 1.-5.-1963 fra Ernst Møller.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 9 ha. Der er bortforpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald, garage og hønsehus alle fra 1928 og senere restaureret samt maskinhus. Besæt
ningen er på 1 hest samt høns og ænder.

ØSTER HASSING VEJ 117, "LYNGHOLM", HEDEN, 9310 VODSKOV, tlf. 98-257720.
HARRY STEN PEDERSEN, driftsleder, født d. 2.-5.-1948, søn af Jenny og Kristian
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27.-10.-1973 og Hanne, født d. 20.-6.-1976.
Harry Sten Pedersen er driftsleder hos E.S.V. i Bovet samt uddannet elektriker. Han
overtog gården i 1985 fra Egon Pedersen.
Areal 12 ha., heraf 2 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald indrettet til kvæg, heste og kompostorm, hestestald, 2 garager, lade, maskinhus
og værksted med fyrrum. Besætningen er på 4 ammekøer og 6 ungdyr af racen Hereford samt krydsninger, desuden er der 2 Fjordheste. Planteproduktionens salgsafgrøder
byg, rug og raps. Der er 1 traktor og brændfyr med genvex. Maskinstation bruges til
høst.

ØSTER HASSINGVEJ 140, "RY
BORG", HEDEN, 9362 GANDRUP,
tlf. 98-256305.
BENT ADELSTORP, gårdejer,
født d. 22.-9.-1959, søn af Ellen
og Beck Adelstorp, gift d.
9.-7.-1988 med Kirsten Margrete
Sønder- gaard, laborant, født i
1963, datter af Grete og Thor
vald Søndergaard. Parret har søn
nen Anders, født d. 19.-8.-1989.
B.A. har været på Kongensgaard
og Hammerum Landbrugsskoler.
Han overtog gården d. 15.-8.-1985 fra Jens Jakob Næsgaard Pedersen.
Areal 33 ha., heraf 1,7 ha. skov.
Bygningerne består af stuehus, 4 sammenbyggede svinestalde, den seneste er fra 1975,
samt lade og maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der
sælges ca. 1.900 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter,
roer og kartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri og halmfyr.
ÅLBORGVEJ 86, "VESTERGAARD", 9370 HALS, tlf. 98-251237.
HENNING HANSEN, gårdejer, født d. 17.-9.-1959, søn af Eva og Harry Hansen.
H.H. har været på Riber Kærgaard og Lundbæk Landbrugsskoler. Han overtog gården
d. 1.-3.-1990 fra sin far Harry Hansen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 25 ha. Der er lejet 23 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1990, kviestald fra 1950, kalvestald, garage og lade alle fra 1927, maskinhus
fra 1982, foderhus og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer
og 45 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 5 kornsiloer, varm og kold lufts tørreri samt brændselsfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ÅLBORGVEJ 118, "FRIBORG",
AALBÆK, 9370 HALS, tlf. 98251780.
PER COLDING, gårdejer, født d.
29.-4.-1951, søn af Mary og Colding Pedersen, gift d. 19.-5.-1977
med Lili Marie Damgaard Thom
sen, hjemmesygeplejerske, født
d. 19.-8.-1957, datter af Olga og
Karsten Thomsen. Parret har bør
nene: Peter, født d. 10.-2.-1982
og Pia, født d. 18.-5.-1984.
P.C. har været på Lundbæk
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Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 36 ha. Der er forpagtet 60 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og restaureret senest i 1990. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1978, ungdyr- og kalvestald samt lade alle fra 1926. Gården drives med
en kvægproduktion på 58 årskøer, 77 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 5 traktorer, mejetærsker,
kornsilo og kold lufts tørreri. På gården er der 1 fast medhjælper, og der bruges
delvis maskinstation.
ÅLBORGVEJ 137, AALBÆK, 9370 HALS, tlf. 98-251646.
BENT JUNGERSEN, gårdejer, født d. 19.-1.-1934, søn af Helga og Edvard Jungersen,
gift i 1958 med Edith Thomsen, født d. 5.-7.-1936, datter af Margrete og Christian
Thomsen. Parret har børnene: Gitte, født i 1958, Dorte, født i 1961, tvillingerne
Morten og Mette, født i 1963 samt Peter og Thomas, født i 1975.
B.J. har været på St. Restrup Husmandsskole, han er i Husmandsforeningens planteavls
udvalg og i bestyrelsen for D.L.G. Vendsyssel/Hanherred. Han overtog gården i 1958
fra Jens Peter Jensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 26 ha. Derudover er der forpag
tet 8,3 ha.
Stuehuset er opført i 1918 og restaureret samt tilbygget i 1976. Udbygningerne består
af kvægstald tilbygget flere gange senest i 1978, kalvestald fra 1971, 2 lader med
fodersilo tilbygget senest i 1986 samt maskinhus fra 1977. Gården drives med en kvæg
produktion på 30 årskøer, 34 ungdyr og 19 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktion
ens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og 1 plansilo. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
ÅLBORGVEJ 395, 9362 GANDRUP, tlf. 98-259440.
ERHARDT JENSEN, landmand, født d. 29.-12.-1928, søn af Jensine og Kristian Jen
sen, gift i 1961 med Lilly Nielsen, hjemmehjælper, født i 1939, datter af Jenny og
Emil Nielsen. Parret har børnene: Hakon, født i 1964, Mona, født i 1968 og Henrik,
født i 1969.
E.J. overtog gården i 1962 fra sin far Kristian Jensen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 13,5 ha. Der er lejet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1974, lade fra 1921 og maskinhus, som er restaureret i 1989. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af raps og korn. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.
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LÆSØ KOMMUNE

BYRUMVEJ 4, "MORTENSMIN
DE", 9950 VESTERØ, tlf. 98499152.
PETER HEDEGAARD, landmand,
født d. 22.-6.-1919, søn af Dag
mar og Peter Hedegaard, gift d.
30.-5.-1953 med Inge Kirstine An
dreasen, født d. 22.-11.-1933, dat
ter af Frederikke og Alfred Juli
us Andreasen. Parret har børne
ne: Erland, født d. 19.-10.-1959
og Kurt, født d. 18.-1.-1962.
P.H. overtog gården i 1952 fra
sin far Peter Hedegaard, den har været i slægtens eje siden 1852.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha., der er 1 ha. skov. Der er
lejet 22 ha.
Stuehuset er opført 1835 og restaureret 1971. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1914, lade fra 1857 og maskinhus fra 1975, der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 15 årskøer, 5 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der 8 årssøer, der sælges ca. 150 smågrise årligt, og der er 2 orner, der har været
ornestation på gården i 8 år. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og plantørreri. Sønnen
Erland er fast medhjælp på gården, han har været på Lundbæk Landbrugsskole.
BYRUMVEJ 24, "HYLDEBUSKGAARD", 9940 BYRUM, tlf. 98491131.
THORKILD THOMSEN OG JAN
RAFN, landmænd.
T.T. er født d. 30.-1.-1929, han
er søn af Julie Kirstine Stoklund
og Vilson Thomsen.
J.R. er født d. 17.-3.-1962 og
søn af Hilda og Roger Rafn.
J.R. er chauffør i Frederikshavn.
Han har været på Try Landbrugs
skole.
T.T. overtog gården d. 1.-10.-1962 fra Christian Erlandsen. D.1.-1.-1987 købte J.R.
1/4 af gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 167 ha., heraf 87 ha. skov og straneng. Der er lejet 10
ha.
Stuehuset er opført 1932 og genopført efter brand i 1949. Avlsbygningerne brændte i
1949 og blev genopført med kvægstald, svinestald og lade, desuden er der løsdrifts
stald fra 1972, lade fra 1964 og maskinhuse fra 1956 og 1987. Gårdens besætning er
på 7 årssøer, der producers ca. 120 slagtesvin årligt, desuden er der ialt ca. 260 stk.
kødkvæg af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der
er 3 traktorer, 5 kornsiloer og portionstørreri med varm og kold luft. Maskinstation til
høst og græsslåning.

-266BYRUMVEJ 30, "DYVENGGAARD",
9940 BYRUM, tlf. 98-491345.
FREDE JØRGENSEN, landmand,
født d. 28.-7.-1925, søn af Agnes
og Peder Emanuel Jørgensen,
gift d. 17.-8.-1947 med Anne
Marie Nielsen, født d. 18.-2.-1926,
datter af Johanne Marie og An
thon Marinus Nielsen. Parret har
børnene: Leif, født d. 17.-12.-1947,
Erik Hardy, født d. 8.-4.-1949,
Frank, født d. 2.-6.-1950 og Su
sanne, født d. 10.-12.-1964.
F.J. overtog gården i 1948 fra sin far Peder Emanuel Jørgensen, nuværende ejer er 4.
generation på gården.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 13 ha., jorden er udlejet.
Stuehuset er af ældre dato, fik nyt tag i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1926, en gammel lade og maskinhus. Der er 1 traktor.
BYRUMVEJ 35, 9950 VESTERØ,
tlf. 98-491094.
POUL ELMER JACOBSEN, post
bud, født d. 17.-6.-1955, søn af
Mary og Magnild Juul Jacobsen,
bor sammen med Jonna Højer
Bager Christiansen, født d.
28.-12.-1954, datter af Elly og
Evan Højer Ch istiansen.
P.E.J. overtog gården i 1982 fra
Aktor Kristensen. Ejendomsskyld
590.000. Areal 9,4 ha., heraf 1,4
ha. lyng og skov.
Ejendommmen nedbrændte marts 1986 og blev genopført med stuehus og desuden skal
der bygges garage med stald. Gårdens besætning er 1 ammeko og 1 ungdyr. Der er 1
traktor og kombifyr.

DANZIGMANNVEJ 4, "PILEGAARDEN", 9960 ØSTERBY HAVN,
tlf. 98-498060.
FINN MØLLER LARSEN, land
mand, født d. 23.-4.-1940, søn af
Petrine og Frederik Larsen, gift
d. 10.-11.-1962 med Esther Niel
sen, hjemmehjælper, født d. 5.5.-1941, datter af Erna og Karl
Ejner Nielsen. Parret har sønnen:
Hans Henrik, født d. 30.- 3.1963.
F.M.L. er bankfuldmægtig. Han
overtog gården d. 1.-3.-1984 fra Bøje Pedersen, som var 7. generation på ejendommen.
Ejendommskyld 700.000. Areal 25 ha., heraf 13 ha. skov og hede.
Stuehuset er en gammel bygning, som er ombygget flere gange. Avlsbygningerne be
står af kvægstald og lade, begge fra 1956 og maskinhus fra 1960. Gårdens besætning
er på 60 chinchillaer. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 1
traktor, plansilo med varm og kold lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til
høst.
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EGEGÅRDSVEJ 1, "GAISGAARD",
9940 BYRUM, tlf. 98-491048.
NIELS BIRCH CHRISTIANSEN,
landmand, født d. 24 -11.-1930,
søn af Mathilde Julie og Jens
Peter M. Christiansen, gift i
1956 med Karen Jæger, medhjæl
pende hustru, født d. 11.-5.-1937,
plejedatter af Karen og Jens
Thorsen Kristensen. Parret har
børnene: Alf, født d. 14.-5.-1957
og Finn, født d. 9.-5.-1963.
N.B.C. overtog gården i 1965 fra
Juhl Christian Larsen. Ejendomsskyld 595.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført 1932 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade, begge fra 1934. Gårdens besætning er på 2 årssøer, der sælges ca. 15
smågrise, desuden er der 12 ungkreaturer. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps.
Der er 1 traktor. Der bruges maskinstation til høst. Sønnen Finn driver minkfarm på
ejendommen, han har 5 minkhaller og bestanden er på 300 tæver.

EGEGÅRDSVEJ 4, 9940 BYRYM,
tlf. 98-491298.
EGON JØRGENSEN, landmand,
født d. 4.-2.-1949, søn af Mary
Johanne og Nyholm Jørgensen,
gift d. 22.-8.-1987 med Rosa
Søgaard Larsen, cafeteriabestyrer,
født d. 22.-8.-1950, datter af
Rigmor og Niels Kristian Larsen.
Parret har børnene: Charlotte,
født d. 14.-6.-1972 og Brian,
født d. 10.-10.-1984.
E.J. arbejder som chauffør. Han
overtog gården d. 15.-9.-1989 fra Hans Jørgensen.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 77 ha., heraf 38 ha. fredet areal på Rønnerne. Der er
udlejet 16 ha.
Stuehuset er opført 1956. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1914 og lade fra
1966. Gårdens besætning er på 4 årssøer, der produceres ca. 40 slagtesvin, desuden er
der 4 ammekøer og 4 ungdyr af blandet race, og der er 1 Nordbakke hest. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer og plantørreri med kold
luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.

EGEGÅRDSVEJ 5, 9940 BYRUM, tlf. 98-491121.
LINDY JØRGENSEN, gårdejer, født d. 20.-6.-1966, søn af Else og Ejner Jørgensen.
L.J. har været på Try Landbrugsskole. Han overtog gården d. 23.-2.-1989 fra Finn
Larsen. Ejendomsskyld 850.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 24 ha., der er 30 ha. skov
og engareal. Der er lejet 63 ha.
Stuehuset er en gammel bygning, som er restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1972 som er tilbygget i 1976, lade fra 1982 og maskinhus fra 1975.
Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 45 ungdyr, 22 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, plantørreri
med kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
FÆDRELANDSVEJEN 5, "STRANDLYST", 9940 BYRUM, tlf. 98- 491206.
JENS GAI NIELSEN, landmand, født d. 17.-4.-1923, søn af Johanne Marie og Anthon
Marinus Nielsen, gift d. 8.-7.-1945 med Lis Pedersen, født d. 27.-8.-1926, datter af
Asta og Hans Pedersen. Parret har børnene: Allan, født d. 19.-5.-1946, Anny, født
5.-6.- 1949 og Lone, født 17.-1.-1960.
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Jens G. Nielsen overtog gården
d. 1.-10.-1941 fra sin far Anton
M. Nielsen, nuværende ejer er 4.
generation på gården.
Ejendomsskyld 420.000. Areal
27,9 ha., heraf tilkøbt 11 ha.,
der er 14 ha. skov og strandeng.
Der er udlejet 14 ha.
Stuehuset er opført ca. 1860 og
restaureret flere gange. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald,
som senere er repareret, 1 gammel
bygning, som er tilbygget i 1924 og maskinhuse fra 1953 og 1989. Der er 1 traktor,
portionstørreri og combifyr.

GL. ØSTERBYVEJ 12, "KROGENSGAARD", 9960 ØSTERBY HAVN,
tlf. 98-498043.
RICHARD LARSEN, landmand,
født d. 6.-7.-1922, søn af Petrea
og Jens Larsen, gift d. 1.-6.-1946
med Agnete Elise Melchiorsen,
datter af Nancy og Adam Mel
chiorsen. Parret har børnene:
Teddy, født d. 9.-8.-1947, Villy,
født d. 21.-9.-1950, Ella Marie,
født d. 26.-9.-1954 og Conny,
født d. 22.-5.-1964. R.L. overtog
gården d. 1.-11.-1943 fra sin far Jens Larsen, nuværende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 15 ha., heraf 4 ha. skov og strandeng. Der er lejet 7 ha.
Stuehuset er en gammel bygning, som er restaureret flere gange. Avlsbygningerne be
står af kvægstald, som er ombygget 1935, svinestald, som er ombygget 1950 og lade
fra 1955. Gårdens besætning er på 10 ammekøer, 3 ungdyr og 10 slagtekalve af racen
RDM, desuden produceres der 35 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps og hvede. Der er 2 traktorer og brændefyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
GL. ØSTERBYVEJ 31, "ØSTERBYGAARD", 9960 ØSTERBY
HAVN, tlf. 98-498036.
KURT SYLVEST, HUGO EGON
og LILLY MARGRETHE JOHAN
SEN, landmænd.
De 3 søskende er børn af Helga
Etly og Anthon Laurits Johansen.
De overtog gården i 1982 fra
deres mor Helga Etly Johansen,
de er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 34
ha., heraf 17 ha. udmarksjord.

Der er lejet 4,5 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900 og restaureret 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade, begge fra 1900, og maskinhus fra 1970. Gården drives med en kvægproduktion
på 12 årskøer, 5 ungdyr og 7 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 årssøer, der
produceres 10 slagtesvin årligt, der er 25 h ns. Der er 2 traktorer og plantørreri med
kold luft tørreri og brændeoven. Maskinstation bruges til høst.
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GÄRDENESVEJ 3, 9950 VESTERØ, tlf. 98-499151.
KARL STOKLUND, landmand, født d. 4.-11.-1941, søn af Anna Julie og Johannes Stok
lund. K.S. er i bestyrelsen for Læsø Mælk. Han overtog gården d. 1.-1.-1974 fra sin
far Johannes Stoklund.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 21 ha., heraf 5 ha. skov. Der er lejet 16,5 ha.
Stuehuset er opført 1902 og restaureret senest 1978. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1981, svinestald fra 1973, anvendes som ungdyrstald, lade fra 1950, desuden
er der garage. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 25 ungdyr og 18
slagtekalve af racen RDM. Der er 2 traktorer og fast brændselsfyr. Maskinstation
bruges til høst.
HAVNEVEJ 66, 9960 ØSTERBY
HAVN.
JENNY THOMINE SØRENSEN,
født d. 5.-6.-1911, datter af Petrea og Jens Larsen, gift d. 16.6.-1934 med Svend Ge t Søren
sen, født d. 22.-2.-1903, søn af
Gertrud og Svend Julius Søren
sen. Parret har børnene: Inge,
født d. 28.-7.-1936, Knud, født d.
15.-9.- 1937, Esther, født d.
22.-3.-1942, Ellis, født d. 28.-5.-1946
og Aron, født d. 21.-10.-1947.
S.D.S. døde i 1958. Han overtog gården d. 1.-1.-1934 fra sin far Svend Julius Sørensen,
han var 3. eller 4. generation på gården.
J.T.S. overtog gården efter mandens død, hun bor idag på Havnegade 13B, efter salg i
1990.
Stuehuset er restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade.
Der har været gravet grus i mange år.
KLITVEJ 1, 9940 BYRUM, tlf. 98-498257.
HANS THOMSEN, gårdejer, født d. 18.-5.-1948, søn af Thomas Thomsen, gift d. 7.7.-1973 med Elly Wiis, født d. 3.-2.-1954, datter af Esther og Verner Wiis. Parret har
børnene: Mette, Mona og Majken.
H.T. arbejder ved fiskeindustrien. Han forpagtede ejendommen i 1985 fra sin svigerfar
Verner Wiis. Areal 9,9 ha.
Stuehuset er delvis restaureret 1985/86. Avlsbygningerne består af kvægstald, svine
stald, lade og maskinhus. Gårdens besætning er på 8 årskøer af racen Jersey. Der er 1
traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KOKVADGÅRDSVEJ 1, "KOKVADGAARD", 9940 BYRUM, tlf. 98-491031.
SVEND AAGE JØRGENSEN, landmand, født d. 18.-8.-1915, søn af Frederikke og Lars
Søren Olsen Hyllet Jørgensen, gift d. 27.-5.-1949 med Ketty Jensen, medhjælpende
hustru, født d. 5.-3.-1929, datter af Juliane og Celius Jensen. Parret har sønnen: John,
født d. 6.-8.-1964.
S.A.J. overtog gården d. 6.-8.-1954 fra Magnus Christensen.
Ejendomsskyld 360.000. Areal 34 ha., heraf 20 ha. strandeng.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, lade og maskinhus. Gården drives
udelukkende med en planteproduktion bestående af korn. Der er 2 traktorer og 1
mejetærsker.

KOKVADVEJ 3, 9940 BYRUM, tlf. 98-491537.
VILLY LYDERSEN, landmand, født d. 25.-7.-1921, søn af Olga og Charles Lydersen,
gift d. 19.-12.-1948 med Dorith Stoklund, født d. 7.-9.-1922, datter af Dorthea og
Ludvig Stoklund. Parret har børnene: Bjarne, født d. 24.-10.-1949 og Torben, født d.
7.-1.-1953.
V.L. overtog gården i 1967 fra sin far Charles Lydersen, nuværende ejer er 3.
generation på gården.
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Ejendomsskyld 500.000. Areal 18
ha., heraf 8,5 ha. hede og mer
gelgrav. Der er udlejet 2,2 ha.
Kokvadvej 3's stuehus er en gam
mel bygning, som er restaureret
i 1979. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1969, 3 minkhaller
fra 1965, samt en gammel lade.
Gårdens besætning er på 2 årskø
er og 4 ungdyr af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der er 1 traktor og
portionstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KOKVADVE3 5, "MØLLEGAARDEN", 9940 BYRUM, tlf. 98-491359.
ARNE STRØM PEDERSEN, gårdejer, født d. 30.-5.-1956, søn af Vilda og Wagner
Strøm Pedersen, gift d. 21.-10.-1989 med Inger Pedersen, medhjælpende hustru, født
d. 7.-6.-1957, datter af Birthe og Børge Pedersen. I.P. har børnene: David, født d.
20.-11.-1976, Dinnie, født d. 8.-7.-1978 og Kim, født d. 20.-11.-1981.
A.S.P. overtog gården i 1983 fra sin far Wagner Strøm Pedersen. Nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Areal 62 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 10 ha. græsningseng. Der er lejet 9 ha.
Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1989. Avlsbygningerne består af kvægstalde
fra 1956 og 1979, løsdriftsstald 1989, lade fra 1966 og 2 lader fra 1990. Gården drives
med en kvægproduktion på 78 årskøer og 85 ungdyr, alle kalvene sælges, det er racen
SDM. Der er 3 traktorer og gennemløbstørreri. Maskinstation bruges til høst. A.S.P.
ejer og driver også "Gammelgård", Østerbyvej 8.

KOKVADVE3 8, "BYRUMGAAR",
9940 BYRUM, tlf. 98-491389.
3OHN STRØM, landmand, født
d. 20.-2.-1948, søn af Gerda og
Ejvind Strøm, gift d. 1.-6.-1974
med Betty Stoklund, bankassistent,
født d. 1.-4.-1952, datter af
Helga og Ejvind Stoklund. Parret
har børnene: Flemming, født d.
7.-4.-1977 og Anette, født d.
23.-9.-1980.
3.S. er fuldmægtig i Læsø Kom
mune. Han er i bestyrelsen for
Pelsdyravlerforeningen, i bestyrelsen for Læsø Husmandsforening og for Læsø Slagteri.
Han overtog gården d. 1.-11.-1986 fra sin far Ejvind Strøm, nuværede ejer er 4.
generation på gården.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 52 ha., heraf 42 ha. skov og strandeng og fredet areal.
Der er lejet 7 ha.
Stuehuset er opført 1922 og restaureret 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald og
lade, begge fra 1922, 2 fire rækkede minkhaller og maskinhus fra 1986. Gården drives
med en minkbestand på 300 tæver, desuden er der 4 ammekøer og 4 slagtekalve af
racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgørder er ærter, hvede og byg. Der er 1
traktor, 1 mejetærsker, plantørreri, portionstørreri og halmfyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

KONGEVE3EN 19, 9950 VESTERØ, tlf. 98-499182.
VERNER NIELSEN, landmand, født d. 30.-10.-1930, søn af Laura og Arthur Nielsen,
gift d. 19.-4.-1958 med Inger Stoklund Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 7.-10.1937, datter af 3ohanne og Gustav Pedersen. Parret har børnene: Lindy, født d. 17.7.-1958, Hardy, født d. 8.-7.-1961, 3ohnny, født d. 28.-2.-1965, Sally, født d. 1.11.-1966 og 3immy, født d. 22.-10.-1971.
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1.-12.-1960 fra Jens Thorsen
Christensen.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 9,2
ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er
lejet 6 ha.
Gärden er forpagtet til sønnen
Johnny.
Stuehuset er restaureret flere
gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald med svinestald fra
1962, lade fra 1965 og maskinhu
se fra 1973 og 1985. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 3 ammekøer, 4 ungdyr dg 2 slagtekalve af blandet
race, desuden er der 1 tyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn.
Der er 2 traktorer, plansilo og kombifyr. Maskinstation bruges til markarbejdet.

LILLE STRANDGÅRDSVEJ 26,
"LILLE STRANDGAARD", 9940
BYRUM, tlf. 98- 491258.
ERLAND STOKLUND, landmand,
født d. 9.-2.-1941, søn af Anna
og Ludvig Stoklund, gift i 1966
med Lis Møller, født d. 16.-7.1946, datter af Esther og Rudolf
Møller. Parret har børnene: An
na Berith, født d. 12.-1.-1968,
Karsten, født d. 23.-1.-1971 og
Irene, født d. 21.-4.-1975.
E.S. er strandfoged. Han overtog
gården i 1964 fra sin far Ludvig Stoklund.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er 12 ha. skov og
strandeng.
Stuehuset er opført 1966. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964, lade fra 1971
og der er 9 minkhaller. Gården drives med en kvægproduktion på 16 årskøer, 12 ung
dyr og 17 slagtekalve, alle krydsninger, desuden er der en minkproduktion på 700
tæver. Der er 1 traktor og træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MUSEUMSVEJ 5, "RIMMENSGAARD", 9940 BYRUM, tlf. 98-491612.
SVEND HVIRRING JENSEN, landmand, født d. 15.-2.-1964, søn af Ketty og Mogens
Hvirring Jensen, gift d. 14.-12.-1989 med Conni-Elisa Petersen, kontorassistent, født
d. 4.-3.-1960, datter af Inger og Gustav Petersen.
S.H.J. er postbud, han er oprindelig uddannet skibsmontør. Han overtog gården d.
1.-1.-1989 fra Kaj Larsen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 14,1 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1786 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade, begge fra 1940, maskinhus fra 1991, desuden er der en garage. Gårdens
besætning er på 5 ammekøer og 2 årssøer, der produceres 30 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 1 traktor, plantørreri med kold
luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
PRÆSTEVEJEN 16, "HYLLEBUSKEN", 9950 VESTERØ, tlf. 98-499292.
PEDER SKOV PEDERSEN, landmand, født d. 6.-12.-1926, søn af Dorthea Marie og An
dreas Skov Pedersen, gift d. 1.-12.-1956 med Gerda Vinny Nielsen, medhjælpende
hustru, født d. 28.-8.-1936, datter af Laura Frederikke og Arthur Otilius Nielsen.
Parret har børnene: Ragnhild, født d. 3.-1.-1960, Kent, født d. 13.-11.-1963 og Karin,
født d. 14.-6.-1966.
P.S.P. er i bestyrelsen for husmandsforeningen, i bestyrelsen for Læsø Mælk og for
Heste- og Kreaturforsikringen. Han overtog gården d. 26.-5.-1955 fra Svend Christen-
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Stuehuset er opført 1969 og 1971. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964,
svinestald fra 1935 er renoveret i 1966, lade fra 1935 og maskinhus fra 1984. Gården
drives med en kvægproduktion på 8 årskøer, 1 ungdyr og 7 slagtekalve af blandet
race. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, korntørreri med varm og kold luft samt halm
fyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKOVENSGAARDSVEJ 1, "TOLDERGAARDEN", 9940 BYRUM,
tlf. 98-491110.
ERTMANN NIELSEN, landmand,
født d. 3.-3.-1913, søn af Laura
og Jens Nielsen, gift d. 2.-11.1934 med Krista Nielsen, født d.
10.-7.-1912, datter af Dagmar og
Niels Chr. Nielsen. Parret har
datteren: Inger, født d. ll.-ll.1936.
E.N. overtog gården d. 27.-8.-1946
fra Christian Sørensen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 7 ha., der er frasolgt 80 ha. strandeng. Der er udlejet 7
ha.
Stuehuset er opført ca. 1850 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald, som er ombygget 1956, lade ombygget i 1960, desuden er der hønsehus.
SKOVENSGAARDSVEJ 2A,
"STRØMSGAARD", 9940 BYRUM,
tlf. 98-491315.
POUL HOLST MORTENSEN,
landmand, født d. 2.-2.-1940, søn
af Helga Marie Emilie og Asker
Holst Mortensen, gift d. 10.-7.1965 med Irma Ingrid Jensen,
rengøringsassistent, født d. 14.8.-1946, datter af Ellen Margre
the og Børty Osvald Jensen. Par
ret har børnene: John, født d.
11.-4.-1964 og Freddy, født d. 17.-12.-1965.
P.H.M. er falckredder i Byrum. Han overtog gården d. 1.-4.-1972 fra Thorkild Thom
sen. Ejendomsskyld 300.000. Areal 1 ha., der er frasolgt 18 ha. før 1972.
Stuehuset er restaureret fra 1980 til 1982. Avlsbygningerne består af lade fra 1936.
Gårdens besætning er på 30 minktæver, der haves i lejede lokaler.

SKOVENSGAARDSVEJ 3,"HYLDSTGAARD", 9940 BYRUM, tlf. 98491369.
LIS FAUERSKOV NIELSEN, hjem
mehjælper, født d. 19.-4.-1942,
datter af Harda og Gordon Ras
mussen, bor sammen med Orla
Frydkær Kristiansen, arbejdsmand,
født d. 19.-10.-1949, søn af Ag
nes og Børge Kristiansen.
L.F.N. overtog gården i 1974 fra
Svend Aage Larsen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 41,
heraf 19 ha. skov og strandeng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1976. Avlsbygningerne består af gammel kvæg
stald, gammelt udhus og lade fra 1927.
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SKOVENSGAARDSVEJ 4, "SKOVENSGAARD", 9940 BYRUM, tlf. 98-491487.
KAJ STOKLUND JENSEN, gårdejer, født d. 15.-4.-1940, søn af Eva og Karl Ludvig
Jensen, gift d. 6.-3.-1965 med Ingelise Svendsen, forretningsfører, født d. 27.-4.-1944,
datter af Anna og Niels Peter Svendsen. Parret har børnene: Marlene, født d. 15.-9.1965, Lars, født d. 19.-2.-1968 og Karina, født d. 13.-2.-1973. K.S.J. overtog gården d.
1.-1.-1973 fra sin far Karl Ludvig Jensen. Ejendomsskyld 990.000.
STOKLUNDVEJ 1, "STENBERGGAARD", 9940 BYRUM, tlf. 98491460.
POUL ZINCK JENSEN, gårdejer,
født 1947, søn af Else og Niels
Chr. Zinck Jensen, gift i 1974
med Nina Margrete Andersen,
lærer, født i 1943, datter af
Olga og Christian Andersen. Par
ret har børnene: tvillingerne Lau
ra og Lars, født i 1974 og Mette,
født i 1976.
P.Z.J. er i bestyrelsen for Læsø Landboforening Han overtog gården i 1982 fra sin far
Niels Chr. Zinck Jensen, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Areal 67 ha., heraf 29 ha. skov.
Stuehuset er opført 1848 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1956, lade fra 1964 og maskinhus fra 1987. Gården drives med en kvægpro
duktion på 25 årskøer, 14 ungdyr og 15 slagtekalve af racen S.D.M. Der er 3 trakto
rer, 1 mejetærsker, portionstørreri med varm luft samt halmfyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

STOKLUNDVEJ 8, "VESTERVANG",
9940 BYRUM, tlf. 98-491194.
HENNING PEDERSEN, gårdejer,
født d. 14.-5.-1912, søn af Alma
og Frederik Pedersen, gift d.
14.-5.-1943 med Lilly Raun, født
d. 9.-3.-1922, datter af Frederik
ke og Andreas Raun. Parret har
børnene: Elinor, født d. 30.-8.1943, Brandt, født d. 24.-11.1948, Annette, født d. 17.-2.-1953
og Hilmer, født d. 9.-5.-1961.
H.P. overtog gården d. 1.-6.-1965 fra Karl Nielsen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 13,3 ha.
Stuehuset er opført ca. 1930 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade, begge fra 1950, desuden er der garage. Gårdens besætning er på 2
årskøer, 2 ungdyr og 4 slagtekalve, desuden er der 42 dådyr. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg og ærter. Der er 1 traktor, portionstørreri med kold luft og
halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
STOKLUNDVEJ 14, "RÆVEGAARDEN", 9940 BYRUM.
HENNING STOKLUND, landmand,
født 21.-8.-1925, søn af Julia og
Melchior Stoklund.
H.S. overtog gården d. 1.-12.-1968
fra sin far Melchior Stoklund, nu
værende ejer er 3. generation på
gården. Ejendomsskyld 585.000.
Areal 28,1 ha., heraf 18 ha. skov
og hede.
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fra 1955, som er tilbygget i 1976, lade fra 1935, maskinhus fra 1970, desuden er der
en gammel lade. Gården drives med en kvægproduktion på 10 årskøer, 2 ungdyr og 8
slagtekalve af blandet race. Der er 3 årssøer, der produceres ca. 60 slagtesvin årligt.
Der er 1 traktor og plantørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
STOKLUNDVEJ 27, "HØRKÆRHOLT", 9940 BYRUM, tlf. 98491257.
EGON RAFN, landmand, født d.
16.-10.-1940, søn af Krista og
Kingo Rafn, gift i 1963 med An
na Marie Larsen, født d. 16.-6.1944, datter af Johanne og Julius
Larsen. Parret har børnene: Jim
my, født d. 26.-11.-1963 og Lai
la, født d. 21.-6.-1971.
E.R. har været postbud i 23 år.
Han overtog gården i 1965 fra sin svigerfar Julius Larsen, nuværende ejer er 3.
generation. Ejendomsskyld 400.000. Areal 18 ha., heraf 11 ha. skov og strandeng.
Stuehuset er opført 1972, der er stadig en gammel længe, som er restaureret. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1975, desuden er der lade og maskinhus, begge
gamle bygninger. Der er 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn, der er 1
traktor og plantørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til høst.

STORHAVEVEJ 1, "LUNDGAARD",
9940 BYRUM, tlf. 98-491341.
KJELD LUNDGAARD SØRENSEN,
landmand, født d. 15.-8.-1939,
søn af Vona og Carl Sørensen,
gift d. 19.-9.-1987 med Bodil
Johansen, postbud, født d. 29.1.-1946, datter af Karen og Pe
ter Johansen.
K.L.S. er postbud og strandfo
ged. Han overtog gården d.
1.-4.-1975 fra sin far Karl Sø
rensen, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 128,5 ha., heraf 113 ha. skov og strandeng, de 72 ha. er
fredet. Der er udlejet 10 ha.
Stuehuset er opført 1906 og restaureret flere gange, senest 1987. Avlsbygningerne
består af kvægstald og maskinhus fra 1977, en gammel lade som er tilbygget i 1977.
Gårdens besætning er på 2 årssøer, der sælges ca. 40 smågrise, der er 5 ammekøer, 4
ungdyr og 5 slagtekalve, dels Limousine og dels krydsninger, desuden er der 2 heste, 1
fjordhest og 1 Oldenburger. Der er 2 traktorer.

STORHAVEVEJ 4, "STORHAVEGAARD", 9940 BYRUM, tlf. 98491182.
KARL RIKARDT VANDERSKROG,
gårdejer, født d. 9.-10.-1923, søn
af Hulda og Adolf Vanderskrog,
gift d. 20.-10.-1949 med Ena
Mannasie Thomsen, født d. 22.7.-1923, datter af Marie og Ak
sel Thomsen. Parret har børnene:
Anne-Lisbeth, født d. 21.-10.-1950,
Ragnhild, født d. 26.-2.-1956 og
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Karen-Marie, født d. 8.-12.-1957.
K.R.V. overtog gården d. 1.-1.-1950 fra sin far Adolf Vanderskrog, nuværende ejer er
4. generation på gården.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 28 ha., heraf 11 ha. strandeng.
Stuehuset er opført 1893 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1908, gammel lade og maskinhus. Gårdens besætning er på 3 årsskøer, 3 ung
dyr og 3 slagtekalve af racen S.D.M. Der er 4 årssøer og der sælges 40 smågrise og
40 slagtesvin, desuden er der høns og ænder. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, ærter og raps. Der er 1 traktor og kombifyr. Maskinstation bruges til høst.
STRANDVEJEN 53, "KIRKENSGAARD", 9950 VESTERØ, tlf.
98-499063.
ORLA WRICHSBERG OLSEN,
landmand og pelsavler, født d.
18.-11.-1951, søn af Karla Magda
og Peter Berthel Olsen, gift d.
10.-10.-1981 med Ella Marie Lar
sen, medhjælpende hustru, født
d. 20.9.-1954, datter af Agnete
og Richard Larsen. Parret har
børnene: Thomas, født d. 8.-8.1977, Alex, født d. 6.-4.-1980,
Carsten, født d. 23.-10.-1984 og Peter, født d. 10.-4.-1988.
O.W.O. er medlem af Pelsdyr avlerforeningen og formand for det lokale pelseri. Han
overtog gården d. 1.-5.-1985 fra sin far Peter Berthel Olsen, nuværende ejer er 6.
generation på gården. Han har fået mange pokaler på skindudstillinger.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 60,5 ha., heraf tilkøbt 32,5 ha., der er 19 ha. strand
eng og skov. Der er lejet 41,3 ha.
Stuehuset er opført 1921 og restaureret 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1907, der er 18 minkhaller, fyrrum og vaskehus, 1 fodercentral fra 1986, lade fra 1921
og maskinhus med frysehus fra 1986. Gården drives som minkfarm med en bestand på
2.100 minktæver, desuden er der 20 ammekøer, 7 ungdyr og 20 slagtekalve af racen
RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 7 traktor, 1 meje
tærsker, portionstørreri, plantørreri med kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges
til markarbejdet. Der er 1 fast medhjælper på gården.
SØNDERGAARDSVEJ 10, "HJØRNEGAARD", 9940 BYRUM, tlf.
98-491118.
ESTER MARIE SKOV, født d.
1.-7.-1922, datter af Emma og
Thorvald Hansen, gift i 1941
med Peter Saram Skov, født d.
18.-3.-1913, søn af Kirstine og
Marius Skov. Parret har sønnen:
Arne, født d. 29.-1.-1943.
P.S.S. døde i 1982. Han overtog
gården i 1935 fra sin far Marius
Skov, han var 3. generation på
gården.
Areal 22 ha., heraf 8 ha. skov. Der er bortforpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført ca. 1750 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald, lade og maskinhus.
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SDR. KIRKEVEJ 11, "BRUNHAREGAARD", 9950 VESTERØ
HAVN, tlf. 98-499374.
OTTO BIRK OLSEN, gårdejer,
født d. 11.-12.-1944, søn af Kar
la Magda og Peter Berthel Olsen,
gift d. 15.-7.-1967 med Inge
Bech, medhjælpende hustru, født
d. 18.-5.-1947, datter af Bitten
og Kresten Bech. Parret har bør
nene: Kurt Birger, født d. 18.12.-1967, Torben Frank, født d.
27.-7.-1970 og Ivan Kent, født
d. 13.-5.-1973. O.B.O. er formand for Læsø Landboforening, han er i bestyrelsen for
Læsø Mælk og medlem af bestyrelsen for Læsø Andels færgeselskab. Han overtog går
den d. 1.-5.- 1978 fra Marie Sørensen.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 47 ha., heraf 12 ha. uopdyrket jord. Der er forpagtet
30 ha.
Stuehuset er opført 1900 og re
staureret flere gange, senest
1983, kvægstald fra 1963 er om
bygget i 1979, lade fra 1928 er
ombygget i 1980 og maskinhus
fra 1978. Gården drives med en
kvægproduktion på 45 årskøer,
45 ungdyr og 45 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der 15
ammekøer, 14 ungdyr og 6 slag
tekalve af racen Limousine.
Minkproduktionen er på 300 tæver, den er ca. halveret fra tidligere tid. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 2 traktorer, 1 skårlægger,
halmsnitter, plansilo med kold
lufts tørring og halmfyr. Der er
1 fast medhjælp på gården og
maskinstation bruges til en del
af markarbejdet. O.B.O. ejer og
driver også "Bunkegaard", Sdr.
Kirkevej 20, den er på 52,9 ha.
og ejendomsskylden er på 590.000.
"Nylandsgaard" og "Vanggaarden",
Sdr. Kirkevej 5 og 14 er tidligere
lagt ind under "Brunharegaard",
de var på ialt 28 ha.
TØRKERIVEJ 1, "LERVANG",
9940 BYRUM, tlf. 98-491186.
HENNING YDEGAARD, landmand,
født d. 19.-9.-1929, søn af Anne
Katrine og Karl Ydegaard, gift
d. 26.-4.-1952 med Gunhild Ja
cobsen, født d. 18.-8.-1929, dat
ter af Olga og Svend Jacobsen.
Parret har børnene: Karl-Ricard,
født d. 21.-2.-1953, Karsten,
født d. 6.-10.-1956, Gregers,
født d. 13.-6.-1960, Mariann,
født d. 30.-7.-1966 og Laila, født d. 14.-10.-1971.
H.Y. er formand for Læsø Brandforsikring, han overtog gården d. 11.-6.-1953 fra
Bertine og Otto Jensen.
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Ejendomsskyld 830.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 1 ha. lergrav og
skov. Stuehuset er opført 1964.Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1970, svinestald er indrette i den tidligere kostald, lade er tilbygget i 1960 og maskinhus fra
1985. Gården drives med en kvægproduktion på 12 årskøer, 7 ungdyr og 8 slagtekalve
af racen S.D.M. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og por
tionstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TØRKERIVEJ 5, "DAMSGAARD",
9940 BYRUM, tlf. 98-491248.
FRODE JOHANSEN, landmand,
født i 1946, søn af Jenny og
Søren Johansen.
F.J. er i bestyrelsen for Læsø
Mejeri. Han overtog gården i
1982 fra sin bror Christian Jo
hansen. Nuværende ejer er 4. ge
neration på gården.
Areal 37,5 ha., heraf tilkøbt 5,5
ha., der er 16,5 ha. skov og
strandeng. Der er lejet 16,5 ha.
Stuehuset er opført 1932. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1932, svinestald fra
1967, garage, hønsehus og lade, alle fra 1932 og maskinhus fra 1872, desuden er der 5
minkhaller. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 25 ungdyr og 13 slag
tekalve af blandet race, desuden er der en minkproduktion på 500 tæver. Der er 2
traktorer, korntørreri med varm luft og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

TØRKERIVEJ 6, 9940 BYRUM,
tlf. 98-491427.
BJARNE NIELSEN, landmand,
født d. 26.-6.-1952, søn af Alis
og Gustav Nielsen, gift d.
16.-6.-1973 med Kirsten Christen
sen, rengøringsassistent, født d.
29.-7.-1952, datter af Anna og
Svend Christensen. Parret har
børnene: Roald, født d. 8.-8.-1973,
Heidi, født d. 10.-2.-1975 og
Chanet, født d. 19.-4.-1978.
B.N. overtog gården d. 1.-2.-1976 fra Eli Christensen.
Ejendomsskyld 320.000. Areal 3 ha., heraf 1 ha. uopdyrket. Der er forpagtet 41,3 ha.
Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1985 og 6 minkhaller. Gården drives som minkfarm med en bestand på 400 minktæver,
desuden er der 8 ammekøer og 8 slagtekalve af racen Charolais. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation
bruges til høst.
TØRKERIVEJ 7, "ALSDYBGAARD",
9940 BYRUM, tlf. 98-491526.
HANS JØRGEN LARSEN, land
mand, født d. 30.-12.-1955, søn
af Else og Egon Larsen, gift d.
3.-5.-1985 med Randi Jensen,
hjemmehjælper, født d. 26.-8.-1961,
datter af Lis og Reinhardt Jen
sen. Parret har børnene: Tine,
født d. 7.-11.-1987 og Jane, født
d. 20.- 7.-1990.
H.J.L. er tømrer. Han overtog
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Ejendomsskyld 750.000. Areal 40 ha., heraf 17 skov og strandeng. Der er bortforpagte!
11 ha.
Stuehuset er en gammel bygning, som er restaureret 1989. Avlsbygningerne består af
løsdriftsstald fra 1935, ombygget til lade og fyrrum i 1989, desuden er der 1 garage.
Gårdens besætning er på 10 årsammekøer, 14 ungdyr og 1 tyr, alle krydsninger, des
uden er der 1 hest. Der er 2 traktorer, portionstørreri og halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
TØRKERIVEJ 8, 9940 BYRUM, tlf. 98-491303.
ARLUND SØRENSEN, landmand, født d. 15.-4.-1939, søn af Dagny og Alfred Nielsen,
gift d. 15.-5.-1960 med Lilian Christiansen, født d. 2.-5.-1941, datter af Doris og
Laurits Christiansen. Parret har børnene: Tommy, født d. 21.-6.-1960, Anne-Lise, født
d. 28.-7.-1961, Per, født d. 26.-10.-1962 og Gitte, født d. 24.-12.-1963.
A.S. er skovarbejder. Han overtog gården i 1966 fra stenhugger Zink.
Areal 7,2 ha., der er 5,2 ha. skov og strandeng.
Stuehuset er en gammel bygning, som delvis var stald, bygningen er restaureret flere
gange. Avlsbygningerne består af garage fra 1966. Gårdens besætning er på 100 kan
iner. Alt jorden er udlagt i græs. Der er 1 traktor og kombifyr.
TØRKERIVEJ 9, "DYBDAL",
9940 BYRUM, tlf. 98-491225.
VALDEMAR PEDERSEN, land
mand, født d. 29.-1.-1909, søn af
Kristine og Niels Pedersen.
V.P. overtog gården d. 20.-4.-1933
fra Chr. Pedersen.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 25
ha., heraf 17 ha. skov og strand
eng.
Stuehuset er opført 1957. Avls
bygningerne består af kvægstald
som er tilbygget flere gange,
desuden lade fra 1954 og der er garage. Gårdens besætning er på 2 årskøer og 2 ung
dyr af racen RDM, der er 2 årssøer, der sælges ca. 25 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
TØRKERIVEJ 12, "GRANGAARDEN", 9950 VESTERØ, tlf. 98491227.
POUL A. POULSEN VINTHER,
landmand, født d. 10.-7.-1936,
søn af Agnes Julie og Poul Vin
ther Poulsen, gift d. 15.-12.-1962
med Anny Lillian Sørensen, født
d. 9.-2.-1941, datter af Jenny og
Sigvard Sørensen. Parret har bør
nene: Britta, født d. 6.-5.-1970
og Tina, født d. 3.-5.-1983.
P.A.P.V. overtog gården d. 18.-11.-1962 fra Arthur Johansen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 39,8 ha., heraf tilkøbt 9,4 ha. Der er frasolgt 10 ha, og
der er 14 ha. skov.
Stuehuset er opført ca. 1650 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1970, ungdyr- og svinestald fra 1978, lade fra 1935 og maskinhus fra
1963. Gården drives med en kvægproduktion på 15 årskøer, 15 ungdyr og 15 slagte
kalve af racen SDM, desuden er der 3 årssøer, der produceres 60 slagtesvin, der er 1
hest. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri med varm og kold luft og
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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98-491051.
LINDA THOMSEN, sparekasseassi
stent, født i 1954, datter af Jo
hanne og Stjerne Svendsen, gift i
1977 med Ib Thomsen, minkfar
mer, født i 1947, søn af Elly og
Viggo Thomsen. Parret har søn
nen: Frank født i 1981.
L.T. overtog gården d. 1.-10.-1984
fra sin far Stjerne Svendsen, nu
værende ejer er 4. generation

på gården, som kom i slægtens eje omkring 1850.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført 1955 og restaureret 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1927, som er indrettet til pelseri, 7 minkhaller fra 1985, lade fra 1950 og maskinhus
fra 1985. Gården drives som minkfarm med en bestand på 800 tæver. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation
bruges til høst.
TØRKERIVEJ 16, "LYNGHOLM", 9950 VESTERØ, tlf. 98-491349.
HENNING SVENDSEN, landmand, født d. 26.-4.-1935, søn af Meta Kristine og Svend
V. Svendsen, gift d. 3.-11.-1963 med Margit Sørensen, servitrice, født d. 16.-2.-1945,
datter af Jenny og Sivar Sørensen. Parret har børnene: Erling, født d. 9.-5.-1968 og
Kristina, født d. 12.-5.-1973.
H.S. overtog gården d. 28.-12.-1972 fra Osvald Olsen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 76 ha., heraf tilkøbt 56 ha., der er 8 ha. skov og strand.
Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1962, lade kombi
neret med svinestald fra 1953 og maskinhus fra 1974, desuden er der maskinhal fra
1991. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 40 ungdyr og 40 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri med varm og kold luft. Sønnen Erling driver
maskinstation fra ejendommen og har de dertil nødvendige maskiner, desuden driver
han minkfarm med en bestand på 600 tæver, der er 11 minkhaller.
ØSTERBYVEJ 5, "ROSENLUND", 9940 BYRUM, tlf. 98-491442.
SVEND ERIK JENSEN, fisker, født d. 5.-8.-1955, søn af Hulda og Jens Erland Jensen.
S.E.J. overtog gården d. 1.-5.-1985 fra sin far Jens Erland Jensen. Gården har været i
slægtens eje i ca. 200 år.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 9,5 ha., heraf 8 ha. skov.
Stuehuset er restaureret 1971. Avlsbygningerne består af lade fra 1971. Der er 1
traktor og halmfyr.

ØSTERBYVEJ 7, "KNIBEN",
9940 BYRUM, tlf. 98-491212.
MERETHE JENSEN, landmand,
født d. 3.-7.-1961, datter af Ger
da og Chr. Svendsen, gift d. 1.6.-1991 med Per Jensen, vodbin
der, født d. 20.-10.-1968, søn af
Jytte og Tage Jensen.
M.J. er sygehjælper. Hun over
tog gården i 1984 fra sin mor
Gerda Svendsen, nuværende ejer
er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 330.000. Areal
7,7 ha., heraf 1 ha. skov. Der er lejet 35 ha.
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kvægstald fra 1956 og lade fra samme år, som er tilbygget i 1989. Gårdens besætning
er på 3 årssøer, der sælges ca. 60 smågrise, der er 4 ammekøer og 3 slagtekalve af
blandet race, der er 2 heste samt høns og ænder. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn og raps. Der er 2 traktorer og plansilo med varm og kold luft. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
ØSTERBYVEJ 8, "GAMMELGAARD", 9940 BYRUM.
ARNE STRØM PEDERSEN, omtales under "Møllegaarden", Kokvadvej 5.
A.S.P. overtog gården i 1984 fra Jan Syska.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 29 ha.
Stuehuset er udlejet. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og maskinhus. Der er
portionstørreri. Gården drives sammen med Kokvadvej 5.

ØSTERBYVEJ 13, "KLAUSMINDE", 9940 BYRUM, tlf. 98491324.
KNUD LARSEN, landmand, født
d. 9.-3.-1928, søn af Johanne
Marie og Christian Larsen, gift
d. 20.-2.-1951 med Olga Else
Madsen, født d. 29.-7.-1930, dat
ter af Margrethe og Edvard Mad
sen. Parret har børnene: Ole,
født d. 5.-12.-1951, Kjeld, født
d. 5.-3.-1955, John, født d. 8.8.-1957, Anne Grethe, født d.
2.-8.-1960 og Flemming, født d. 6.-8.-1966.
K.L. overtog gården d. 16.-9.-1955 fra Godtfred Larsen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 17 ha. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er en gammel bygning, som er tilbygget og restaureret 1970. Avlsbygning
erne består af kvægstald fra 1964, som i dag anvendes til svinestald, svinestald fra
1943 er en tidligere kvægstald, halmhus fra 1980, garage fra 1966, lade fra 1947 er
tilbygget i 1972, maskinhus fra 1973 og der er en gastætsilo. Gården drives med en
svineprodtukion på 14 årssøer, der produceres ca. 250 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri med varm
luft og halmfyr. Maskinstation bruges til amoniaknedfældning.

ØSTERBYVEJ 15, "SOLBJERGGAARD", 9940 BYRUM, tlf. 98491364.
SIGVALD JENSEN, landmand,
født d. 6.-12.-1917, søn af Klara
og Nicolaj Jensen, gift i 1947
med Agnes Svendsen, født d.
12.-10.-1919, datter af Kristine
og Hans Svendsen. Parret har
sønnen Allan, født d. 9.-1.-1953.
S.J. overtog gården i 1948 fra
Kingo Jensen, nuværende ejer er
3. generation på gården.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., der er 5 ha. skov. Der er
udlejet 1,5 ha. Stuehuset er opført 1971. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1966, hønsehus og maskinhus, begge fra 1973 og lade fra 1947. Gårdens besætning be
står af høns og duer. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 1
traktor og portionstørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til høst.
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ØSTERBYVEJ 37, "NØRRE BOUET", 9940 BYRUM, tlf. 98-491161.
AKSEL VERNER PETERSEN,
gårdejer, født d. 14.-1 1.-1929,
søn af Johanne Kristine og Anthon Marinus Petersen, gift d.
30.-12.-1956 med Tommy Joan
Wilsen, født d. 25.-1.-1937, dat
ter af Anna Dagny og Madvig
Wilsen. Parret har børnene: Helle
Majbrit, født i 1959. Gitte Linda,
født i 1964 og Lars Heine, født i
1966.
A.V.P. er i bestyrelsen for Læsø Mælk og i bestyrelsen for Læsø Landboforening, han
overtog gården d. 15.-2.-1956 fra sin far Anthon M. Petersen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 17,7 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha. Der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført ca. 1840 og restaureret 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald
og maskinhus, begge fra 1984, 2 lader fra 1957 og 1969. Gården drives med en kvæg
produktion på 44 årskøer, 30 ungdyr og 20 slagtekalve af racen Jersey. Der er 3 trak
torer og portionstørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
ØSTERBYVEJ 41, "LØKKENSMIN
DE", 9940 BYRUM, tlf. 98498105.
FRODE BØGILD JENSEN, land
mand, født d. 1.-11.-1926, søn af
Klara Pouline og Chr. Nikolaj
Bøgild Jensen, gift d. 6.-8.-1977
med Lilian Elf, kunstmaler, dat
ter af Ida Marie og Søren Henrik
Elf.
F.B.J. overtog gården d. 27.-5.1963 fra sin far Chr. Nikolaj Bø
gild Jensen, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 320.000. Areal 15 ha., heraf 3 ha. skov og 1 ha. strandeng. Der er
udlejet 6,5 ha.
Stuehuset er ca. 250 år gammel og restaureret 1977. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1950, lade fra 1960 og maskinhus fra 1954. Planteproduktionens salgsafgrøde
er sædekorn. Maskinstation bruges til markarbejdet.

ØSTERBYVEJ 43,"BODILSGAARD",
9940 BYRUM, tlf. 98-498095.
ANNA KATHRINE SVENDSEN,
landmand, født d. 27.-8.-1931,
datter af Jenny og Bertel Han
sen, gift d. 14.-5.-1955 med Inge
mann Svendsen, født d. 21.-5.1925, søn af Else og Bernhardt
Svendsen. Parret har børnene:
Inge-Lise, født d. 13.-5.-1956,
Jørn- Ole, født d. 30.-4.-1958,
Jens-Erik, født d. 26.-4.-1966 og
Hans Peder, født d. 28.- 11.-1971.
I.S. døde den 28.-12.-1990. Han havde været medlem af Læsø Landboforening, medlem
af Skolenævnet og taksator for hesteforsikring. Han overtog gården d. 1.-5.-1955 fra
sin far Bernhardt Svendsen, som opdyrkede heden fra 1925 til 1955.
Ejendomsskyld 1.400.00. Areal 44 ha., heraf 6 ha. skov og strandeng. Der er forpagtet
12 ha.
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ningerne består af kvægstald, som er restaureret 1977, svinestald med foderhus er
restaureret 1977, lader fra 1939 og 1980 og maskinhus fra 1972. Gården drives med en
svineproduktion på 20 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin og der er 4 fuldblods
heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er kornsilo, korntørreri
og kombifyr. Sønnen 3ørn-Ole har overtaget maskiner og driver maskinstation fra ejen
dommen.
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PANDRUP KOMMUNE

ALSTRUPVEJ 45, "ØSTERGAARD",
9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98887355.
ERIK SCHMIDT THOMSEN, gård
ejer, født d. 24.-3.-1934, søn af
Johanne og Christian Thomsen,
gift d. 24.-6.-1961 med Inger
Marie Nielsen, medhjælpende hu
stru, født d. 9.-3.-1936, datter af
Johanne og Anders Nielsen. Par
ret har børnene: Susanne, født d.
29.-1.-1963 og Dorte, født d.
16.- 5.-1967.
E.S.T. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1960 fra sine
forældre Johanne og Christian Thomsen, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 71 ha., heraf tilkøbt 57 ha.
Stuehuset er opført 1905 og løbende restaureret. Avlsbygningerne nedbrændte i 1983
og blev genopført med sostald, løbeafdeling, fravænningsstald og 2 slagtesvinestalde,
lade og maskinhus fra samme år, der er 2 gylletanke. Gården drives med en svine
produktion på 60 årssøer, der produceres ialt 1.200 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, markvan
dingsanlæg, rendegraver, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet. Desuden drives der 14 ha. fri jord.
ALSTRUPVEJ 123, "SPAUN", AL
STRUP, 9700 BRØNDERSLEV,
tlf. 98-887384.
MORTEN SØRENSEN, gårdejer,
født d. 18.-5.-1924, søn af Thyra
Marie og Søren Jensen Sørensen,
gift d. 28.-11.-1953 med Ebba
Jørgensen, medhjælpende hustru,
født d. 23.-12.-1931, datter af
Gerda og Christian Jørgensen.
M.S. har været på Kærhave Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 12.-1.-1963 fra sine forældre
Thyra Marie og Søren Jensen Sørensen. Nuværende ejer er 5. generatiopå gården, som
var fæstegård under "Hammelmose" i 1810, den blev frikøbt i 1855 af oldefaderen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 23,3 ha., heraf tilkøbt 4,1 ha.
Stuehuset er opført 1914 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde
fra 1948 og 1976, lade fra 1948 og maskinhus fra 1965. Gården drives med en svine
produktion på 28 årssøer, der produceres ca. 280 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 1 traktor, plansilo med varm lufts tørreri. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.
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BLOKHUSVEJ 82, "RINGELSMOSEGAARD", 9490 PANDRUP, tlf.
98-247407.
ERIK NIELSEN, gårdejer, født d.
30.-12.-1930, søn af Signe og
Kresten E. Nielsen, gift d. 24.11.-1962 med Inge Laursen, med
hjælpende hustru, født d. 1.-8.1938, datter af Anna og Søren
Laursen. Parret har børnene: Lis
beth, født d. 6.-8.-1966 og Jør
gen, født d. 27.-6.-1969.
E.N. overtog gården d. l.-ll.-

1962 fra Dejgaard Gaarden.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 21,3 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført 1914 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde
fra 1916, 1965 og 1972, lade fra 1918 og maskinhus fra 1977. Gården drives med en
kvægproduktion på 32 årskøer, 34 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM. Der er 2
traktorer, 1 plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
BLÆSHØJVEJ 70, "TOVLAND",
V. HJERMITSLEV, 9700 BRØN
DERSLEV, tlf. 98-887012.
MOGENS VITTRUP, gårdejer,
født d. 25.-4.-1948, søn af Else
og Holger Vittrup. M.V. har bør
nene: Michael, født d. 10.-4.-1974
og Karina Line, født d. 12.-3.-1976.
M.V. sælger Landbrugsmaskiner.
Han overtog gården d. 5.-8.-1982
fra sine forældre Else og Holger
Vittrup.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 27,7 ha. Der er lejet 8,3 ha.
Stuehuset er opført 1875. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra 1924
og lade fra 1928. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 850 stk. årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 me
jetærsker, markvandingsanlæg, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. M.V. ejer og
driver også "Nygaard", Blæshøjvej 85.

BLÆSHØJVEJ 85, "NYGAARD", V. HJERMITSLEV, 9700 BRØNDERSLEV.
MOGENS VITTRUP, gårdejer, omtales under Blæshøjvej 70.
M.V. overtog gården i 1984.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 38,8 ha., heraf tilkøbt 17,7 ha.
Stuehuset er opført 1934 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade, begge fra 1934, svinestald fra 1970 og maskinhus fra 1978. Der er plansilo og
varm lufts tørreri. Gården drives sammen med "Tovland", Blæshøjvej 70.
BLÆSHØJVEJ 198, "KNUDSGAARD", JANSTRUP, 9493 SALTUM, tlf. 98-881697.
EBBE MICHELSEN, husmand, født d. 12.-7.-1945, søn af Ruth Aase og Arne Vestergaard Michelsen, gift d. 12.-6.-1971 med Annemette Moustsen, lærer, født d. 11.-3.1950, datter af Karen Margrethe og Kristen Moustsen. Parret har børnene: Laust, født
d. 7.-8.-1973, Line, født d. 12.-10.-1977 og Marie, født d. 20.-7.-1983.
E.M. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han er i bestyrelsen for Saltum Hus
mandsforening og for Saltum Centralskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1981 fra Else
og Holger Jensen.
Ejendomsskyld 1.670.000. Areal 19,3 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha.
Stuehuset er opført 1927, tilbygget i 1977 og restaureret 1990. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1927, som er renoveret flere gange, senest i 1989, desuden er der so-
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stald og klimastald, lade fra 1977 og der er gylletank. Gården drives med en svine
produktion på 145 årssøer, der sælges ca. 3.000 smågrise. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps og ærter. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
BONKENVEJ 16, "SKOLEGAARDEN", SDR. SALTUM, 9493 SAL
TUM, tlf. 98-881204.
NIELS MØLLER, født d. 2.-6.1940, søn af Herdis og Søren
Møller, gift d. 22.-6.-1963 med
Sigrun Christensen, medhjælpende
hustru, født d. 14.-1.-1942, dat
ter af Kathrine og Jens Christian
Christensen. Parret har børnene:
Jens Christian, født d. 20.-6.1964, Inger, født d. 20.-9.-1966,
Tina, født d. 18.-6.-1970 og Bo
dil, født d. 26.-6.-1974.
N.M. er kirkesanger ved Saltum og Alstrup Kirker. Han har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1964 fra sine forældre Herdis og Søren Møller,
nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 34,5 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført 1865 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1932, som blev genopført efter brand i 1976, lade fra 1932, der er gylletank og
gastætsilo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.500 stk. årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BONKENVEJ 46, SDR. SALTUM,
9493 SALTUM, tlf. 98-881800.
PER PEDERSEN, gårdejer, født
d. 1.-4.-1951, søn af Ellen og
Ejler Pedersen, gift d. 30.-8.-1975
med Kirsten Margrethe Kjeldsen,
pædagog, født d. 23.-2.-1953,
datter af Gerda og Marthias
Kjeldsen. Parret har børnene:
Kathrine, født d. 30.-3.-1984 og
Kristian, født d. 14.-7.-1987.
P.P. driver Sdr. Saltum Maskin
station. Han har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 30.-7.-1973 fra Jens Vestergaard.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 31 ha.
Stuehuset er opført 1885 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde
fra 1965 og 1977, lade og maskinhus fra 1984. Gården drives med en kvægproduktion
på 65 årskøer af racen Jersey. Der er 8 traktorer samt diverse maskiner til maskin
station samt halmfyr. Der er ansat 1 fodermester og 6 faste medhjælpere på gården.
BONKENVEJ 55, "KÆRHOLM", 9493 SALTUM, tlf. 98-881005.
KRONBORG LUNDBORG, gårdejer, omtales under "Søndergaard", Søndergade 95.
K.L. overtog gården i 1985 fra Harry Sørensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er af nyere dato. Avlsbygningerne består af nyere kostald, lade og foderhus.
Gården drives sammen med "Søndergaard", Søndergade 95.

BRØDSLEVVEJEN 24, "MELLEMGAARD", BRØDSLEV, 9480 LØKKEN, tlf. 98-883193.
KRISTIAN NIELSEN, gårdejer, født d. 2.-1.-1927, søn af Else og Johannes Nielsen,
gift d. 29.-11.-1966 med Mary Andersen, medhjælpende hustru, født d. 28.-10.-1930,
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og Carsten, født d. 1.-6.-1970.
M.N. døde d. 8.-11.-1989.
K.N. har været på Nordisk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1966 fra
Christian Jakobsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført 1800 tallet og restaureret 1975. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1954, maskinhus fra 1978, desuden er der lade og gastætsilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 22 årskøer og 30 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer,
plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
EJERSTEDVEJ 32, "SØNDERGAARD", JANSTRUP,
9493 SALTUM, tlf. 98881171.
LARS CHRISTIAN JENSEN,
gårdejer, født d. 17.-11.1941, søn af Emma og
Frants Jensen, gift d.
19.-11.-1966 med Ellen Pe
dersen, medhjælpende hustru,
født d. 19.-3.-1946, datter
af Ingrid og Ejnar Peder
sen. Parret har børnene:
Frants Michel, født d. 3.2.-1968, Jesper Ejnar, født d. 7.-6.-1971 og Niels Jørgen, født d. 24.-8.-1977.
L.C.J. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han er medlem af Pandrup Byråd. Han
overtog gården d. 1.-11.-1966 fra Chr. Sørensen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 46,5 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald,
som er renoveret til farestald i 1984 efter brand, svinestalde fra 1960 er renoveret til
slagtesvinestald og fravænningsstald i 1990, goldsostald fra 1960, kviestald fra 1977 og
ombygget til slagtesvinestald i 1990, lade fra 1960, maskinhuse fra 1975 og 1990, der
er gylletank og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der
sælges ca. 600 smågrise og 1.000 slagtesvin årligt, deuden er der 5 ammekøer og 2
ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og frøgræs. Der er 2 trakto
rer, halvpart i mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
EJERSTEDVEJ 84, "EJERSTED",
EJERSTED BY, 9493 SALTUM,
tlf. 98-881454.
NIELS CHRISTIAN OLESEN,
gårdejer, født d. 4.-2.-1942, søn
af Esther og Niels Pedersen, gift
d. 12.-12.-1970 med Inga Marie
Olesen, medhjælpende hustru,
født d. 19.-7.-1948, datter af
Esther og Carl Johan Pedersen.
Parret har børnene: Morten, født
d. 13.-2.-1972 og Karsten, født
d. 22.-10.-1974.
N.C.O. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han er i bestyrelsen for Hvetbo Her
reds Landbokreds. Han overtog første halvdel af gården i 1968 og resten i 1978 fra
sine forældre Esther og Niels Olsen.
Ejendomsskyld 2.090.000. Areal 77 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha. Der er lejet 40,5 ha.
Stuehuset er opført 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1914, som er renoveret til fedekvægstald i 1980, sostald og slagtesvinestald fra
1972, lade fra 1914 er renoveret i 1990 og maskinhus fra 1974, der er gastæt silo og
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slagtesvin, deuden er der 20 ammekøer, 6 ungdyr, 14 slagtekalve og tyr af racen
Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, frøgræs og hvede. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
EJERSTEDVEJ 105, "VESTERGAARD", EJERSTED, 9493 SALTUM, tlf. 98-881099.
CHRISTIAN OG JENS CHRISTENSEN, gårdejere, sønner af Anna og Gunnar Christen
sen.
C.C. er født d. 5.-2.-1961 og J.C. er født d. 27.3.-1962.
Begge har været på Try Landbrugsskole. De overtog gården d. 1.-8.-1985 fra deres
forældre Anna og Gunnar Christensen, nuværende ejere er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.280.000. Areal 35 ha., der er lejet 22 ha.
Stuehuset er opført 1925 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1954, som er restaureret i 1989, svinestald fra 1976, lade fra 1939 og maskinhus
fra 1975, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der
produceres ca. 1.000 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og
græsfrø. Der er 1 traktor, 2 mejetærskere, plansilo og varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ENGESGAARDSVEJ 125, "ØSTERGAARD", HUNE TORP, 9490
PANDRUP, tlf. 98-247270.
KNUD ERIK ANDERSEN, gård
ejer, født d. 25.-8.-1936, datter
af Nora og Karl Andersen, gift
d. 9.-11.-1958 med Elly Østergaard Pedersen, medhjælpende hu
stru, født d. 23.-2.-1935, datter
af Valborg Emilie og Jens. Chr.
Pedersen. Parret har børnene:
Alice, født d. 5.-4.-1960, Joan,
født d. 6.-10.-1963 og Kristian,
født d. 17.-9.-1966.
K.E.A. overtog gården d. 25.-4.-1971 fra Andreas Kræbsen.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 43,9 ha., heraf tilkøbt 11,7 ha. Der er lejet 60,5 ha.
Stuehuset er opført 1925 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde
fra 1967 og 1968, ungdyrstalde fra 1975 og 1978, lader fra 1967 og 1978 og maskinhus
fra 1976, der er gastæt silo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 62
årskøer, 65 ungdyr og 35 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrød
er er raps, ærter, hvede og majs. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsan
læg, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
Der er 1 fast medhjælp og sønnen Kristian til hjælp.

ENGHAVEVEJ 7, "DALSGAARD", GL. INGSTRUP, 9480 LØKKEN, tlf. 98-883240.
ARNE HEJLESEN, gårdejer, født d. 6.-10.-1939, søn af Thora og Johannes Hejlesen,
gift d. 3.-11.-1962 med Karen Hejlesen, døgnplejemor, født d. 22.-6.-1942. Parret har
børnene: John, født d. 28.-3.-1965 og Lene, født d. 5.-2.-1968.
A.H. er ringer og graver ved Ingstrup Kirke. Han har været på Haslev Højskole med
landbrugsfag. Han overtog gården d. 20.-4.-1972 fra Arnold Jensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 28,8 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha.
Stuehuset er opført 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde
fra 1914 og 1974, lade fra 1914 er renoveret i 1979, samme år blev der bygget maskin
hus, der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 110 stk. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, markvandingsanlæg, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Gården drives uden
fremmed arbejdskraft.
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TORBEN PEDERSEN, gårdejer, født d. 17.-3.-1959, søn af Birthe og Frank Pedersen,
gift med Hanne Christiansen, montrice, født d. 22.-4.-1962, datter af Edith og Svend
Christiansen. Parret har børnene: Lone, født d. 28.-8.-1986 og Kim, født d. 5.-1.-1989.
T.P. overtog gården i juni 1988 fra sine forældre Birthe og Frank Pedersen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 33,3 ha., heraf tilkøbt 2,9 ha.
Stuehuset er opført 1914 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade, alle fra 1960 og maskinhus fra 1986. Gården drives med en svine
produktion på 21 årssøer, der sælges ca. 400 smågrise, desuden er der 12 amme køer,
11 ungdyr og 5 slagtekalve af racerne SDM og Charolais. Planteproduktionens salgs
afgrøde er byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og
halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
ENGVEJEN 9, MERGELSBÆK, 9490 PANDRUP, tlf. 98-245491.
NIELS JUUL JENSEN, gårdejer, født d. 15.-12.-1933, søn af Anna Kathrine og Nicolaj
Jensen, gift d. 26.-12.-1956 med Jenny Nielsen, rengøringsassistent, født d. 7.-9.-1938,
datter af Marie og Christian Nielsen. Parret har børnene: Mariann og Palle.
N.J.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han er medlem af bestyrelsen i Hus
mandsforeningen, Jelsmark. Han overtog gården d. 22.-11.-1956 fra Otto Christensen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1976, ungdyrstald
fra 1989, lade er genopført efter brand og der er gylletank. Der er 42 årskøer, 45
ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. På gården er der 4 traktorer og 1 mejetær
sker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FAARUPVEJ 39, "KOGSTEDGAARD", 9493 SALTUM.
NIELS CHRISTIAN LUNDGAARD, geologi studerende, født d. 28.-10.-1966.
N.C.L. overtog gården i 1988 fra sin far Kronborg Lundgaard.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1980erne, svinestalde fra 1960erne og lade fra 1986 samt gylletank. Gården drives
i samdrift med faderens ejendom "Søndergaard", Søndergade 95.
FAARUPVEJ 75,"SIGENSGAARD",
FAARUP, 9493 SALTUM, tlf. 98881168.
ANKER STEEN, gårdejer, født d.
20.-11.-1962, søn af Anna og Jør
gen Steen.
A.S. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-7.-1989 fra sine foræl
dre Anna og Jørgen Steen.
Areal 40 ha. Der er lejet 8,3 ha.
Stuehuset er opført efter brand i
1963. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1961 og lader fra 1956/57 og 1987/88. Gården drives med en kvægpro
duktion på 30 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 1 traktor, halvpart i mejetærsker, plansilo
og varm lufts tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

FAARUPVEJ 219, "HUNE HEDEGAARD", HUNE, 9490 PANDRUP, tlf. 98-247318.
JØRGEN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 18.-3.-1922, søn af Kirsten Marie og P. Chri
stian Jørgensen.
J.J. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1964 fra sin far P.
Christian Jørgensen, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 61,2 ha.
Stuehuset er opført før 1900. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade,
alle fra 1936 og foderhus fra 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 20 års-
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blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GL. KVORUPVEJ 19, "V. TVILSTEDGAARD", TVILSTEDGAARDE, 9490 PANDRUP,
tlf. 98-247112.
SØREN RØDHUS, gårdejer, født d. 1.-9.-1931, søn af Anna og Laurids Rødhus, gift d.
26.-9.-1964 med Esther Madsen, medhjælpende hustru, født d. 1.-8.-1938, datter af
Helga og Holger Madsen. Parret har sønnen: Laurits, født d. 18.-8.-1965.
S.R. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1965 fra sine
for ældre Anna og Laurids Rødhus.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 59,4 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha. Der er lejet 19,8 ha.
Stuehuset er opført 1864 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald,
som er genopført i 1957 efter brand, svinestald fra 1959, lade fra 1908 og maskinhus
fra 1975. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 28 årskøer,
53 ungdyr og 2 slagtekalve af blandet race, desuden er der 16 årssøer og der produce
res ca. 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede og
byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. Sønnen er fast
medhjælper på gården.

GL. KVORUPVEJ 42, KVORUP, 9490 PANDRUP, tlf. 98-247224.
ERIK OG PAUL ERIK KRISTENSEN, gårdejere.
E.K. er født d. 7.-3.-1922, søn af Kresten Eriksen Kristensen, gift d. 14.-5.-1944 med
Petra Christensen, husmor, født d. 4.-4.-1922, datter af Anna og Søren Pedersen
Christensen. Parret har børnene: Ove, født d. 1.-9.-1947 og Paul Erik, født d.
23.-4.-1950.
E.K. forpagtede gården i 1944 til 1958, herefter overtog han den fra sine forældre
Else og Kresten Eriksen Kristensen, sønnen Paul Erik købte halvpart i gården d.
1.-1.-1978, den drives som I/S af far og søn, sidstnævnte er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.860.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er lejet 33 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1959, kostald fra 1976, ungdyrstald fra 1979, svinestalde fra 1959 og 1976,
lade fra 1935 og maskinhuse fra 1960 og 1972, der er gylletank og udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve, des
uden er der 15 årssøer, der produceres ca. 250 slagtesvin. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GL. KVORUPVEJ 54, KVORUP,
9490 PANDRUP, tlf. 98-247812.
NIELS CHRISTIAN FRISTRUP,
gårdejer, født d. 17.-6.-1951, søn
af Rigmor og Niels Fristrup, gift
d. 24.-8.-1974 med Inga Nielsen,
butiksassistent, født d. 17.-9.1955, datter af Helga og Gunnar
Nielsen. Parret har børnene: Hen
rik, født d. 9.-12.-1974, Carsten,
født d. 26.-1.-1978, Jonas, født
d. 11.-6.-1982 og Pernille, født
d. 1.-9.-1986.
N.C.F. er deltidsbrandmand hos Falck. Han overtog gården d. 20.-10.-1983 fra sin mor
Rigmor Fristrup.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 20,5 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er lejet 22 ha.
Stuehuset er opført 1959. Avlsbygningerne består af svinestald og lade, begge fra
1929, maskinhus og staklade fra 1947. Gården drives med en svineproduktion på 15
årssøer, der produceres ca. 300 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter og hvede. Der er 3 traktorer, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.
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ERIK PETERSEN, gårdejer, omtales under Grønborgvej 82.
E.P. overtog gården i maj 1988 fra Christian Pedersen.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 6 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1991. Avlsbygningerne består af kvægstald og
svinestald fra 1900 og lade fra 1935. Gården drives sammen med Grønborgvej 82.
GRØNBORGVEJ 82, "ST. BOELSKIFT", ALSTRUP, 9700 BRØN
DERSLEV, tlf. 98-887443.
ERIK PETERSEN, gårdejer, født
d. 4.-12.-1935, søn af Signe og
Albert Petersen, gift d. 30.-3.1957 med Renate Prehn, husmor,
født d. 19.-2.-1934, datter af
Betty og Villy Prehn. Parret har
børnene: Ulla, født d. 10.-9.1957, Gorm, født d. 23.-11.-1961,
Kim, født d. 9.-9.-1964 og tvil
lingerne Lene og Dorthe, født d.
13.-8.-1967.
E.P. driver maskinstation. Han overtog gården d. 18.-12.-1964 fra Christian Boelskift.
Ejendomsskyld 2.550.000. Areal 64,5 ha., heraf tilkøbt 29,5 ha., der er lejet 8 ha.
Stuehuset er opført 1868 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1900 og som er renoveret i 1989, svinestald fra 1930 er renoveret i 1981, slagtesvinestald fra 1979, lader fra 1900 og 1981 og maskinhus fra 1985, der er gylletank.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.500 stk., desuden er der minkfarm
med 1.200 mink, samt pelseri. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr. Der er 1 fast
medhjælper på gården. Gården drives sammen med Grønborgvej 32.

GRÅSTENVEJ 10, "ALBÆK MØLLEGAARD", RENDBÆK, 9493
SALTUM, tlf. 98-881196.
LARS CHRISTIAN JENSEN, gård
ejer, født d. 1.-5.-1931, søn af
Maren Kristine og Carl Christian
Jensen, gift d. 30.-11.-1953 med
Inger Katrine Andersen, medhjæl
pende hustru, født d. 15.-9.-1931,
datter af Anna Margrethe og An
ders Christian Voldkjær Andersen.
Parret har sønnen: Erling, født
d. 1.-2.-1958.
L.C.J. overtog gården d. 1.-4.-1966 fra Erik Pedersen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 24,6 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført 1934 og restaureret 1973. Avlsbygningerne består af svinestald fra
1950, som er renoveret i 1978 og 1980, der er bygget ny i 1978, lade fra 1900 og ma
skinhus fra 1976. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der produceres
ca. 1.500 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr. L.C.J. har samdrift
med "Albækgaard", Rendbækvej 75.
GRÅSTENVEJ 20, "GRAASTEN", RENDBÆK, 9493 SALTUM, tlf. 98-881163.
MOGENS VESTERMARK, gårdejer, født d. 29.-12.-1957, søn af Else og Nielse
Vestermark, gift d. 28.-12.-1986 med Ulla Poulsen, bankassistent, født d. 19.-4.-1956,
datter af Grethe Paulsen. Parret har børnene: Rune, født d. 15.-4.-1987 og Thor, født
d. 16.-4.-1989.
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gylletank.
smågrise.
traktorer,
bruges til

Mogens Vestermark har været på
Lundbæk Landbrugsskole 2 gange.
Han overtog gården i april 1983
fra sine forældre Else og Niels
Vestermark.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal
26 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der
er lejet 3 ha.
Stuehuset er opført 1936, tilbyg
get og renoveret i 1987. Avlsbyg
ningerne består af svinestalde
fra 1936, 1956, 1978, 1988 og
1990, lade fra 1936 og der er
Gården drives med en svineproduktion på 215 årssøer, der sælges ca. 5.200
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 2
plansilo og kold lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælper. Maskinstation
en del af markarbejdet.

GAAEN 8, "FAARUPGAARD",
FÅRUP, 9493 SALTUM, tlf. 98881045.
GUNNAR SJØLUND, gårdejer,
født d. 1.-7.-1955, søn af Anna
Grethe og Torsten Sjølund, gift
d. 17.-10.-1987, med Anette Gre
gersen, montrice, født d. 7.-10.1964, datter af Karen og Johan
nes Gregersen. Parret har børne
ne: Jonas, født d. 14.-12.-1987
og Peter, født d. 17.-1.-1991.
G.S. har været på Lægård og
Lundbæk Landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-7.-1986 fra sine forældre Anna
Grethe og Torsten Sjølund, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 65,3 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 20 ha. skov,
plantage, hede og klit. Der er lejet 15 ha.
Stuehuset er opført 1874 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1955 som senere er renoveret, svinestald fra 1953, renoveret til ungdyrstald,
laderne er fra 1956, 1977 og 1986, maskinhuse fra 1928 og 1960, der er gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 2
traktorer, plansilo, varm og kold lufts tøreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet. Desuden bruges der lidt løs hjælp.

HAUGAARDSVEJ 30, "SØNDERGAARD", GL. INGSTRUP, 9480
LØKKEN, tlf. 98-883230.
VERNER JENSEN, gårdejer, født
d. 14.-12.-1944, søn af Inger Elsine og Helmer Jensen, gift d.
25.-11.-1967 med Ingelise Mathia
sen, medhjælpende hustru, født
d. 29.- 6.-1948, datter af Anna
og Gerhard Mathiasen. Parret
har børnene: John, født d. 22.-5.1966 og Mette, født d. 11.-6.1969.
V.J. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 28.-3.-1972 fra sine
forældre Inger Elsine og Helmer Jensen, nuværende ejer er 7. generation på gården,
som kom i familiens eje i 1777.

-292-

Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført 1866 og restaureret 1979. Avlsbygningerne består af svinestald fra
1974, som er renoveret i 1982, svinestald fra 1978, lade fra 1966 er senere renoveret,
maskinhus fra samme år, der er 2 gastætte siloer og gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 65 årssøer, der produceres ca. 1.100 slagtesvin. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, varmluft tørreri og halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HEDEVEJEN 62, "LERVANG", V. HJERMITSLEV, 9700 BRØNDERSLEV, tlf.
98-887418.
JØRGEN HARRITSLEV MATHIASEN, gårdejer, født d. 28.-11.-1940, søn af Karen og
Ejnar Mathiasen, gift d. 20.-7.-1990 med Grethe Kjær Rasmussen, medhjælpende hu
stru, født d. 13.-4.-1936, datter af Lilly og Hans Kjær Rasmussen. Parret har børnene:
Helle, født d. 14.-6.-1962 og Flemming, født d. 15.-9.-1965.
J.H.M. er specialarbejder. Han overtog gården d. 9.-9.-1965 fra sin mor Karen Ma
thiasen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1918, lade og maskinhus er begge fra 1987. Gården drives med en ammekobesætning på 15 ammekøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racerne SDM og Simmentaler.
Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor, plansilo og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HELLEDIVEJ 18, LUNDEGÅRDS
MARK, 9490 PANDRUP, tlf. 98204021.
HANS CHRESTEN HANSEN,
gårdejer, født d. 20.-8.-1960,
datter af Grethe og Thyge Kri
stian Hansen.
H.C.H. er specialarbejder, han
har været på Kalø og Lundbæk
Landbrugsskoler. Han overtog går
den d. 1.-1.-1986 fra sine foræl
dre Grethe og Thyge Kristian
Hansen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 33,5 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er lejet 17 ha.
Stuehuset er opført 1903 og restaureret 1966. Avlsbygningerne består af smågrisestald
fra 1960, der blev bygget sostald i 1988 efter en brand, laderne er fra 1973 og 1987
og maskinhus fra 1973. Gården drives med en svineproduktion på ca. 49 årssøer, der
produceres ca. 1.050 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, rug
og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri og
halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

HELLEDIVEJ 23, LUNDEGÅRDS
MARK, 9490 PANDRUP, tlf. 98247287.
NIELS CHRISTIAN MADSEN SØ
RENSEN, gårdejer, født d. 22.10.-1922, søn af Pauline og Chri
stian Sørensen, gift d. 22.-3.-1958
med Anna Larsen, medhjælpende
hustru, født d. 11.-2.-1934, dat
ter af Anna Johanne Marie og
Hans Larsen. Parret har børne
ne: Bent, født d. 9.-2.-1959,
Hanne, født d. 3.-10.-1961 og Mona, født d. 28.-10.-1965.
N.C.M.A. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1955 fra
hans forældre Pauline og Christian Sørensen, nuværende ejer er 3. generation på
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gården.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er lejet 5 ha.
Stuehuset er opført 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1959, svinestald fra 1900, lade fra 1931 og maskinhus fra 1964, der er 2 udendørs
køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer og 18 ungdyr af racen
SDM, desuden er der 6 årssøer og 100 slagtesvin. Der er 2 traktorer. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

HELLEDIVEJ 34, "LUNDHOLT", LUNDEGÄRDS MARK, 9490 PANDRUP, tlf. 98247971.
NIELS KRISTIAN PILGAARD JENSEN, gårdejer, født d. 26.-6.-1951, søn af Gudrun
Johanne og Jens Bach Jensen, gift d. 3.-3.-1979 med Annegrete Kjeldsen, medhjælpen
de hustru, født d. 20.-3.-1945, datter af Lisbeth og Søren Kjeldsen. Parret har bør
nene: Lisbeth, født d. 17.-7.-1979 og Annamarie, født d. 22.-8.-1981.
N.K.P.J. har været på Lægaarden Landbrugsskole, han er medlem af kontrolforenin
gens bestyrelse i Jetsmark, han overtog gården d. 15.12.1980 fra sine forældre Gudrun
Johanne og Jens Bach Jensen.
Ejendomsskyld 2.260.000. Areal 82,2 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er lejet 7,7 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1927, som er tilbygget i 1983, maskinhus fra 1972, desuden er der svinestald og
lade på den nedlagte gård "Østerlund", Helledivej 37. Gården drives med en kvægpro
duktion på 43 årskøer, 50 ungdyr og 22 slagte kalve af racen SDM, der er 2 årssøer og
34 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er
2 traktorer, samt halvpart i 1 traktor, mejetærsker, plansilo og varmt luft tørreri.
Gården drives uden fremmed arbejdskraft. Forældrene bebor stuehuset på Helledivej
37.
HORSEDALSVEJ 22, SDR. SALTUM, 9493 SALTUM, tlf. 98-883037.
JØRGEN SØRENSEN, gårdejer, omtales under Møllebækvej 20.
J.S. overtog gården d. 1.-11.-1989 fra Svend K. Mouritsen.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 32 ha.
Stuehuset er opført i 1930. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930 og lade fra
1960erne.
Der er plansilo og varmt luft tørreri.
J.S. ejer og driver også Møllebækvej 20.

HØJENSGAARDSVEJ 25, DYBDALGAARD, 9493 SALTUM, tlf. 98-881597.
ARNE ANDREASEN, gårdejer, født d. 30.-6.-1942, søn af Dagny og Magnus Andrea
sen, gift d. 19.-7.-1980 medd Marianne Pedersen, lægesekretær, født d. 8.-10.-1948,
datter af Laura og Aksel Ulrik Pedersen. Parret har børnene: Lene, født d. 25.-10.1974, Helle, født d. 11.-8.-1977, Lise, født d. 20.-12.-1979 og Mette, født d. 17.4.-1982.
A.A. er murer, han har været på Lundbæk Landbrugsskole og overtog gården i august
1977 fra sine forældre Dagny og Aksel Ulrik Pedersen, nuværende ejer af 3. genera
tion på gården.
Ejendomsskyld 2.400.00. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er lejet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1934 og 1989, svinestald fra 1978, som er tilbygget i 1986, lade fra 1906,
maskinhus fra 1987, der er gylletank og gastæt silo. Gården drives med en kvægpro
duktion på 20 årskøer, 30 ungdyr, 10 slagte kalve af racen SDM, svineproduktionen
består af 55 årssøer, der sælges 1.200 smågrise årligt, desuden er der 10 ammekøer, 5
ungdyr, 10 slagte kalve af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps. Der 2 traktorer og mejetærsker. Der er 1 fast medhjælper og maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
INGSTRUPVEJ 89, "HJERTHOLM", VESTER HJERMITSLEV, 9700 BRØNDERSLEV, tlf.
98-887315.
ELISABETH NIELSEN, gårdejer, født d. 25.-12.-1928, datter af Maren og Niels
Christian Chren, gift d. 8.-6.-1950 med Knud Erik Nielsen, gårdejer, født d.
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28.-2.-1921, søn af Karen og E.
Nielsen. Parret har børnene: Ka
ren, født d. 1.-11.-1951 og Bir
gitte, født d. 25.-3.-1957.
Knud E. Nielsen døde d. 27.-6.1985, han har været på Ladelund
Landbrugsskole, han var bestyrer
på gården efter sit giftermål og
han overtog gården fra sin sviger
moder Maren Chren, ved hans
død overtog E.N. gården og hun
er mindst 6. generation.
Ejendomsskyld. 2.560.000. Areal

69,4 ha, heraf tilkøbt 18,8 ha..
Stuehuset er opført i 1896 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, som er genopført efter en brand i 1933, laden er fra samme år.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, byg og
hvede. Der er 2 traktorer, mejetærsker, kornsilo, varmt luft tørreri og halmfyr fra
1978. Der er 1 bestyrer på gården.
INGSTRUPVEJ 46, "DAMGAARD", VESTER HJERMITSLEV, 9700
BRØNDERSLEV,
tlf. 98-887015.
OLE LARSEN, gårdejer, født d. 20.-5.-1946, søn af Grethe og Niels Larsen, gift d.
20.-9.-1970 med Elin Thomsen, vaskeriarbejder, født d. 20.-9.-1950, datter af Nanna
og Christian Thomsen. Parret har børnene: Jesper, født d. 23.-5.-1972, Merete, født d.
2.-5.-1974 og Trine, født d. 21.-11.-1978.
O.L. driver lidt maskinstation, han har været på Bygholm Landbrugsskole og overtog
gården i juli 1985 fra sine forældre Grethe og Niels Larsen, nuværende ejer er 6.
generation. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 34,4 ha., der er lejet 133,3 ha.
Stuehuset er opført i 1933 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stald, som er renoveret til tørreri i 1986 og lade fra ca. 1900. Gården drives med
minkfarm, som er opført i 1985, der er 550 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps, ærter, byg, hvede, havre, frøgræs, fabrikskartofler og læggekartofler. Der er
2 traktorer, 2 mejetærskere, kartoffellægger, rotorharve, plansilo og varmt luft
tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
KETTRUPVEJ 61, "BJERREMARK", KETTRUP, 9480 LØK
KEN, tlf. 98-883457.
KELD AAGAARD MATHIASEN,
gårdejer, født d. 2.-11.-1954, søn
af Anna Marie og Christian Inge
mann Mathiasen, gift d. 11.-4.1981 med Lene Madsen, medhjæl
pende hustru, født d. 25.-7.-1959,
datter af Anna Lise Marie og
Gunner Madsen. Parret har bør
nene: Anders, født d. 7.-1.1983, Peter, født d. 4.-1.-1986 og Mette, født d. 3.-10.-1989.
K.A.M. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han er i bestyrelsen på Ingstrup Mejeri
og overtog gården d. 1.-11.-1979 fra sine forældre Anna Marie og Christian Ingemann
Mathiasen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 18 ha.. Der er lejet 24,5 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kalve
stald fra 1910, kostalde fra 1965 og 1980, lade fra 1987, foderhuse fra 1980 og 1987,
maskinhuse fra 1925 og 1987, der er køresilo og gastæt silo. Gården drives med en
kvægproduktion på 40 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagte kalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg og ærter. Der er 2 traktorer, der bruges maskinstation
til en del af markarbejedet.
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FÅRUP, 9493 SALTUM, tlf. 98881472.
RONALD BECKER LARSEN,
gårdejer, født d. 1.-3.-1962, søn
af Helga og Peder Larsen, gift d.
5.-8.-1989 med Anne Mette
Holm, EDB assistent, født d.
1.-9.-1961, datter af Birthe og
Bøgild Holm. Parret har børnene:
Brian, født d. 2.-9.-1987 og
Mark, født d.
14.-4.-1991.
R.B.L. har været på Kongegaarden Landbrugsskole og Kalø Landbrugsskole, han overtog gården i 1986 fra sine
forældre Helga og Peder Larsen, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 1 ha. Der er lejet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1870, som er renoveret i 1986, desuden er der stalde fra 1975 og 1986, lade
fra 1982 og maskinhus fra 1965, der er gylletank. Gården drives med en kvægprodukti
on på 49 årskøer, 50 ungdyr og 100 slagte kalve af racen Jersey. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, plansilo og varmt luft tørreri. Der
bruges maskinstation til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.

KLOVBORGVEJ 31, "MOSEGAARDEN", LUNDEGAARDS MARK, 9490 PANDRUP.
SVENNING LUNDBÆK OLSEN, gårdejer.
S.L.O. overtog gården d. 1.-1.-1989 fra sin fader.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 7,8 ha..
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade fra 1890.

KVORUPVEJ 69, "DALSAGERGAARD", DALSAGER, 9490 PANDRUP, tlf. 98-277545.
INGER OG POUL ERIK KRISTENSEN, gårdejere.
P.E. er født d. 23.-4.-1950, søn af Petra og Erik Kristensen, gift d. 23.-6.-1975 med
Inger Nielsen, bankbestyrer, født d. 3.-12.-1950, datter af Sigrid og Aage Nielsen.
Parret har børnene: Kristian, født d. 8.-12.-1978, Karin, født d. 3.-8.-1983 og Mette,
født d. 2.-9.-1986.
P.E.K. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Landbokredsen.
Parret overtog gården d. 1.-9.-1972 fra Magnus Mortensen.
Ejendomsskyld 1.175.000. Areal 17,5 ha. Jorden er bortforpagtet til GI. Kvorupvej 42.
Stuehuset er opført i 1917 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af lade og
maskinhus fra 1980. Der er plansilo, varm- og kold luft tørreri samt halmfyr.
P.E.K. driver sammen med faderen GI. Kvorupvej 42.
KVORUPVEJ 105, KJÆDEGÅRDS MARK, 9490 PANDRUP, tlf. 98-247198.
LARS LARSEN, gårdejer, født d. 19.-9.-1948, søn af Rosa og Jens Larsen, bor sam
men med Birthe Christiansen, hjemmehjælper, født d. 16.-1.-1948, datter af Inge og
Thorvald Madsen.
L.L overtog gården d. 1.-6.-1975 fra sine forældre Rosa og Jens Larsen, nuværende
ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 27,8 ha. Der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført 1938 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde
og svinestalde fra 1954 og 1975, lade fra 1900 og maskinhus fra 1988. Gården drives
med en kvægproduktion på 30 årskøer, 30 ungdyr og 18 slagtekalve af racen RDM,
desuden er der en slagtesvineproduktion på 300 stk. Der er 1 traktor og kornsilo. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.
KVORUPVEJ 187, "HØNSHOLM", KVORUP, 9490 PANDRUP, tlf. 98-247890.
ELSE VESTERGAARD, gårdejer, født d. 3.-3.-1955, datter af Anna og Kristian Carlo
Hansen, gift d. 2.-8.-1985 med Svend Vestergaard, gårdejer, født d. 9.-8.-1935, søn af
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Jenny og Aksel Vestergaard. Par
ret har sønnen: Klaus, født d.
17.-10.-1985.
Else Vestergaard ejer Pandrup
Hestetransport. Hun overtog går
den d. 1.-11.-1979 fra sin bror
Martin Hansen, nuværende ejer
er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal
65,7 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der
er lejet 60 ha.
Stuehuset er opført 1904 og lø
bende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1962 og 1972, svinestald
fra før 1900, lade fra 1924 og maskinhus fra 1977. Gården drives med en kvægproduk
tion på 50 årskøer, 40 ungdyr og 25 slagtekalve af blandet race, desuden er der 6
årssøer og der produceres ca. 100 slagtesvin årligt, der er en minkfarm med 104
tæver samt 4 følhopper. Planteproduktionens salgsafgrøder er industrikartofler og
læggekartofler til eksport. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts
tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KVORUPVEJ 203, KVORUP, 9490 PANDRUP, tlf. 98-247903.
HANNY BIRGITH JENSEN, gårdejer, født d. 26.-1.-1944, datter af Dagny og Vilhelm
Iversen, gift d. 13.-8.-1968 med Kjeld Jensen, vejformand, født d. 16.-1.-1943, søn af
A. Jensen. Parret har børnene: Michael Bo, født d. 2.-2.-1968, Charlotte, født d.
15.-2.-1972, Anette, født d. 18.-8.-1978 og Betina, født d. 18.-8.-1978.
H.B.J. overtog gården d. 13.-7.-1983 fra sine forældre Dagny og Vilhelm Iversen.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 9 ha.
Stuehuset er opført 1931 og restaureret 1984/85. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1929 og 1968, lade fra 1883 er udbygget i 1929, desuden er der maskinhus fra
1929. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der sælges 400 smågrise
årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korn tørreri med kold luft.
KVORUPVEJ 221, "MOSEHOLM", KVORUP, 9490 PANDRUP, tlf. 98-247328.
MARTIN CHRISTIAN SØRENSEN, gårdejer, født d. 25.-10.-1934, søn af Nielsine og
Søren Jensen Sørensen, gift d. 24.-10.-1964 med Esther Teilberg Overgaard, medhjælp
ende hustru, født d. 20.-2.-1944, datter af Valborg og Jens Krog Overgaard. Parret
har børnene: Søren, født d. 2.-12.-1965, Ann, født d. 29.-10.-1967 og Jeanne, født d.
20.-10.-1969.
M.C.S. overtog gården juli 1962 fra Karen og Martin Andersen.
Ejendomsskyld 1.280.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er lejet 20 ha.
Stuehuset er opført 1864 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde
fra 1963 og 1973, ungdyrstald og maskinhus fra 1973 og lade fra 1989, der er gylle
tank. Gården drives med en slagtekalveproduktion på 140 slagtekalve af racerne SDM
samt nogle krydsningskalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede
og rug. Der er 2 traktorer, plansilo og varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

KVORUPVEJ 226, "KVORUP
SØNDERGAARD",
KVORUP,
9490 PANDRUP, tlf. 98-247053.
ERIK ANDERSEN, gårdejer, født
d. 24.-9.-1939, søn af Anna og
Ejnar Andersen, gift d. 22.-7.1967 med Karen Larsen, økono
maassistent, født d. 9.-2.-1942,
datter af Agnes og Ejnar Larsen.
Parret har sønnen: Morten, født
d. 23.-2.-1970.
E.A. driver minkfarm med 125

-297tæver. Han overtog gården d. 5.-10.-1974 fra sine svigerforældre Agnes og Ejnar
Larsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 33 ha.
Stuehuset er opført 1820, løbende restaureret og tilbygget i 1965. Avlsbygningerne
består af svinestald og lade fra 1850 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en
svineproduktion på 25 årssøer og 450 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps, byg, hvede, havre og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo
og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KÆDEGAARDSVEJ 34, "KÆDEGAARD", PANDRUP, 9490 PANDRUP.
TORBEN JENSEN, gårdejer, omtales under "Øster Bundgaard", Omfartsvejen 90.
T.J. overtog gården i februar 1985 fra Ole Pedersen.
Ejendomsskyld 1.275.000. Areal 27,5 ha.
Stuehuset er opført i 1800-tallet og løbende restaureret. Staldene er udlejet til
Jetsmark Rideklub, ridestald er opført i 1978. Jorden drives sammen med "Øster Bund
gaard", Omfartsvejen 90.
KÆRBYVEJ 14, "KÆRHOLT",
SDR. SALTUM, 9493 SALTUM,
tlf. 98- 881201.
LILLY ANDERSEN, gårdejer,
født d. 22.-11.-1926, datter af
Petra og Niels Emanuel Mikkel
sen, gift d. 15.-8.-1947 med An
dreas Andersen, gårdejer, født d.
18.-9.- 1918, søn af Kirstine Ma
rie og Peder Christian Andersen.
Parret har børnene: Bodil Marie,
født d. 8.-1.-1948 og Egon Chri
stian, født d. 30.-12.-1951.

A.A.døde d. 28.-4.-1990.
A.A. overtog gården d. 1.-6.-1965 fra sine forældre Kirstine Marie og Peder Christian
Andersen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 23,3 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha., der er lejet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1800 tallet og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade, begge fra 1917 og maskinhus fra 1990. Gården drives med en kvæg
produktion på 20 årskøer, 20 ungdyr og 5 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer og kornsilo. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet. Gården drives sammen med sønnen Egon Christian Andersen.

KÆRGAARDSVEJ 21, "KJÆRGAARD", V. HJERMITSLEV, 9700 BRØNDERSLEV, tlf.
98-887886.
KURT PEDERSEN, gårdejer, født d. 17.-7.-1960, søn af Ingrid og Christian Pedersen.
K.P. er murer. Han har været på Ladelund og Asmildkloster Landbrugsskoler. Han er i
bestyrelsen for Hvetbo Landbokreds og er i Landboforeningens Landbo Kontakt til
Pandrup Kommune. Han overtog gården d. 1.-3.-1986 fra Peder Pedersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 20,3 ha., der er forpagtet 21 ha.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1982. Avlsbygningerne består af svinestald fra
1930, som er renoveret i 1978/79, lader fra 1900 og 1978/1979 og maskinhus fra 1979.
Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer, der sælges ca. 2.600 smågrise
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og frøgræs. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm og kold luft tørreri. Der er 1 skoledreng til
hjælp på gården.
LUNDBÆKVEJ 72, "LUNDSGAARD", 9490 PANDRUP, tlf. 98-247162.
SIGNE OLSEN, gårdejer, født d. 16.-9.-1925, datter af Kirstine Marie og Peder Chri
stian Andersen, gift d. 19.-5.-1951 med Henning Olesen, født d. 4.-11.-1924, søn af
Martine og Johan Olsen. Parret har børnene: Johan, født d. 22.-4.-1953, Jane, født d.
24.-2.-1935 og Erik, født d. 12.-3.-1964.
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dohan Olsen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er lejet 82,5 ha.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald fra 1960, lade fra ca. 1900 og maskinhus fra 1980. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, byg, hvede og rug. Der er 5
traktorer, 2 mejetærskere, rotorharve, plansilo og korntørreri med kold og varm luft.

LUNDBÆKVEJ 94, "BAKKEGAARDEN", 9490 PANDRUP, tlf. 98-247162.
ERIK OLSEN, gårdejer, født d. 12.-3.-1964, søn af Signe og Henning Olsen.
E.O. overtog gården d. 30.-12.-1989 fra Niels Hansen.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 16,5 ha.
Stuehuset er opført 1844 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og maskinhus, alle fra 1940 og lade fra 1920. Gården derives sammen med
moderens gård "Lundsgaard".
LUNDERGAARDSVEJ 85, "SDR.
HEDEGAARD", 9490 PANDRUP,
tlf. 98-247207.
SØREN HEDEGAARD, gårdejer,
født d. 29.-6.-1958, søn af Ruth
og Nicolaj Hedegaard.
S.H. overtog gården d. 1.-1.-1990
fra sin mor Ruth Hedegaard, nu
værende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal
41,6 ha.
Stuehuset er opført 1914 og lø
bende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1954, svinestald fra 1914
er renoveret efter brand i 1960, lade fra 1960 og maskinhus fra 1962. Gården drives
med en kvægproduktion på 28 årskøer, 22 ungdyr og 21 slagtekalve af racen SDM,
desuden er der 6 årssøer og 75 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter og hvede. Der er 2 traktorer, kornsilo og varm luft tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

LØTHVEJ 72, "NØRGAARD", 9493 SALTUM, tlf. 98-881511.
ERIK ALBRECHTSEN, gårdejer, født d. 7.-1.-1958, søn af Elise Johanne og Niels
Aage Albrechtsen.
E.A. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han er i bestyrelsen af Avlsforeningen for
SDM i Vendsyssel. Han overtog gården d. 1.-8.-1982 fra Jens Lunde.
Ejendomsskyld 2,1 ha. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført 1905 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1958, renoveret i 1984/85, ungdyrstald, lade og maskinhus, alle fra 1985, maskin
hus fra 1941, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer,
75 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, der bruges staldvarme
til opvarmning af stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Der er en
1 fodermester og 1 halvtids medhjælper på gården.

LØTHVEJ 101, "MØLLEVANG", ALSTRUP, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-887354.
JØRGEN SØRENSEN, gårdejer, født d. 19.-1.-1939, søn af Carly og Jens Sørensen,
gift d. 20.-1.-1962 med Ingrid Vittrup Carlsen, sygeplejerske, født d. 31.-12.-1938,
datter af Mary og Emil Carlsen. Parret har børnene: Gitte, født d. 2.-12.-1962, Dot,
født d. 15.-3.-1965, Jens, født d. 14.-2.-1967 og Mette, født d. 20.-4.-1971.
J.S. overtog gården d. 1.-11.-1964 fra sine forældre Carly og Jens Sørensen.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 60 ha. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført 1935 og restaureret 1975. Avlsbygningerne består af svinestalde
fra 1935, 1960 og 1962, de er renoveret i henholdsvis 1985 og 1990, lade fra 1972 og
maskinhus fra 1976, der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
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2.200 stk. årligt, desuden er der en hjortefarm med 100 dyr. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg,
plansilo og varm lufts tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
LØTHVEJ 121, "OVERGAARD", ALSTRUP, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-887383.
KRESTEN BOELT, gårdejer, født d. 10.-3.-1933, søn af Anine og Johan Christensen,
gift d. 14.-9.-1963 med Karen Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 22.-12.-1936,
datter af Anne Elise og Peder Nielsen. Parret har børnene: Jens Johan, født d. 28.2.-1964, Hans, født d. 13.-11.-1966 og Charlotte, født d. 3.-7.-1969.
K.B. er i bestyrelsen for Hjermitslev-Alstrup Husmandsforening. Han overtog gården i
1963 fra sine forældre Anine og Johan Christensen, nuværende ejer er 6. generation
på gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er opført 1971. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1955 og 1974, lade
fra 1974 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed
arbejdskraft.

MØLLEBÆKVEJ 10, "VESTERGAARD", GL. INGSTRUP, 9480
LØKKEN, tlf. 98-883032.
POUL ERIK NIELSEN, gårdejer,
født d. 19.-12.-1935, søn af Else
og Johannes Nielsen, gift d. 23.12.-1985 med Else Merethe Bech,
medhjælpende hustru, født d.
29.-8.-1948, datter af Ella og
Kristian Bech. Parret har børne
ne: Ib, født 4.-12.-1971, Kurt,
født 13.-1.-1975, Jane, født 26.7.-1976 og Inge, født 5.-4.-1979.
P.E.N. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han er i bestyrlesen for Vest Vendsyssel
Kontrolforening. Han overtog gården d. 22.-1.-1971 fra Karl Olsen.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 4 ha. skov og eng.
Der er lejet 15 ha.
Stuehuset er opført 1874 og restaureret flere gange, senest i 1989. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1971, ungdyrstald fra 1979, lade og foderhus fra 1987 og
maskinhus fra 1977, der er køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 35 års
køer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, hvede, byg og ærter. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg, plansilo og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng
til hjælp.
MØLLEBÆKVEJ 20, "HØJGAARD",
GL. INGSTRUP, 9480 LØKKEN,
tlf. 98-883037.
JØRGEN SØRENSEN, gårdejer,
født d. 7.-8.-1943, søn af Elna
og Ejner Sørensen, gift d.
28.-11.- 1970 med Aase Dissing,
husmor, født d. 31.-8.-1950, dat
ter af Anna og Thorvald Dissing.
Parret har børnene: Jesper, født
d. 30.-3.-1972, Rikke, født d.
24.- 12.-1975 og Thomas, født d.
16.- 10.-1978.
J.S. overtog gården d. 1.-11.-1970 fra Kjeld Vittrup.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 48,2 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er lejet 50 ha.
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1890, som er renoveret til kalvestald i 1960, løsdriftsstald fra 1972 er tilbygget i 1975
og malkestald fra 1978, ungdyrstald fra 1978, lade fra 1975 og maskinhus fra 1988,
der er 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 85 årskøer, 90 ungdyr
og 50 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter,
hvede og byg. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og
halvautomatisk kulfyr. Der er 2 faste medhjælpere. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. 3.S. ejer og driver også Horsedalsvej 22, Sdr. Saltum.

NEESTVEJ 40, "ØSTERGAARD",
BRØDSLEV, 9480 LØKKEN, tlf.
98-883186.
OLAV OG NIELS VAGN SAND
CHRISTENSEN, gårdejere, begge
sønner af Stinne og Johannes
Christensen.
O.S.C. er født d. 17.-9.-1940,
gift d. 20.-11.-1965 med Jytte
Jensen, hjemmehjælper, født d.
22.-6.-1944, datter af Sinne og
Henry Jensen. Parret har børne
ne: Allan, født d. 20.-1.-1967,
Lene, født d. 21.-2.-1970 og Hanne, født d. 27.-9.-1973.
N.V.S.C. er født d. 6.-2.-1939, gift d. 1.-11.-1983 med Ingeborg, født d. 18.-6.-1943.
Parret har sønnen: Ken, født d. 23.-5.-1983, parret bor på ejendommen Engbovej 5.
Begge brødre har været på Bygholm Landbrugsskole. De overtog gården d. 3.-12.-1966
fra Hans Aage Madsen.
Ejendomsskyld 2.130.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1952 som er renoveret i 1975, samme år blev der bygget lade og maskinhus, ungdyr
stald er fra 1980 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 års
køer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter, hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, plansilo,
varm lufts tørreri og halmfyr. Gården drives sammen med Neesvej 18, som er på ca.
8 ha.
NØRREGADE 66, "ØSTER PIL
GAARD", KAAS, 9490 PANDRUP,
tlf. 98- 245306.
HANS PILGAARD, gårdejer,
født d. 19.-1.-1943, søn af Ma
ren og Peder Pilgaard, gift d.
27.-2.-1967 med Edel Sørensen,
medhjælpende hustru, født d.
11.-2.-1945, datter af Elma og
Karl Gustav Utoft Sørensen.
Parret har børnene: Jakob, født
d. 3.-10.-1969 og Lisbeth, født
d. 29.-9.-1971.
H.P. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han er i bestyrelsen for DLG Åbybro
Afdeling og er i regnskabsudvalget H.A.L.S. Han overtog gården d. 1.-7.-1971 fra sine
forældre Maren og Peder Pilgaard, nuværende ejer er ca. 7. generation på gården, som
var i familiens eje, da den stadig var fæstegård, den blev frikøbt i 1811.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 87 ha., heraf tilkøbt 44 ha. Der er lejet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1800 tallet og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
ungdyrstald fra 1928, som er renoveret i 1980, kostald fra 1973, svinestald fra 1928 er
renoveret i 1960, lade fra 1928 og foderhus fra 1980, der er gylletank og 3 køresiloer.
Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 90 ungdyr og 40 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der 15 årssøer, der produceres ca. 300 slagtesvin. Plantepro-
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mejetærsker, markvandingsanlæg, rendegraver, plansilo og varm og kold luft tørreri.
Der er 1 fast medhjælper på gården, som drives sammen med Omfartsvejen 70.
OMFARTSVEJEN 14, "TRÆDENSLUND", MERGELSBÆK, 9490 PANDRUP, tlf. 98245339.
CARL SCHACK, gårdejer, født d. 10.-12.-1952, søn af Birgitte og Wilhelm Schack.
C.S. er i bestyrlsen for Nordjysk Kreatur Eksportforening. Han overtog gården i maj
1976 fra sine forældre Birgitte og Wilhelm Schack.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 57,8 ha. Der er lejet 22 ha.
Stuehuset er opført 1911 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade, begge fra 1932, maskinhus fra 1980, der er gastætsilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 60 årskøer, 90 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsan
læg og rendegraver. Der er 1 fast medhjælper på gården.

OMFARTSVEJEN 70, KALSNESGÄRDS KÆR, 9490 PANDRUP.
HANS PILGAARD, gårdejer, omtales under Nørregade 66.
H.P. overtog gården d. 1.-12.-1984 fra Hans Agesen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er opført 1956 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1960 og lade fra 1920, der er 1 kornsilo. Gården drives sammen med "Øster Pilgaard", Nørregade 66.
OMFARTSVEJEN 90, "ØSTER
BUNDGAARD", 9490 PANDRUP,
tlf. 98-247453.
TORBEN JENSEN, gårdejer, født
d. 26.-3.-1945, søn af Alice og
Ejlif Jensen, gift d. 25.-10.-1969
med Anne Marie Petersen, med
hjælpende hustru og lægesekretær,
født d. 9.-1.-1947, datter af Ka
rin og Agner Pedersen. Parret
har børnene: Lene, født d. 29.5.-1972, Christian, født d. 11.-3.1975 og Anne, født d. 15.-5.-1979. T.J. har været på Næsgaard Landbrugsskole. Han er
i bestyrelsen for Hvetbo Herreds Landboforening. Han overtog gården i august 1969
fra sine svigerforældre Karin og Agner Pedersen, den oprindelige gård blev solgt og
der blev opført en ny i 1973/74 øst for Pandrup.
Ejendomsskyld 2.990.000. Areal 85 ha., heraf tilkøbt 58 ha., der er lejet 3 ha.
Stuehuset er opført 1973/74. Avlsbygningerne består af slagtesvinestald fra 1973, so
stald fra 1974, halmlade fra 1973 og maskinhus fra 1976, der er gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 95 årssøer, der prdoduceres ca. 1.900 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 rendegraver, plansilo, varm og kold lufts tørreri og halmfyr. T.J. ejer og
driver også "Kædegaard", Kædegårdsvej 34.

OMFARTSVEJEN 150, 9490 PAN
DRUP, tlf. 98-247416.
KNUD JENSEN, gårdejer, født
d. 17.-8.-1942, søn af Inger
Marie og Christian Jensen, gift
d. 29.-12.-1966 med Ellen Trans,
hjemmehjælper, født d. 21.-10.1947, datter af Kathrine og Chri
stian Trans. Parret har sønnen:
Christian, født d. 16.-1.1976.
K.J. overtog gården d. 1.-7.-
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Ejendomsskyld 800.000. Areal 20,5 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er lejet 5 ha.
Stuehuset er opført 1958/59 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1951, ungdyrstald fra 1971, svinestald fra 1969 og lade fra 1947. Gården
drives med en kvægproduktion på 21 årskøer, 30 ungdyr og 10 slagtekalve af blandet
race. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
PANDRUP MARKVEJ 18, 9490
PANDRUP, tlf. 98-247327.
OLUF LARSEN, gårdejer, født d.
2.-1.-1926, søn af Kathrine og
Marius Larsen, gift d. 10.-4.-1963
med Edel Ribergaard, medhjælpende
hustru, født d. 13.-1.-1928, dat
ter af Marianne og Ingemann Ri
bergaard. Parret har børnene:
Svend, født d. 24.-5.-1964 og
Hans, født d. 29.-9.-1969.
O.L. har været på Køng Højskole
med Landbrugsfag. Han overtog
gården d. 1.-4.-1963 fra sine forældre Kathrine og Marius Larsen, nuværende ejer er
4. generation på gården, som oldefaren byggede på jord, der blev købt af Bisgaard.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald, begge fra 1965, ungdyrstald fra 1973, lade fra 1925 og maskinhus fra
1980. Gården drives med en kvægproduktion på 15 årskøer, 17 ungdyr og 8 slagtekalve
af racen SDM, desuden er der en svineproduktion på 8 årssøer, der sælges ca. 60
smågrise og produceres 100 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

PILEVEJ 1, "KAASHOLM AVLSGAARD", KAAS, 9490 PANDRUP, tlf. 98-245065.
KAAS BRIKETTER ApS.
Areal 656 ha.
Stuehuset er opført 1987. Avlsbygningerne består af lader fra 1952 og 1987. Gården
drives med planteproduktion og skovbrug, salgsafgrøderne er korn og frøavl. Der er 5
traktorer, 2 mejetærskere, 1 rendegraver og varm lufts tørreri. Der er 1 driftsleder
og 2 medhjælpere på gården.
PÆLEVEJ 11, V. RENDBÆK, 9493 SALTUM, tlf. 98-247322.
KNUD LARSEN, gårdejer, født d. 19.-11.-1926, søn af Anna og Otto Larsen, gift d.
13.-5.-1954 med Lisse Helene Larsen, medhjælpende hustru.
K.L. er medlem af Saltum Husmandsforenings bestyrelsen. Han overtog gården i 1954
fra sine forældre Anna og Otto Larsen, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1800 tallet og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1977, kviestald fra 1979 og lade og maskinhus fra 1980. Gården drives
med en kvægproduktion på 37 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Planteproduktion
ens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og 1 rendegraver. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
RENDBÆKVEJ 9, "KÆRGAARD", SDR. SALTUM, 9493 SALTUM, tlf. 98-881699.
SØREN KLAUSEN PEDERSEN, gårdejer, født d. 18.-2.-1959, søn af Anna og Niels
Christian Pedersen, gift d. 26.-7.-1980 med Kirsten Gaarden, medhjælpende hustru,
født d. 30.-12.-1955, datter af Margrethe og Kresten Gaarden. Parret har børnene:
Carsten, født d. 13.-1.-1981, Torben, født d. 4.-9.-1983, Martin, født d. 20.-4.-1986 og
Jette, født d. 12.-8.-1988.
S.K.P. driver maskinstation. Han overtog gården d. 30.-12.-1985 fra sine forældre
Anna og Niels Christian Pedersen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
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Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
41,6 ha., heraf tilkøbt 10 ha.,
der er lejet 55 ha.
"Kærgaard"s stuehus er opført
1900 og restaureret i 1975. Avls
bygningerne består af kvægstald
fra 1900, som er renoveret se
nest 1989, kostald, ungdyrstald
og lade er fra 1989 og maskinhus
fra 1975, der er gylletank. Går
den drives med en kvægprodukti
on på 65 årskøer, 95 ungdyr og
40 slagtekalve af racen SDM og
Jersey, desuden er der 90 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. Gården drives uden fremmed
arbejdskraft.

RENDBÆKVEJ 59, "ENGGAARDEN", RENDBÆK, 9493 SALTUM,
tlf. 98-881472.
WILLY JENSEN, født d. 18.-10.1940, søn af Marie og Thorvald
Andreas Jensen, gift d. 24.-11.1963 med Inger Marie Henriksen,
arbejdsleder, født d. 24.-11.-1948,
datter af Golle Katinka og Ernst
Henriksen. Parret har børnene:
Karen Marie, født d. 7.-6.-1964,
Marianne, født d. 27.-3.-1966 og
Henriette, født d. 27.-7.-1969.
W.J. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1975 fra Oskar
Christensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 23,6 ha., heraf tilkøbt 11,4 ha.
Stuehuset er opført 1957 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde
fra 1951 og 1978, lade fra 1920, der er gylletank. Gården drives med en svineproduk
tion på 100 årssøer, der sælges ca. 2.200 smågrise og der produceres 30 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker,
plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RENDBÆKVEJ 75, "ALBÆKGAARD", RENDBÆK, 9493 SAL
TUM, tlf. 98-881196.
ERLING JENSEN, gårdejer, født
d. 1.-2.-1958.
E.J. overtog gården d. 1.-3.-1982
fra Ole Helledige. Gården ejes
sammen med onklen E. Andersen,
der arbejder på Grønland.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal
34,4 ha.
Stuehuset er opført ca. 1960 og
restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af svinestald og lade, som er genopført efter brand i 1971, der er gastæt
silo. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af raps, ærter og
korn. Der er 1 traktor. Stuehuset udlejes til turister. Gården drives i samdrift med
faderens gård "Albæk Møllegaard", Gråstensvej 10.
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SDR. LUNDBAK 34, LUNDBAK, 9490 PANDRUP, tlf. 98-247335.
SVENNING LUNDBÆK OLSEN, gårdejer, født d. 20.-1.-1945, søn af Anna Marie og
Gunnar Olsen, bor sammen med Valborg Lorentzen, husassistent, født d. 1.-7.-1949.
Parret har børnene: Henrik, født d. 8.-1.-1972 og Maria Louise, født d. 29.-9.-1987.
S.L.O. overtog gården d. 1.-1.-1989 fra sin far Gunnar Olsen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 22 ha. Der er lejet 8 ha.
Stuehuset er opført 1964. Avlsbygningerne består af ældre kvægstald og svinestald,
som er renoveret i 1989, desuden er der staklade og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 20 årskøer og 20 ungdyr af racen SDM, der er 12 årssøer og der
sælges ca. 200 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede.
Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. S.O. ejer og
driver også "Mosegaarden", Klovborgvej 31.
SDR. RINGVEJ 76, "NYGAARD", INGSTRUP, 9480 LØKKEN, tlf. 98-883026.
VAGN DAM JENSEN, gårdejer, født d. 17.-1.-1956, søn af Grethe og Lars Dam Jen
sen. V.D.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog 1 halvdel af gården d.
1.-2.-1983 og resten i 1986 fra sine forældre Grethe og Lars Dam Jensen, gården har
været i slægtens eje siden 1750.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 66 ha., der er forpagtet og lejet 43 ha.
Stuehuset er opført 1867 og restaureret 1976. Avlsbygningerne består af ældre kvæg
stald, svinestald fra 1972/73, lade fra 1885 og maskinhus fra 1984. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, frøgræs, hvede, byg og
læggekartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKJULSMARKSVEJ 15, "ELMEGAARD", SKJULSMARK, 9480
LØKKEN, tlf. 98-883260.
IRMA PEDERSEN, gårdejer, født
d. 6.-10.-1936, datter af Emma
Marie og Søren S. Helledie, gift
d. 31.-10.-1959 med Svend Peter
Pedersen, tømrer, født d. 12.11.-1936, søn af Olga Marie og
Christian Peder Pedersen. Parret
har børnene: Leif, født d. 20.-9.1960, Jytte, født d. 7.-3.-1963,
Kurt, født d. 14.-9.-1970 og Hel

le, født d. 17.-6.-1973.
LP. overtog gården d. 1.-4.-1982 fra Bernhard Damgaard Jensen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 36,1 ha., heraf tilkøbt 17,6 ha., der er lavet en lille sø.
Stuehuset er opført 1913 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1988, lade fra 1913 og maskinhus fra 1985. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 800 slagtesvin årligt og der er en minkfarm med 225 tæver. Desuden er
der 6 påfugle, mandarinænder og forskellige duer. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker,
plansilo og varm og kold lufts tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

SKJØDSHOLMSVEJ 48, "RISAGERGAARD", SKJØDSHOLM, 9490
PANDRUP, tfl. 98-246441.
JANE HOLST RASMUSSEN, gård
ejer, født d. 11.-3.-1957, datter
af Thyra og Poul Erik Pedersen,
gift d. 1.-8.-1981 med Mogens
Aagaard Rasmussen, gårdejer,
født d. 24.-9.-1956, søn af Sinna
og Svend Rasmussen. Parret har
datteren: Anne, født d. 30.-1.1983.
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J.H.R. overtog gården d. 15.-3.-1986 fra Jens Laue Bælum.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 83 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført 1933. Avlsbygningerne er genopført efter brand i 1933, de er
renoveret med klimastald i 1991 og lade fra 1933. Gården drives med en svineproduk
tion på 180 årssøer, der sælges ca. 3.600 smågrise årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, byg, hvede og fabrikskartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo, varm og kold lufts tørrreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
SKJØDSHOLMSVEJ 49, "VESTER
TRØJBORG", TRØJBORG, 9490
PANDRUP, tlf. 98-247417.
SVEND AAGE JENSEN, gårdejer,
født d. 30.-7.-1937, søn af Dag
mar og Ejnar Tulstrup Jensen,
gift d. 15.-10.-1960 med Karen
Marie Nielsen, medhjælpende hu
stru, født d. 8.-12.-1939, datter
af Karen og Ejner Holger Niel
sen. Parret har børnene: Gitte,
født d. 8.-4.-1961, Dorte, født d.
31.-5.-1965 og Hanne, født d.

28.-2.-1968.
S.AA.J. er i bestyrelsen for Jetsmark sogns Husmandsforening og i bestyrelsen for
Læplantningslaget. Han overtog gården d. 15.-10.-1960 fra Erling Larsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 19,3 ha., heraf tilkøbt 6,2 ha., der er lejet 6,7 ha.
Stuehuset er opført 1920 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde
fra 1969, 1973 og 1974, lade fra 1976 og maskinhus fra 1974, der er gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 55 årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise og 100
slagtesvin, desuden er der får på ejendommen. Planteproduktionens salgsafgrøde er
raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varm og kold luft tørreri.
Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
SKJØDSHOLMSVEJ 67, "TRØJBORG", TRØJBORG, 9490 PANDRUP, tlf. 98-247160.
ERIK HOLMSGAARD, gårdejer, født d. 27.-9.-1946, søn af Anna Marie og Aage Holmsgaard, gift d. 20.-9.-1970 med Hjørdis Nielsen, sygeplejerske, født d. 13.-7.-1949,
datter af Esther og Jørgen Nielsen. Parret har børnene: Henrik og Hanne.
E.H. overtog gården fra sine svigerforældre Esther og Jørgen Nielsen.
Ejendomsskyld 1.210.000. Areal 43,3 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført ca. 1910 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svi
nestalde fra 1920 og 1984, lade fra 1920 og maskinhus fra 1984. Gården drives med en
svineproduktion på 30 årssøer, der produceres ca. 550 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri.
Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
SKJØDSHOLMSVEJ 96, "SDR.
SKJØDSHOLM", SKJØDSHOLM,
9490 PANDRUP, tlf. 98-247449.
OLE GLARBO, gårdejer, født d.
29.-65.-1937, søn af Ethel og
Vagn Glarbo, gift d. 23.-1.-1965
med Kirsten Sørensen, pædagog,
født d. 6.-4.-1945, datter af
Edith og Christian Sørensen.
Parret har børnene: Lone, født
d. 14.- 8.-1965 og Agnethe, født
d. 11.- 10.-1968.
O.G. er i bestyrelsen for Jets
mark Familiebrug. Han er medlem af Planteavlsudvalget i Hjørring Amt. Han overtog
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gården d. 15.-10.-1973 fra Herluf Christensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført 1885 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde
fra 1885 og 1979, lade fra 1937 og maskinhus fra 1986, der er gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der sælges ca. 1.200 smågrise. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
SKJØDSHOLMSVEJ 105, "NR.
SKJØDSHOLM", SKJØDSHOLM,
9490 PANDRUP, tlf. 98-247190.
SVEND SONDRUP POULSEN,
gårdejer, født d. 14.-12.-1935,
søn af Mary og Per Sondrup Po
ulsen, gift d. 17.-3.-1957 med
Esther Sørensen, gårdejer, født
d. 22.-7.-1936, datter af Ane og
Marius S. Sørensen. Parret har
børnene: Ulf, født d. 2.-1.-1960
og Jarl, født d. 1.-10.- 1964.
S.S.P. er vejformad ved Nordjyl
lands Amt. Han overtog gården d. 20.-12.-1956 fra Svend Aage Jakobsen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 15,3 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført 1859 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1956 som er renoveret 1965, svinestald fra 1976, klimastald fra 1986, lade fra
1936 og maskinhus fra 1975, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion
på 50 årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKOLEVEJ 50, "VESTERGAARD",
PANDRUP, 9490 PANDRUP, tlf.
98-247384.
NIELS KJÆRSGAARD NIELSEN,
gårdejer, født d. 1.-2.-1932, søn
af Kamma og Jens Nielsen, gift
d. 2.-4.-1957 med Sonja Aaen,
pensionist, født d. 29.-9.-1937,
datter af Anna og Jens Aaen.
Parret har børnene: Mona, født
d. 9.-11.-1953, Irene, født d. 8.2.-1958, Tage, født d. 10.-10.1959, Ilse, født d. 10.-11.-1961,
Finn, født d. 1.-2.-1963, Kurt, født d. 30.-4.-1964 og Orla, født d. 13.-8.-1967.
N.K.N. er stationsleder på brandstationen i Pandrup, han har været på St. Restrup
Husmandsskole. N.K.N. overtog gården d. 1.-4.-1967 fra Niels Jørgen Ribbergaard.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 13,9 ha. Der er frasolgt 2,5 ha. Der er lejet 5 ha.
Stuehuset er opført 1920 efter brand.
Avlsbygningerne består af kvægstald, som er renoveret og tilbygget svinestald i 1973,
svinestald renoveret 1968, lade fra 1920 og der er indendørs fodersilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 14 årskøer og 15 ungdyr af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps og byg. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. Sønnen Finn er medhjælper på gården.
SLOTSVEJ 25, "VESTERGAARD", SDR. SALTUM, 9493 SALTUM.
ERIK OG JENS GADE, gårdejere.
De overtog gården i august 1989 fra Klitgaard Sørensen.
Stuehuset er opført 1870 og restaureret 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade, alle fra 1931 og maskinhus fra 1975.
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SMEDEGAARDSVEJ 35, "MELLERG AARD", RENDBÆK, 9493 SALTUM, tlf. 98246547.
ERIK GADE, gårdejer, født d. 2.-7.-1958, søn af Karen og Niels Gade, bor sammen
med Helle Tøttrup, sygeplejerske, født d. 8.-4.-1967, datter af Ketty og Jørgen
Tøttrup.
E.G. har været på Ladelund- og Asmildkloster Landbrugsskoler. Han er i ungdomsud
valget for Hjørring Landboforening. Han overtog gården d. 1.-8.-1987 fra sine forældre
Karen og Niels Gade, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Der er lejet 34 ha.
Stuehuset er opført 1917 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1934, svinestald fra 1987, ungdyrstald fra 1989, lade fra 1915 og maskinhus fra
1978, der er gastæt silo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 130
årssøer, der sælges ca. 400 smågrise og produceres ca. 2.600 slagtesvin. Plante
produktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med
varm og kold lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælper på gården.
SOLVEJEN 41, "VESTERGAARD", FAARUP, 9493 SALTUM, tlf. 98-881490.
OLE MADSEN, gårdejer, født d. 24.-6.-1950, søn af Esther og Peter Madsen, gift d.
31.-10.-1981 med Zita Larsen, medhjælpende hustru, født d. 1.-6.-1955, datter af
Laura og Arne Larsen. Parret har børnene: Mikael, født d. 20.-4.-1977, Kristian, født
d. 26.-8.-1981 og Jørgen, født d. 13.-5.-1985.
O.M. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 10.-11.-1977 fra
Elna Gjerløv.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Der er lejet 27 ha.
Stuehuset er af ældre dato og restaureret og renoveret senest 1990. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1960 og 1979, lade fra 1900, der er gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 39 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der er 2 traktorer, plansilo,
varm og kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STORGAARDSVEJ 4, "STORGAARD", SDR. SALTUM, 9493
SALTUM, tlf. 98-881237.
NIELS PETER KRÆMMERGAARD,
gårdejer, født d. 9.-3.-1938, søn
af Agnes Birthe og Niels Kræmmergaard, gift d. 26.-5.-1960
med Erna Sørensen, medhjælpen
de hustru, født d. 9.-2.-1936,
datter af Amagda og Johan Se
verin Sørensen. Parret har børne
ne: Niels Jørgen, født d. ll.-ll.-1960, Helle, født d. 13.-1.-1963,
Erik, født d. 27.-4.-1964, Per, født d. 8.-9.-1965 og Hanne, født d. 8.-12.-1975.
N.P.K. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1966 fra sine
forældre Agnes Birthe og Niels Kræmmergaard.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 28 ha.
Stuehuset er opført 1926, restaureret efter brand og derefter løbende vedligeholdt.
Avlsbygningerne består af kvægstalde, svinestald og lade, alle fra 1926, kvægstalden
er renoveret og maskinhus er fra 1977, der er gylletank. Gården drives med en besæt
ning på 10 årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin, desuden er der 10 ammekøer og
25 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr. Gården
drives uden fremmed arbejdskraft.
STORGAARDSVEJ 22, "HARRISIGGAARD", SDR. SALTUM, 9493 SALTUM, tlf. 98881521.
JØRN VESTERGAARD, gårdejer, født d. 12.-9.-1935, søn af Dorthea Marie og Martin
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16.-1.-1942, datter af Kristine og Jesper Sørensen. Parret har børnene: Preben, født d.
24.-3.-1963, Lone, født d. 3.-3.-1966, Lene, født d. 26.-3.-1968 og Tove, født d.
27.-2.-1977.
J.V. overtog gården d. 1.-9.-1963 fra sine forældre Dorthea Marie og Martin Vestergaard. Ejendomsskyld 940.000. Areal 13,9 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er lejet 7,8 ha.
Stuehuset er opført 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1972, svinestald fra 1928 er renoveret i 1973, lade fra 1928 og maskinhus fra
1986. Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer, 22 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer og plansilo med kold lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

STORGAARDSVEJ 44, "HVOLGAARD", SDR. SALTUM, 9493
SALTUM, tlf. 98-881229.
JENS SÆRKÆR GADE, gårdejer,
født d. 28.-6.-1930, søn af Jenny
og Kresten Gade, gift d. 10.-4.1955 med Inger Møller, medhjæl
pende hustru, født d. 21.-8.-1935,
datter af Ebba og Julius Møller.
Parret har børnene: Jørn, Karen
og Erik.
J.S.G. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-4.-1955 fra sine svigerforældre Ebba og Julius Møller. Sønnen Erik, som er født
d. 17.-6.-1963, købte halvpart i gården d. 1.-1.-1987, han har været på Try og Lund
bæk Landbrugsskoler.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 45 ha.
Stuehuset er opført 1918. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1965 og lade fra
1918. Gården drives med en kvægproduktion på 93 årskøer, 100 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der
er 3 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. J.S.G. ejer og driver
også "Risholm", Dyrehaven 104, Brønderslev kommune, desuden driver han "Vestergaard", Slotsvej 25.
STRIDEVEJ 35, "DAMSIGGAARD",
V. HJERMITSLEV, 9700 BRØN
DERSLEV, tlf. 98-881079.
PETER GJERRILD, gårdejer,
født d. 28.-8.-1921, søn af Sine
og Niels Knudsen, gift d. 11.-9.1954 med Anna Madsen, medhjæl
pende nusixu, iøat d. O.-3.-1V25,
datter af Inger og Peter Madsen.
Parret har børnene: Niels Chri
stian, født d. 1.-11.-1957 og In
ger Merete, født d. 2.-1.-1960.
P.G. overtog gården i maj 1951
fra sine forældre Sine og Niels Knudsen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha. Der er lejet 12 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1962/63. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1928 og 1938, lader fra 1954 og 1974 og maskinhus fra 1965, der er gastæt
silo. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres ca. 450 slag
tesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og rug. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
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BRØNDERSLEV, tlf. 98-881368.
KRISTIAN TØLBØL JENSEN
(MYRTUE), gårdejer, født d. 4.4.-1941, søn af Karen og Hans
Jensen (Myrtue), gift d. 1.-2.-1969
med Anette Jensen, lægesekretær,
født d. 13.-10.-1943, datter af
Ingeborg og Hermand Jensen. Par
ret har børnene: Hans, født d.
26.-11.-1969 og Niels, født d.
30.-10.-1972.
K.T.J. har været forstander. Han

overtog gården d. 1.-5.-1971 fra Knud Erik Andersen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 41,1 ha., heraf tilkøbt 30 ha. Der er bortforpagtet 33,5
ha.
Stuehuset er opført 1878 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1878, svinestald fra 1970 og lade fra 1900 tallet. Gårdens besætning er på 2
ammekøer og 2 ungdyr af racerne Angus og Hereford. Der er 1 traktor.
SØKÆRVEJ 9, SØKÆR, 9490
PANDRUP, tlf. 98-247182.
CHRESTEN
VESTERGAARD,
gårdejer, født d. 19.-4.-1934, søn
af Dorthea og Martin Vestergaard,
gift d. 30.-5.-1957 med Ida Sø
rensen, rengøringsassistent, født
d. 31.-7.-1933, datter af Amagda
og Johan Sørensen. Parret har
børnene: Keld, født d. 6.-5.-1959,
Kirsten, født d. 17.-8.-1962, Ben
te, født d. 14.-11.-1964 og Per,
født d. 1.-9.-1969.
C.V. overtog gården d. 15.-1.-1960 fra Inge Pedersen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1920erne og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1920 og 1972, svinestald fra 1920 og nyrenoveret lade. Gården drives
med en kvægproduktion på 17 årskøer, 18 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, der
er 6 årssøer og 100 slagtesvin. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SØNDERGADE 95, "SØNDERGAARD", 9493 SALTUM, tlf. 98881005.
KRONBORG LUNDGAARD, gård
ejer, født d. 29.-7.-1940, søn af
Jacobi og Per Lundgaard, gift d.
7.-10.-1964 med Inger Marie Lar
sen, husmor, født d. 1.-9.-1941,
datter af Gudrun Marie og Erling
Marinus Larsen. Parret har børne
ne: Niels Chresten, født d. 28.10.-1966, Per, født d. 21.-2.-1970
og Maria, født d. 28.-8.-1972.
K.L. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1967 fra
Erling Larsen.
Ejendomsskyld 3.300.000. Areal 90 ha., heraf tilkøbt 26 ha. Der er lejet 30 ha.
Stuehuset er opført 1964/65. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1950, 1960 og
1970, svinestald fra 1976 og lade fra 1950, som er genopført efter brand, foderhus
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fra 1970 og maskinhus fra 1980, der er gylletank. Gården drives med en kvægprodukti
on på 70 årskøer, 110 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en
slagtesvineproduktion på ca. 1.000 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter, hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo med varm luft
tørreri. Der er 1 fast medhjælper på gården, som drives sammen med "Kærholm",
Bonkenvej 55.
TINGHØJGADE 132, "KRISTIANSLUND", JANSTRUP, 9493 SAL
TUM, tlf. 98-881054.
JENS EJVIND JENSEN, gårdejer,
født d. 22.-9.-1928, søn af Marie
og Frederik Jensen, gift d. 9.12.-1958 med Helene Pedersen,
medhjælpende hustru, født d.
31.-12.-1940, datter af Inga og
Andreas Pedersen. Parret har
børnene: Gitta Inga, født d. 12.2.-1960 og Jan Frederik, født d.
6.-11.-1962.
J.E.J. er trædrejer. Han overtog gården i 1964.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1920 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde
fra 1926, 1949 og 1979, lader fra 1949, 1982 og maskinhus fra 1976, der er indendørs
køresilo. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der produceres ca.
1.600 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer og 1
mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

TINGHØJGADE 177, INGSTRUP,
9480 LØKKEN, tlf. 98-883321.
LEIF KRISTENSEN, gårdejer,
født d. 11.-3.-1947, søn af Elna
og Viggo Kristensen, gift d. 9.4.-1966 med Lis Johansen, pæda
gogmedhjælper, født d. 30.-6.1944, datter af Elly og Karl Jo
hansen. Parret har børnene: An
ny, født d. 9.-11.-1968, Kim,
født d. 3.-5.-1972, Martin, født
d. 20.- 11.-1979 og Kristian,
født d. 24.-4.-1981. L.K. overtog gården d. 4.-1.-1977 fra Poul Koch.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført 1960 og udvidet i 1967. Avlsbygningerne består af svinestalde fra
1960, 1978 og 1982, maskinhus fra 1978, der er 2 gylletanke. Gården drives med en
svineproduktion på 90 årssøer, der produceres ca. 1.800 slagtesvin. Planteproduktion
ens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TINGHØJGADE 202, "HAVGAARD",
BRØDSLEV, 9480 LØKKEN, tlf.
98-883172.
JOHANNES FRØSTRUP, gård
ejer, født d. 21.-10.-1954, søn af
Anna Kirstine og Valdemar Frø
strup.
J.F. overtog gården d. 1.-6.-1982
fra sine forældre Anna Kirstine
og Valdemar Frøstrup, nuværende
ejer er 3. generation på gården.
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Stuehuset er opført 1907 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1982, lade fra 1989 og maskinhus fra 1985, der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 27 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetær
sker, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TORPET 35, "TORPETGAARD", TORPET, 9493 SALTUM, tlf. 98-881794.
JENS HEIDEMANN GREGERSEN, gårdejer, født d. 7.-1.-1960, søn af Karen og Johan
nes Gregersen, gift d. 15.-5.-1982 med Dorte Godtfredsen, medhjælpende hustru, dat
ter af Gerda og Kaj Erik Godtfredsen. Parret har børnene: Heidi, født d. 26.-2.-1984,
Anders, født d. 13.-12.-1985, Kasper, født d. 23.-2.-1988 og Søren, født d. 7.-12.-1989.
J.H.G. har været på Hammerum Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården i 1986
fra sine forældre Karen og Johannes Gregersen.
Ejendomsskyld 2.240.000. Areal 50 ha. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført 1864 og restaureret 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
1974, lade fra 1980 og maskinhus fra 1985, der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 75 årskøer, 85 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Der er 3
traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælper. Maskinstation bru
ges til en del af markarbejdet.
TREKRONER 18, V. HJERMITSLEV, 9700 BRØNDERSLEV, tlf. 98-887747.
JOHN BORUP, gårdejer, født d. 12.-8.-1952, søn af Karen og Karl Borup, gioft d.
20.-9.-1975 med Rigmor Sørensen, kontorassistent, født d. 20.-6.-1956, datter af Signe
og Holger Sørensen. Parret har børnene: Torben, født d. 3.-6.-1977 og Bjarne, født d.
12.-8.-1980.
J.B. er formand for V. Hjermitslev og Astrup Husmandsforening. Han overtog gården
d. 15.-11.-1985 fra sine svigerforældre Signe og Holger Sørensen.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 10 ha. Der er lejet 15 ha.
Stuehuset er opført 1887 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1951, lader fra 1887 og 1990 og maskinhus fra 1990. Gården drives med en kvæg
produktion på 30 årskøer og 45 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrø
der er hvede og byg. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
TREKRONER 35, "ØSTER DRUSTRUP", V. HJERMITSLEV, 9700 BRØNDERSLEV, tlf.
98-887424.
HANS TRUDSLEV, gårdejer, født d. 13.-9.-1927, søn af Marie og Jens Trudslev, gift
d. 13.-7.-1951 med Inga Nørgaard, medhjælpende hustru, født d. 14.-9.-1932, datter af
Kamma og Arnold Nørgaard. Parret har børnene: Gunnar, født d. 21.-9.-1951, Henning,
født d. 8.-10.-1954, Søren, født d. 9.-1.-1956 og Lisbeth, født d. 25.-6.-1962.
H.T. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i 1952, da han byggede
den som statshusmandsbrug, den blev udstykket fra Drustrup.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført 1952. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, alle
fra 1952, ny svinestald fra 1965 og maskinhus fra 1985. Gården drives med en svine
produktion på 12 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin, desuden er der 8 ammekøer,3 ungdyr og 5 slagtekalve af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts
tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
TRUDSLEVVEJ 35, TRUDSLEV, 9480 LØKKEN, tlf. 98-883027.
JENS KJELD KNUDSEN, gårdejer, født d. 13.-11.-1942, søn af Else og Hans Knudsen.
J.K.K. overtog gården d. 1.-5.-1974 fra sine forældre Else og Hans Knudsen. Nuværen
de ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 41 ha., der er lejet 29 ha.
Stuehuset er opført 1874 og løbende restaureret.. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1975, ungdyrstald fra 1985, lade fra 1979 og maskinhus fra 1989, der er gylletanke
og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 55 ungdyr
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hvede. Der er 2 traktorer og markvandingsanlæg. Der er 1 fast fodermester. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
TRUDSLEVVEJ 58, "BORUPGAARD", INGSTRUP, 9490 LØKKEN, tlf. 98-883003.
FLEMMING FUGLEDE JØRGENSEN, proprietær, født d. 17.-4.-1953.
F.F.J. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-7.-1983 fra
Torling Ramsing Lindegaard.
Ejendomsskyld 5.600.000. Areal 220 ha., heraf tilkøbt 130 ha. Der er forpagtet 450 ha.
Stuehuset er opført 1874 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ældre lade
og maskinhus fra 1985. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående
af hvede, raps, ærter, græsfrø og byg. Der er 3 traktorer, 2 mejetærskere, 5 plan
siloer og varm lufts tørreri. Der er 2 faste medhjælpere på gården.
TRUDSLEVVEJ 130, "KLITLA
DEN", KVORUP KLIT, 9480
LØKKEN, tlf. 98-883153.
SVEND ERIK JENSEN, gårdejer,
født d. 13.-5.-1937, søn af Marie
og Søren Peter Jensen, gift d.
10.-11.-1981 med Ena Jytte
Bruun, medhjælpende hustru, født
d. 13.- 1.-1940, datter af Edith
og Verner Bruun. Parret har dat
teren: Malene, født d. 25.-7.-1983.
S.E.J. er i bestyrelsen for Ing
strup Mejeri og i bestyrelsen for
Land vindingslaget for Kettrup sø. Han overtog gården d. 15.-6.-1971 fra sine forældre
Marie og Søren Peter Jensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 16,6 ha. Der er lejet 16,6 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og renoveret i 1973. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1969 og 1987, lader fra 1947 og 1980, samt maskinhus fra 1980, der er
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer, 48 ungdyr og 22
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. Gården drives uden fremmed
arbejdskraft.

VESTERHAVSVEJ 155, "HOL
MEN", HOLMEN, 9490 PANDRUP,
tlf. 98-247769.
KELD KNUDSEN, gårdejer, født
d. 21.-5.-1953, søn af Ketty og
Christian Knudsen, gift d. 26.7.-1975 med Tove Pedersen, med
hjælpende hustru, født d. 16.-9.1953, datter af Kamma og Mag
nus Bruun Pedersen. Parret har
børnene: Erik, født d. 23.-8.-1976,
Egon, født d. 14.-11.-1977, El
len, født d. 16.-8.-1980 og Elin, født d. 17.-11.-186.
K.K. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han er i bestyrelsen for Vendsyssel Vikar
ordning Syd. Han overtog gården d. 20.-2.-1976 fra Elly og Henning Jæger.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 59,6 ha., heraf tilkøbt 24,6 ha. Der er lejet 20 ha.
Stuehuset er opført 1906 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde
fra 1943 og 1977, ungdyrstald fra 1978, lade fra 1943, foderhus fra 1988 og maskinhus
fra 1991, der er gylletanke og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægprodukti
on på 70 årskøer, 70 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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VOLDKÆRVEJ 2, "RENDBÆKLUND", RENDBÆK, 9493 SALTUM,
tlf. 98-881238.
KRESTEN ANDREASEN, gårdejer,
født d. 18.-12.-1946, søn af Kar
la Marie og Søren Andreasen,
gift med Gundhild Skovlund, født
d. 22.-9.-1946, datter af Ragna
og Olav Skovlund Hansen. Parret
har børnene: Tea, født d. 1.-5.1971, Peter, født d. 7.-6.-1974
og Martin, født d. 6.-1.-1978.
K.A. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 9.-4.-1983 fra sin far Søren Andreasen, nuvæ
rende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er lejet 20 ha.
Stuehuset er opført 1858 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1990, lade fra samme år og maskinhus fra 1991, der er gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 51 årskøer, 49 ungdyr og 32 slagtekalve af racen SDM. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VOLDKÆRVEJ 14, RENDBÆK, 9493 SALTUM, tlf. 98-881263.
MARTIN ANDREASEN, gårdejer, født d. 3.-10.-1930, søn af Kathrine og Adolf Andrea
sen, bor sammen med Margit Jensen, husmor, født d. 23.-5.-1932, datter af Anna og
Niels Chr. Nielsen. Parret har børnene: Lisbeth, født d. 8.-12.-1954 og Søren, født d.
11.-5.-1958.
M.A. overtog gården d. 1.-6.-1976 fra sine forældre Katrine og Adolf Andreasen,
nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 15,3 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er lejet 2 ha.
Stuehuset er opført 1900, restaureret og tilbygget i 1982 og 1989. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1950, lade fra 1956 og maskinhus fra 1978. Gården drives med
en kvægproduktion på 21 årskøer og 20 ungdyr af racerne SDM og Jersey. Der er 3
traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VOLDKÆRVEJ 113, "VOLDKÆRGAARD", VOLDKÆR, 9490 PANDRUP, tlf. 98-247561.
LORENTS BENTZEN, gårdejer,
født d. 31.-12.-1960, søn af An
na Marie og Peter Bentzen.
L.B. har været på Lundbæk Land
brugsskole 2 gange. Han overtog
gården i februar 1984 fra Niko
laj Hedegaard.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
60 ha., heraf tilkøbt 29 ha. Der
er lejet 17 ha.
Stuehuset er opført 1960 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1980, det er en løsdriftsstald, som er genopført efter brand, lade fra 1980, der er
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer, 70 ungdyr og 30 slag
tekalve af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede
og maltbyg. Der er 3 traktorer, 1 rendegraver, plansilo og kold lufts tørreri. Der er 1
fodermester på gården. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ØSTRUPVEJ 31, ØSTRUP, 9493 SALTUM, tlf. 98-881008.
JENS PETER MØLLER, gårdejer, født d. 9.-4.-1962, søn af Hanne og Henning Møller.
J.P.M. har været på Try og Asmildkloster Landbrugsskoler. Han overtog gården d.
1.-12.-1991 fra sin mor Hanne Møller, gården har været i familiens eje i flere
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Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 42 ha., der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og senest restaureret 1990. Avlsbygningerne består af
kvægstald, som blev genopført efter brand i 1961, kostald fra 1977, lade fra 1961 og
maskinhus fra 1975, der er 2 køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 65 årskøer, 85 ungdyr og 35 slagtekalve af blandet race. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 2 traktorer, kornsilo og varm lufts
tørreri. Der bruges lidt medhjælp samt maskinstation til en del af markarbejdet.
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SINDAL KOMMUNE

ABILDGÅRDSVEJ 154, "BAKKEN",
DVERGETVED, 9870 SINDAL,
tlf. 98-930431.
HANS HOLM KRISTENSEN, gård
ejer, født d. 16.-3.-1943, søn af
Anne Marie og Oskar Holm Kri
stensen, gift d. 8.-3.-1969 med
Anna-Birgit Nielsen, medhjælpen
de hustru, født d. 2.-6.-1950,
datter af Anna og Henning Niel
sen. Parret har børnene: Henrik,
født d. 17.-5.-1969, Morten, født
overtog gården d. 25.-3.-1965 fra
Jyllands Kreditforening.
Ejendomsskyld 3.650.000. Areal 81 ha., heraf tilkøbt 48 ha.
Stuehuset er opført i 1865 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af sostald og
lade fra 1961, slagtesvinestald fra 1975, sostald og slagtesvinestald fra 1979/80 samt
maskinhuse fra 1976 og 1989.
Gården drives med en svinepro
duktion på 170 årssøer, der pro
duceres ca. 3.000 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsaf
grøde er raps. Der er 4 trakto
rer, 2 mejetærskere, 1 gummi
ged, plansilo med varm lufts
tørreri samt halmfyr. På gården
er ansat 2 medhjælpere. Gården
drives sammen med "Mosevang",
Tuenvej 854.
ALBÆKVEJ 115, "ØSTERGAARD",
ALBÆK, 9870 SINDAL, tlf. 98473018.
OSKAR JENSEN, gårdejer, født
d. 11.-4.-1934, søn af Ingeborg
og Peter Jensen, gift d. 31.-1.1959 med Ruth Nielsen, medhjæl
pende hustru, født d. 4.-12.-1938,
datter af Signe og Christian Ni
elsen. Parret har sønnen Jørgen,
født d. 2.-8.-1960.
O.J. er i bestyrelsen for Lindum
Mejeri. Han overtog gården d.
1.-11.-1963 fra Søren Hesthaven.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 33 ha. og der er lejet 15,6 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
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fra 1969, kviestald fra 1964, lade fra 1946, maskinhus fra 1975 og desuden er der
foderhus, gylletank og gastæt silo. Gården drives med en kvægproduktion på 48 års
køer, 52 ungdyr og 24 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgs
afgrøde er raps. Der er 2 traktorer og 2 mejetærskere. På gården er ansat 1 med
hjælper.
ASTRUPVEJ 820, "VADET", ASTRUP, 9800 HJØRRING, tlf. 98-965019.
ANDERS LYKKE BERTHELSEN, gårdejer, født d. 20.-9.-1929, søn af Kirstine og Ak
sel Berthelsen, gift d. 28.-11.-1954 med Karen Irene Andersen, medhjælpende hustru,
født d. 13.-3.-1935, datter af Krista og Ejnar Andersen. Parret har børnene: Bente,
født d. 20.-10.-1954, Peter, født d. 6.-12.-1959 og Birgitte, født d. 31.-3.-1966.
A.L.B. overtog gården d. 28.-4.-1970 fra Alfred Jensen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 28,3 ha. Derudover er der lejet
2,4 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, lade og maskinhus fra 1950, ungdyrstald fra før 1900 og garage fra 1948. Går
den drives med en kvægproduktion på 50 årskøer af racen Jersey. Planteproduktionens
salgsafgrøder er rug og byg. Der er 3 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
ASTRUPVEJ 845, "ØSTERGAARD", KLASTRUP, 9800 HJØRRING, tlf. 98-965125.
AAGE RASMUSSEN, gårdejer, født d. 3.-3.-1939, søn af Estrid og Niels Rasmussen,
gift d. 28.-1.-1967 med Birgit Poulsen, rengøringsassistent, født d. 1.-9.-1944, datter
af Marie og Christian Poulsen. Parret har børnene: Mona, født d. 29.-12.-1972, Finn,
født d. 17.-1.-1975 og Heidi, født d. 16.-7.-1978.
Aa.R. overtog gården d. 15.-10.-1966 fra Hjalmar Johansen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 35,5 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvie
stald fra 1900, kostald fra 1978, garage og værksted fra 1990/91, lader fra 1900 og
1978 og desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 42 års
køer, 48 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
BAGGESVOGNSVEJ 171, "SKO
VEN", 9870 SINDAL, tlf. 98935483.
ADOLF NEDERGAARD NIELSEN,
gårdejer, født d. 21.-9.-1924, søn
af Ansine og Ove Nielsen, gift d.
24.-4.-1954 med Rita Elinor Lar
sen, medhjælpende hustru, født
d. 1.-1.-1933, datter af Astrid og
Laurids Jørgen Larsen. Parret
har børnene: Per, født d. 8.-2.-1955
og Steen, født d. 12.-6.-1959.
A.N.N. overtog gården d. 16.10.-1967 fra Sonja Hansen. Gården har været i slægtens eje siden 1885 på hustruens
side.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 23,9 ha. og der er lejet 8,3 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og ombygget i 1967. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1940, som er renoveret i 1980 og tilbygget i 1973, maskinhus fra 1960 og
desuden er der gastæt silo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 750 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 1 traktor, 1 meje
tærsker, kornsilo og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BAGGESVOGNSVEJ 195, "BOLLEHOLT", 9870 SINDAL, tlf. 98-935439.
KAJ NIELSEN, gårdejer, født d. 20.-2.-1943, søn af Esther og Niels Andreas Nielsen,
gift d. 14.-5.-1966 med Henny Burskov, gårdejer, født d. 17.-11.-1942, datter af Gerda
og Jens Burskov. Parret har børnene: Jens, født d. 29.-3.-1967, Anne, født d. 23.-4.-
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1970 og Lars, født d. 24.-7.-1975.
Kaj Nielsen har været på Vejlby
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-4.-1966 fra Jørgen Kyl
lingsbæk.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal
27,8 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha.
Derudover er der lejet 19,5 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne består f kostald fra 1963, som
er renoveret senest i 1985 og
tilbygget i 1975, svinestald fra
1969, som er tilbygget i 1976, lader fra 1963 og 1979, maskinhuse fra 1972 og 1986,
foderlade fra 1977 og desuden er der gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug
med en kvægproduktion på 45 årskøer, 55 ungdyr og 25 slagtekalve af blandet race,
samt en svineproduktion på 60 årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise og produceres
100 slagtesvin årligt. Der er 5 traktorer, markvandingsanlæg, plansilo, kold lufts
tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 skole
dreng til hjælp.
BAGGESVOGNSVEJ 341, "BÆKKELUND", BAGGESVOGNS MARK, 9870 SINDAL, tlf.
98-935068.
AKSEL SVENDSEN, husmand, født d. 15.-4.-1930, søn af Anine og Julius Svendsen,
gift d. 30.-8.-1950 med Edel Lilian Jakobsen, medhjælpende hustru, født d. 24.-12.1931, datter af Mathilde og Emil Jakobsen. Parret har børnene: Conny, født d. 25.3.-1950, Bjarne, født d. 24.-6.-1956, Bent, født d. 1.-3.-1960, Helle, født d. 22.-8.1964 og Brian, født d. 23.-1.-1970.
E.L.J. døde d. 25.-11.-1985.
A.S. overtog gården d. 1.-8.-1963 fra Martin Pedersen. Gården blev bygget som stats
husmandssted i 1931, den var dengang på 14,4 ha. og er oprindelig udstykket fra her
regården "Baggesvogn".
Ejendomsskyld 600.000. Areal 3,9 ha., der er frasolgt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og løbende restaureret. Avlsbygningene består af kvægstald
fra 1931, som er udvidet i 1972, svinestald fra 931, lade fra 1979 og maskinhus fra
1980. Gården drives med en besætning på 10 ammekøer, 13 ungdyr og 5 slagtekalve af
racen Hereford, og desuden produceres ca. 70 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker og kornsilo.
BAGGESVOGNSVEJ 360, "BROGAARD", BAGGESVOGN, 9870
SINDAL, tlf. 98-936704.
ANDERS WEIS-FOGH, gårdejer,
født d. 9.-4.-1960, søn af Elin og
Søren Ole Weis-Fogh, gift d.
16.-8.-1986 med Mona Larsen,
sparekasseassistent, født d. 30.6.-1961, datter af Ritta og Ove
Larsen. Parret har sønnen Mik
kel, født d. 18.-2.-1989.
A.W.F. har været på Lundbæk
Landbrugsskole 2 gange, han er i bestyrelsen for Sindal og Hjørring Amts Landøkon
omiske Selskab. Han overtog gården d. 10.-8.-1985 fra Torben Christensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 26 ha. og der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret i 1986 og 1988. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade fra 1934, svinestald fra 1936, desuden er der maskinhus, køresilo og
gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer og 59 ungdyr af racen
Jersey. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
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BAGGESVOGNSVEJ 673, "NR.
STOKHOLM", STOKHOLMSGÅR
DE, 9881 BINDSLEV, tlf. 98936108.
EJVIND HOUEN SØRENSEN,
gårdejer, født d. 1.-5.-1937, søn
af Esther og Johannes Sørensen,
gift d. 6.-3.-1964 med Jytte Jen
sen, medhjælpende hustru, født
d. 21.- 11.-1940, datter af Gerda
og Aage Jensen. Parret har bør
nene: Jens, født d. 2.-1.-1966,
Peter, født d. 1.-3.-1969 og Anne Mette, født d. 5.-2.-1975. E.H.S. har været på St.
Restrup Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1976 fra sine svigerforældre,
nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje siden 1889. Ejen
domsskyld 2.350.000. Areal 38,9 ha. og der er lejet 9,5 ha. Stuehuset er opført i 1922
og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1950, ungdyr
stald fra 1979, maskinhus fra 1954, foderhus fra 1986 og desuden er der gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, plansilo med
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er ansat 1 skolepige.
BINDSLEVVEJ 213, "VESTER
MENHOLT", SINDAL HEDE,
9870 SINDAL, tlf. 98-934118.
MORTEN PEDERSEN, gårdejer,
født d. 30.-5.-1966, søn af Else
og Thomas Pedersen, gift d. 23.9.-1989 med Birgitte K. Berthel
sen, medhjælpende hustru og
post, født d. 31.-3.-1966, datter
af Karen og Lykke Berthelsen.
Begge ægtefæller er i bestyrelsen for Sindal kredsens Husmandsforening. M.P. overtog
gården d. 17.-1.-1989 fra Ketty Jensen. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 27 ha. og der
er lejet 16 ha. Stuehuset er opført i 1904 og om- og tilbygget i 1976. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1904, som er renoveret i 1989, kvægstald fra 1978, lader fra
1904 og 1980, maskinhus 1904 og desuden er der gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 42 årskøer og 40 ungdyr af racen Jersey. Der er 2 traktorer, plan
silo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BINDSLEVVEJ 326, "LILLE MEN
HOLT", TÅGHOLT, 9881 BIND
SLEV, tlf. 98-938878.
HENRIK VESTERGÅRD JENSEN,
gårdejer, født d. 6.-3.-1958, søn
af Emma og Richard Jensen, gift
d. 21.-11.-1987 med Inger Niel
sen, medhjælpende hustru, født
d. 31.- 12.-1958, datter af Signe
og Holger Nielsen.
H.V.J. har været på Hammerum
Landbrugsskole, han er i bestyreisen for RDM i Hjørring. Han overtog gården d. 20.-8.-1984 fra Lis og Gunnar
Lykkegaard. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 17,3 ha. og der er lejet 24 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1964, som er renoveret i 1986, ungdyrstald fra 1989, svinestald fra 1900, som er
renoveret i 1964, lade fra 1978, maskinhuse fra 1963 og 1988 samt 2 minkhaller fra
1988 og 1989.. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 35 års
køer, 47 ungdyr og 18 slagtekalve, af racen RDM, samt en svineproduktion på 6 års-
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søer, der produceres 85 slagtesvin årligt. Derudover er der en minkfarm med en be
stand på 300 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BJERGVEJ 155, "HØHOLT", ØR
SLEV, 9800 HJØRRING, tlf.
98-963108.
HANS ARNE JENSEN, gårdejer,
født d. 30.-10.-1931, søn af Jo
hanne og Karl Jensen, gift d. 2.9.-1961 med Else Sørensen, med
hjælpende hustru, født d. 11.-4.1937, datter af Alma og Laurits
Sørensen. Parret har børnene: Bir
git, født d. 11.-11.-1962, Lene,
født d. 19.-6.-1965 og Morten,
født d. 28.-5.-1968. H.A.J. overtog gården d. 1.-9.-1961 fra sine forældre. Ejendoms
skyld 1.500.000. Areal 20,7 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Derudover er der lejet 7,8 ha.
Stuehuset er opført i 1949 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1971, svinestald fra 1972, lade og foderhus fra 1984, maskinhus fra 1987 og
desuden er der gylletank og køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40 års
køer og 40 ungdyr af racen Jersey, desuden produceres ca. 600 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg
og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BJØRNSBÆKVEJ 92, "TAAGAARD", MOSBJERG, 9870 SINDAL, tlf. 98-930036.
IVAN MØLLER HANSEN, gårdejer, født d. 16.-1.-1957, søn af Ketty og Tage Hansen,
gift d. 15.-5.-1982 med Kamma Thomsen, fabriksarbejder, født d. 19.-12.-1962, datter
af Elfrida og Robert Thomsen. Parret har børnene: Brian, født d. 14.-7.-1978, Kate,
født d. 29.-6.-1980, Tina, født d. 12.-10.-1982 og Louise, født d. 17.-7.-1985.
I.M.H. overtog gården d. 20.-11.-1981 fra Hardy Nielsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Derudover er der lejet 21,1
ha. Stuehuset er opført i 1902 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1987, lade 1950, maskinhus fra 1990 og desuden er der gylletank og
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 20
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn.
Der er 2 traktorer, andel i rendegraver, plansilo med tørreri og fastbrændselsfyr.
Gården drives sammen med "Vesterarken",Vangshøjvej 65, Mosbjerg.
BJØRNSBÆKVEJ 114, "VE5TERGAARD", MOSBJERG, 9870 SIN
DAL, tlf. 98-930111.
VERNER NIELSEN, gårdejer,
født d. 20.-3.-1938, søn af Dag
mar og Søren Peter Nielsen, gift
d. 22.- 5.-1965 med Elin Nielsen,
overassistent, født d. 7.-2.-1942,
datter af Karen og Svend Niel
sen. Parret har børnene: Lilla,
født d. 12.-12.-1965 og Charlot
te, født d. 26.-9.-1969.
V.N. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1977 fra Jens
Graarup. Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1920, som er renoveret i 1980, slagtesvinestald fra 1980, lade fra 1920 og maskin
hus fra 1970. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der produceres ca.
700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er industrikartofler. Der er 3
traktorer, andel i mejetærsker, plansilo med varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinsta
tion bruges ti en del af markarbejdet.
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TAGE KLOSTER, gårdejer, født d. 29.-10.-1935, søn af Dorthe og Michael Kloster,
gift d. 20.-2.-1960 med Inge Jensen, medhjælpende hustru, født d. 8.-4.-1939, datter
af Karen og Aksel Jensen. Parret har børnene: Eva, født d. 20.-11.-1960, Jan, født d.
31.-5.-1962 og Jena, født d. 2.-8.-1966.
T.K. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1963 fra
Osvald ørensen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 26 ha. Derudover er der lejet
16,6 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1970, kvægstald fra 1926, som er renoveret i 194, lade fra 1926, som er
renoveret i 1974, samt maskinhuse fra 1971 og 1975. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn, ærter, industrikartofler og raps. Der er 2 trak
torer, andel i mejetærsker, markvandingsanlæg, plansilo og halmfyr. Sønnen Jan driver
Kloster Maskinstation fra gården.

BOLEJEVEJ 49, "LERBJERG",
LENDUM, 9870 SINDAL, tlf. 98473281.
TONNY LARSEN, gårdejer, født
d. 1.-5.-1959, søn af Grethe og
Tage Larsen, gift d. 19.-9.-1987
med Jette Sørensen, teknisk as
sistent, født d. 1.-10.-1962, dat
ter af Inger og Henry Sørensen.
Parret har datteren Kristiane,
født d. 9.-6.-1987.
T.L. har været på Kalø og Lund
bæk landbrugsskoler. Han overtog

gården d. 1.-1.-1983 fra Margit Christensen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 47,7 ha., heraf tilkøbt 21 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1936, som er renoveret i 1984/85, ungdyrstald og løsdriftsstald fra 1985, lader fra
1936 og 1985, maskinhus fra 1979 og desuden er der gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 50 årskøer, 55 ungdyr og 25 slagtekalve af racen Jersey. Der er 3
traktorer, 1 markvandingsanlæg og der anvendes staldvarme til opvarmning af stue
huset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BRASHOLTVEJ 88, "TRONSIG",
GL. SINDAL, 9870 SINDAL, tlf.
98-935014.
HARALD BUNDGAARD PEDER
SEN, gårdejer, født d. 3.-12.1932, søn af Astrid og Kjeld Pe
dersen, gift d. 15.-8.-1959 med
Birgit Sørensen, medhjælpende
hustru, født d. 23.-5.-1939, dat
ter af Johanne og Kristian Søren
sen. Parret har børnene: Githa,
født d. 8.-1.-1961 og Nanna,
født d. 31.-10.-1963.
H.B.P. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 18.-2.-1971 fra Gud
run og Holger Andersen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25,6 ha. og der er lejet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1899 og restaureret i perioden 1975-1984. Avlsbygningerne be
står af kvægstald fra 1922, som er renoveret i 1977, ungdyrstald fra omkring 1960 og
lade fra 1939. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 30 ungdyr og 10
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 trak
torer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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BRASHOLTVEJ 180, "BRASHOLT", GL. SINDAL, 9870 SINDAL, tlf. 98-936212.
JØRGEN BARKHOLT, gårdejer, født d. 22.-7.-1953, søn af Karen og Karl Erhardt
Jensen, gift d. 15.-7.-1978 med Jonna Grønbech, medhjælpende hustru, født d. 19.-6.1958, datter af Ella og Orla Grønbech. Parret har børnene: Pernille, født d. 28.-12.1978 og Troels, født d. 10.-4.-1982.
J.B. har været på Borris og Bygholm landbrugsskoler, han er næstformand i Hjørring
Amts Landøkonomiske Selskab. Han overtog gården i november 1977 fra Christian
Thaagaard.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 31 ha.
Stuehuset er opført i 1869 og restaureret senest i 1990. Avlsbygningerne består af
svinestald fra 1864, som er renoveret i 1977, svinestald fra 1978, lade fra 1869, som
er renoveret i 1983, maskinhus fra 1987 og desuden er der 2 gylletanke. Gården drives
med en svineproduktion på 200 årssøer, der sælges ca. 4.500 smågrise årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede, byg og frøgræs. Der er 2 traktorer.
På gården er ansat 1 medhjælper.
BREDMOSEVEJ 15, "TANGMOSE",
LENDUM, 9870 SINDAL, tlf. 98473169.
KJELD ARNOLD NIELSEN, gård
ejer, født d. 3.-8.-1957, søn af
Anne Margrethe og Arnold Niel
sen, gift d. 29.-8.-1987 med Gre
the Larsen, medhjælpende hustru,
født d. 22.-2.-1962, datter af
Rita og Peter Larsen. Parret har
børnene: Ditte Michelle, født d.
5.-1.-1981, Daniel Tobias, født d.
17.-8.-1988 og Rebecca Mia, født d. 1.-9.-1989.
G.L. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange.
K.A.N. har været på Malling og Lundbæk landbrugsskoler. Han overtog gården d.
1.-9.-1985 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 31,2 ha., heraf tilkøbt 8,4 ha. Derudover er der lejet
6,7 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af
kostald fra 1960, hønsehus, som er ombygget til kostald i 1973, kviestald fra 1973,
svinestald fra 1976, lade fra 1920, maskinhus fra 1990 og desuden er der gylletank.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 52 årskøer og 51 ung
dyr, af racen Jersey, samt en svineproduktion på 55 årssøer, der sælges 150 smågrise
og produceres 750 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

BÆKSTEDVEJ 22, "MELLEM VESTERGAARD", MÅSTRUP, 9870 SINDAL, tlf. 98930145.
BJARNE NIELSEN, gårdejer, født d. 19.-7.-1938, søn af Dagny og Aage Nielsen, gift
d. 18.-6.-1960 med Aas Odgaard, medhjælpende hustru, født d. 1.-12.-1938, datter af
Margrethe og Jesper Odgaard. Parret har børnene: Henrik, født d. 14.-7.-1961, Lars,
født d. 19.-5.-1965, Mogens, født d. 14.-1.-1969 og Jens, født d. 16.-11.-1977.
B.N. overtog gården d. 1.-12.-1965 fra Magda Høst.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 7,8 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1975, lade fra 1890, som er renoveret i 1960 samt maskinhus fra 1977. Gården
drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 30 ungdyr. Der er 3 traktorer, maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
BÆKSTEDVEJ 44, "HØNGAARD", MÅSTRUP, 9870 SINDAL, tlf. 98-930046.
JENS BAAND NIELSEN, gårdejer, født d. 13.-8.-1965, søn af Gerda og Børge Nielsen,
bor sammen med Karen Margrethe Lynge, medhjælpende hustru, datter af Edith og
Thomas Olesen. Parret har børnene: Lars, født d. 21.-12.-1981 og Mads, født d. 14.-
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9.-1983. J.B.N. overtog gården d.
1.-1.-1989 fra K.M.L.'s far.
Areal 25 ha.
"Høngaard"s stuehus er opført i
1928 og løbende restaureret.
Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1928 og 1959, svinestald og lade fra 1928, og ma
skinhus fra 1972. Gården drives
som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 22 årskøer, 11
ungdyr og 6, slagtekalve af racen
SDM, og en svineproduktion på 3
årssøer, der produceres 63 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BØGSTEDVEJ 410, "HVING MØLLEGAARD", ASTRUP, 9800
HJØRRING, tlf. 8-9507.
OLE PETER PEDERSEN, gård
ejer, født d. 8.-12.-1929, søn af
Hilda og Bonne Pedersen, gift d.
29.-3.-1959 med Bente Nielsen,
sygehjælper, født d. 5.-8.-1937,
datter af Asta og Johannes Kjær
Nielsen. Parret har børnene:
Patricia, født d. 4.-4.-1962 samt
tvillingerne Jytte og Per, født d.
4.-4.-1964.
O.P.P. har været på Vejlby
Landbrugsskole. Han overtog gården i februar 1959 fra sine forældre. I 1988 overtog
sønnen Per halvpart i gården, nuværende ejere er 3. og 4. generation.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 46,6 ha., heraf tilkøbt 23,3 ha., 2,8 ha. er marginal
jord. Derudover er der lejet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kostald fra 1892, som er renove
ret i 1969, kostald fra 1969, kviestald fra 1988, lade og maskinhus fra 1978, og des
uden er der foderhus og gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 56 års
køer, 56 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
hvede og ærter. Der er 2 traktorer og plansilo, askinstation bruges til en del af
markarbejdet.

DALSAGERVEJ 81, "SIGTEN
BORG", LINDERUM, 9870 SIN
DAL, tlf. 98-933084.
BENT SIGTENBORG BRUUN, ma
skinstationsejer, født d. 4.-4.1962, søn af Bodil og Willy
Bruun, gift d. 25.-3.-1989 med
Irene Pedersen, landmand, født
d. 9.-1.- 1965, datter af Inge
Margrethe og Anton Egon Peder
sen. Parret har børnene: Kasper,
født d. 15.-12.-1988 og Heidi,
født d. 5.-8.-1990.
I.P. har været på Try og Lundbæk landbrugsskoler.
B.SB driverSigl'nborg Maskinstation, han har været på Lundbæk Landbrugsskole 2
gange. Han overtog gården d. 5.-12.-1988 fra sine forældre, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 18 ha. og der er lejet 44,4 ha.
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af tyrekalve, besætningen er på 33 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er hvede, byg, roer, raps og havre. Der er 5 traktorer, 2
mejetærskere, rendegraver, slamsuger og staldgødningsspreder, desuden er der plansilo
og kold lufts tørreri.

DALGÅRDSVEJ 160, "HORSHOLT",
FJELSTED, 9870 SINDAL, tlf.
98-935186.
VILLIAM HORSHOLT, gårdejer,
født d. 28.-11.-1932, søn af Julie
og Holm Horsholt, gift d. 24.-4.1955 med Erna Lise Mikkelsen,
medhjælpende hustru, født d.
24.-11.-1932, datter af Oda og
Viggo Mikkelsen. Parret har bør
nene: Mogens, født d. 11.-6.-1956,
Bjarne, født d. 15.-3.-1958, Mar
grethe, født d. 8.-4.-1960, Kir
sten, født d. 30.-10.-1962 og Elsebeth, født d. 5.-10.-1966.
V.H. overtog gården d. 11.-6.-1972 fra sine forældre. I 1985 overtog sønnen Bjarne
halvdelen af gården. Nuværende ejere er 3. og 4. generation.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 27,5 ha. og der er lejet 32,8 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kostald og
lade fra 1953, ungdyrstald fra 1975, maskinhus fra 1986 og desuden er der gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 40 ungdyr af racen Jersey.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, kornsilo og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
DANMARKSGADE 165, "BØGE
LUND", 9870 SINDAL, tlf. 98935315.
BENT HANSEN, gårdejer, født
d. 1.-12.-1930, søn af Marie og
Hans Hansen, gift d. 27.-10.-1956
med Dagmar Pedersen, medhjæl
pende hustru, født d. 4.-5.-1934,
datter af Johanne og Martin Pe
dersen. Parret har børnene: Ma
rianne, født d. 24.-10.-1960, Bir
gitte, født d. 26.-3.-1964 og
Hans Martin, født d. 8.-9.-1968.
B.H. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han er aktionarius ved Landboauktionen i
Hjørring, driver kalveformidling gennem Lanodboauktionen i Hjørring og er i bestyrel
sen for Den frie Kontrolforening i Vendsyssel. Desuden er der bondegårdsferie på
ejendommen, som har 4 lejligheder.
Ejendomsskyld 1.150.000. Åreal 15 ha. og der er lejet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og restaureret i 1974. Åvlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald fra 1940'erne, lade fra 1923 og maskinhus fra 1978. Gården drives som
alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 18 årskøer, 22 ungdyr og 10 slagtekalve
af racen Jersey, samt en svineproduktion på 5 årssøer og der produceres 100 slag
tesvin årligt. Der er 2 traktorer og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
DAMLYVEJ 18, "NYGAARD", LINDERUM, 9830 TÅRS, tlf. 98-933082.
VILLY CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 17.-2.-1931, søn af Astrid og Jens Mikkelsen,
gift d. 6.-11.-1954 med Inger Hansen, medhjælpende hustru, født d. 7.-2.-1936, datter
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Bente, født d. 8.-12.-1959 og Lene, født d. 25.-8.-1966.
V.C. overtog gården d. 1.-11.-1954 fra Thorkild Lykkegaard Pedersen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 23,4 ha., heraf tilkøbt 6,7 ha.
Stuehuset er opført i 1973 og udbygget i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1960, som er tilbygget i 1972 og 1978, svinestalde fra 1972 og 1978 og desuden er
der en ældre lade. Gården drives med en kvægproduktion på 31 årskøer, 33 ungdyr og
20 slagtekalve, samt 4 ammekøer og 4 ungdyr. Der er 2 traktorer og kornsilo. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
V.C. driver desuden sit fødehjem "Taarbjerg", som er på 12,6 ha.

DVERGETVEDVEJ 388, "VESTERGAARD", DVERGETVED, 9870 SINDAL, tlf. 98484216.
PER MOSE CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 18.-9.-1950, søn af Ady og Svend Aage
Christiansen, gift d. 16.-11.-1985 med Jonna Merete Sørensen, lærer, født d. 2.3.-1944, datter af Gerda og Svend Sørensen. Der er børnene: Ole, født d. 29.-8.-1966
og Per, født d. 19.-9.-1970.
P.M.C. overtog gården d. 22.-12.-1989 fra Kreditforeningen Danmark.
Ejendomsskyld 2.370.000. Areal 54,6 ha., heraf 9 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1900 og restaurere ti 1977. Avlsbygningerne består af svinestald
og lade fra 1979, maskinhus fra 1986 og desuden er der gylletank. Gården drives med
en svineproduktion på 100 årssøer, der produceres ca. 2000 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, hvede, rug og byg. Der er 3 traktorer, plansilo
samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
DVERGETVEDVEJ 401, "NØRGAARD", DVERGETVED, 9870 SINDAL, tlf. 98-485014.
NIELS PONTOPPIDAN, gårdejer, født d. 28.-3.-1950, søn af Bodil og Hans Christian
Pontoppidan, gift d. 21.-7.-1979 med Irene Christoffersen, medhjælpende hustru, født
d. 15.-2.-1951, datter af Verny Christoffersen. Parret har børnene: Morten, født d.
24.-1.-1963, Mette, født d. 16.-3.-1984 og Mads, født d. 17.-10.-1989.
N.P. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 22.-9.-1987 fra Erik
Storgaard.
Ejendomsskyld 5.050.000. Areal 140 ha., heraf 35 ha. skov. Derudover er der lejet 6
ha.
Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1944, som er
renoveret i 1988, slagtesvinestald fra 1976 og lader fra 1956, 1970 og 1978. Gården
drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der produceres ca. 2.500 slagtesvin
årligt, desuden er der 1 ammeko og 2 ungdyr af racerne Simmentaler og Jersey. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og industrikartofler. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet og der er ansat 1 medhjælper.
DVERGETVEDVEJ 410, "GAMMELGAARD", DVERGETVED, 9870 SINDAL, tlf. 98484167.
STEEN STØNBACH, gårdejer, født d. 18.-5.-1962, søn af Ella og John Stønbach, gift
d. 17.-5.-1986 med Kirsten Strengsholt, medhjælpende hustru, født d. 13.-10.-1965,
datter af Aase og Poul Strengsholt. Parret har børnene: Kristina, født d. 10.-9.-1986
og Louise, født d. 16.-3.-1988.
S.S. har været på Try og Kalø landbrugsskoler. Han overtog gården d. 22.-11.-1983 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 2.940.000. Areal 43 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1977, ungdyrstald fra 1982, lade og maskinhus fra 1979 og desuden er der gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og 78 ungdyr af racen SDM.
Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
DVERGETVEDVEJ 490, "ELISEHØHJ", DVERGETVED, 9900 FREDERIKSHAVN, tlf.
98-484459.
HOLGER VOLSTRUP PEDERSEN, gårdejer, født d. 17.-3.-1955, søn af Gerda og Frede
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Volstrup Pedersen, gift d. 10.12.-1977 med Bente Palvig, med
hjælpende hustru, født d. 13.-9.1955, datter af Vibeke og Finn
Flemming Palvig. Parret har bør
nene: Neia, født d. 18.-6.-1978,
Jacob, født d. 25.-12.-1980, Den
nis, født d. 7.-7.-1985, Teis, født
d. 20.-5.-1988, og Thomas, født
d. 22.-3.-1990.
Bente Palvig har været på Lund
bæk og Ladelund landbrugsskoler.
Holger V. Pedersen har været på
Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 15.-8.-1990 fra Inger Lassen.
Ejendomsskyld 2.890.000. Areal 41,5 ha., heraf 1,5 ha. skov. Derudover er der lejet 4
ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret flere gange, senest i 1990. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1951, som er ombygget til slagtesvin i 1987, svinestald fra
1949, som er renoveret i 1989, sostald fra 1981, farestald fra 1980, lade fra 1945,
maskinhuse fra 1961 og 1984, og desuden er der gylletank. Gården drives med en svi
neproduktion på 125 MS-søer, der sælges ca. 1.000 smågrise og 1.550 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker
og kornsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og
der er 1 skoledreng til hjælp.

ENGHAVEVEJ 227, "NYHOLM", LENDUM, 9870 SINDAL, tlf. 98-473313.
ERIK LARSEN, gårdejer, født d. 20.-10.-1939, søn af Ellen og Bernhard Larsen, gift d.
2.-4.-1977 med Aase Kristensen, arbejdsleder, født d. 26.-11.-1940, datter af Edith og
Christian Kristensen. Parret har børnene: Jan, født d. 31.-3.-1972 og Helle, født d.
19.-1.-1978.
E.L. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Kvægkontrolforeningen i Frederikshavn. Han overtog gården i august 1967 fra sin mor. Nuværende
ejer er 3. generation på gården, som oprindelig er udstykket fra "Lurgsholm" omkring
1900.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha. Derudover er der lejet 6
ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1971, lade fra 1947 og maskinhus fra 1984. Gården drives med en kvæg
produktion på 26 årskøer og 26 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrø
de er korn. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FREDERIKSHAVNSVEJ 529, "ENGDRUPGAARD", ASTRUP, 9800
HJØRRING, tlf. 98-965350.
NIELS CHRISTIAN MUNKBAK
ANDERSEN, gårdejer, født d.
8.- 8.-1945, søn af Olga og Chri
stian Andersen.
N.C.M.A. har været på Hamme
rum Landbrugsskole, han er for
mand for Hjørring Amts Land
økonomiske Selskab. Han overtog
gården d. 1.-8.-1972 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 54 ha. og der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret i tiden 1988-90. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1923, som er renoveret i 1965, ungdyrstald fra 1974, lade fra 1911,
maskinhus 1975, foderhus fra 1979 og desuden er der gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 50 årskøer, 55 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Plantepro-

-326duktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo, kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På
gården er ansat 1 medhjælper.

GLIMSHOLTVE3 226, "GLIMSHOLTGAARD",
GLIMSHOLT,
9870 SINDAL, tlf. 98-933202.
3ENS KRESTEN SØRENSEN,
gårdejer, født d. 14.-6.-1955, søn
af Ellen og 3ohan Sørensen, gift
d. 31.-1.-1987 med Ulla Estrup
Christensen, gardinsyerske/frisør,
født d. 31.-8.-1957, datter af
Ellen og Alfred Christensen. Par
ret har børnene: René, født d.
1 1.-8.-1983 og Vinni, født d.
14.-4.-1989. 3.K.S. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-1.-1986 fra sine forældre, nuværende ejer er 4. generation. Ejendomsskyld
2.660.000. Areal 73 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført efter en brand i 1920 og løbende restaureret. Avlsbygningerne be
står af kostald fra 1965, ungdyrstald fra 1987, lade fra 1920, maskinhus fra 1979 og
desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 35 ung
dyr og 20 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede og byg. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
GLIMSHOLTVE3 287, "NEDER
HE3SELT", GLIMSHOLT, 9870
SINDAL, tlf. 98-933086.
30RGEN RISH03 3ENSEN, gård
ejer, født d. 16.-10.-1935, søn af
søn af Maren og Martin 3ensen,
gift d. 12.-7.-1964 med Lis
Bundgaard, faglærer, født d.
30.-11.-1941, datter af Ida Marie
og Vagn Bundgaard. Parret har
børnene: Tine, født d. 28.-4.-1965
og Martin, født d. 30.-7.-1966.
3.R.3. har været på Malling Landbrugsskole og er i bestyrelsen for Ugilt Husmands
forening. Han overtog gården d. 1.-3.-1971 fra Laurtis Ejlertsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 3 ha. eng.
Stuehuset er af ældre dato og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade, som er genopført efter brand i 1964, maskinhus fra 1978 og der er gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 30 ungdyr og 6 slagtekalve af
blandet race. Der er 2 traktorer og 1 gyllevogn. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

GLIMSHOLTVE3 450, "BAKKELY",
GLIMSHOLT, 9870 SINDAL, tlf.
98-473217.
ARNE 3ENSEN, gårdejer, født d.
29.-1.-1927, søn af Marie og Fre
derik 3ensen, gift d. 7.-12.-1958
med Ingrid Andersen, medhjælpende
hustru, født d. 19.-1.-1936, dat
ter af 3ohanne og Alfred Ander
sen. Parret har børnene: 3ytte,
født d. 6.-12.-1959, Leif, født d.
25.-6.-1964 og Hans Erik, født d.
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Ejendomsskyld 800.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha.
Stuehuset er opført i 1900, tilbygget i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1890 og 1969, lade fra 1918, maskinhus fra 1978 og desuden
er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 26 ungdyr og
10 slagtekalve af blandet race. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

GLIMSHOLTVEJ 471, "NAALMOSE", LENDUM, 9870 SINDAL,
tlf. 98-473225.
FREDE THOMSEN, gårdejer,
født d. 23.-11.-1957, søn af Lis
og Laurids Thomsen, bor sammen
med Maj Allerslev, medhjælpende
hustru, født d. 14.-4.-1957, dat
ter af Anna og Gunnar Allerslev.
Parret har børnene: Signe, født
d. 17.-1.-1980 og Mette, født d.
7.-3.-1990.
F.T. er skovarbejder, han har
været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1982 fra DLR.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 41,8 ha.
Stuehuset er opført i 1964. Avlgbygningerne består af svinestalde fra 1940 og 1957,
som er renoveret i 1975, lade og maskinhus fra 1973, desuden er der gylletank. Går
den drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der sælges ca. 800 smågrise og 200
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og frøgræs. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm lufts tørreri samt halmfyr.
GLIMSHOLTVEJ 514, "STUBBEN", 9870 SINDAL, tlf. 98-473361.
KAJ PILGAARD, gårdejer, født d. 23.-11.-1943, søn af Edith og Svend Aage Pilgaard,
gift d. 17.-11.-1973 med Mona Pilgaard, medhjælpende hustru, født d. 4.-9.-1954.
Parret har børnene: Ruben, født d. 26.-10.-1974, tvillingerne Mia og Maiken, født d.
17.-7.-1977, og Line, født d. 20.-12.-1978.
K.P. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er revisor for Frederikshavn Kontrol
forening. Han overtog gården d. 14.-11.-1972 fra Inger og Niels Andersen.
Ejendomsskyld 3.420.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 48 ha., desuden er der lejet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1876 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1964, som er udvidet flere gange, senest i 1978, ungdyrstald fra 1978, lade og
maskinhus fra 1964, foderhus fra 1977 og desuden er der udendørs køresilo og gylle
tanke. Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer og 86 ungdyr af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 4 traktorer og kulfyr. På går
den er ansat 2 medhjælpere og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GL. SINDALVEJ 97, "MELLERGAARD", GL. SINDAL, 9870 SIN
DAL, tlf. 98-936690.
INGEMANN JESPERSEN, gårdejer,
født d. 6.-1.-1937, søn af Sigrid
og Valdemar Hansen, gift d. 27.7.-1976 med Anne Marie Chri
stensen, medhjælpende hustru,
født d. 15.-8.-1952, datter af
Erna og Kaj Christensen. Parret
har datteren Rikke, født d.
24.-6.-1976.
I.J. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1969 fra
Godtfred Thomsen. Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 33,3 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha.
Derudover er der forpagtet 5,3 ha.
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består af kvægstalde fra 1939-40, som er renoveret i 1977, ungdyrstald fra 1977,
svinestald fra 1936, som er tilbygget og renoveret i 1985, lade fra 1984, maskinhus
fra 1990 og der er gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduk
tion på 29 årskøer, 25 ungdyr og 20 slagtekalve, af racen SDM, og en slagtesvineproduktion på 850 stk. årligt. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GRIMMESHAVEVEJ 42, "VESTER GRIMSHAUGE", ASTRUP, 9800 HJØRRING, tlf. 98965076.
POUL ERIK SØRENSEN, gårdejer, født d. 24.-4.-1924, søn af Thomine og Søren Sø
rensen, gift d. 26.-3.-1966 med Else Larsen, medhjælpende hustru, født d. 25.-10.1933, datter af Anine og Søren Larsen. Parret har børnene: Gitte, født d. 10.-11.-1967
og Grethe, født d. 17.-10.-1969.
P.E.S. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i 1964 fra sine for
ældre. Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 25 ha. og der er lejet 11 ha.
Stuehuset er af ældre dato og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1965, svinestald og lade fra 1968, maskinhus fra 1970 og desuden er der gylletank.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 33 årskøer, 35 ungdyr
og 15 slagtekalve, af racen SDM, og en slagtesvineproduktion på ca. 650 stk. årligt.
Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er ansat 1
fodermester til hjælp.

GRIMMESHAVEVEJ 86, "NYGAARD", ASTRUP, 9800 HJØR
RING, tlf. 98-965386.
JENS HOUGAARD OLESEN,
gårdejer, født d. 26.-3.-1945, søn
af Asta og Alfred Olesen, gift d.
1.-7.-1967 med Inger Lise Mad
sen, medhjælpende hustru, født
d. 27.-4.-1946, datter af Karen
Margrethe og Troels Madsen.
Parret har børnene: Jan, født d.
22.-6.-1969, Lars, født d. 30.-8.1972, Martin, født d. 21.-1.-1976
og Allan, født d. 29.-3.-1979.
J.H.O. overtog gården d. 1.-10.-1975 fra Ella og Aage Christensen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 70,9 ha., heraf tilkøbt 53 ha. Derudover er der lejet 7
ha. Stuehuset er opført i 1909 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af
kostald og lade fra 1983, maskinhus fra 1988, ungdyrstald fra 1989 og desuden er der
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer, 85 ungdyr og 50 slag
tekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3
traktorer, kornsilo og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet og der er ansat 1 medhjælper.

GRIMSHAVEVEJ 116, "SØNDERGAARD", SKIBSBY, 9800 HJØR
RING, tlf. 98-929819.
HANS HENRIK RIISAGER, gård
ejer, født d. 3.-9.-1960, søn af
Ellen og Kaj Riisager.
H.H.R. har været på Kongens
gård og Lundbæk landbrugsskoler,
han er i kredsledelsen for DLG.
Han overtog gården d. 28.-7.-1982
fra Erik Larsen.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal
58,3 ha., heraf tilkøbt 29,8 ha.
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Derudover er der forpagtet 20,5 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af sostalde
fra 1976 og 1977, slagtesvinestald fra 1983, ungdyrstald fra 1985, maskinhus fra 1984,
lade fra 1989, som er genopført efter brand, desuden er der kornmagasin og gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der produceres ca. 2.000 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og industrikartofler.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri.

«■31111 HALEMØLLEVEJ 27, "HØJLUND",
gMBOiii- STENHØJ, 9900 FREDERIKSHAVN,
tlf. 98-475250.
POUL ERIK LARSEN, gårdejer,
født d. 9.-9.-1941, søn af Anna
og Adolf Larsen, gift d. 12.-12.1970 med Karen Vestergaard,
medhjælpende hustru, født d. 6.6.-1951, datter af Emma og Ri
chard Vestergaard Jensen. Parret
har børnene: Jan, født d. 28.-8.1972 og Gitte, født d. 21.-7.-1975.
P.E.L. overtog gården d. 1.-3.1978 fra sine forældre. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 26,7 ha., heraf tilkøbt 17,2
ha., og der er lejet 12,8 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1960, som er renoveret i 1980 og tilbygget i 1986, lade fra 1990, maskinhus
fra 1988 og desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 30
årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der er 3 traktorer, plansilo og der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HJØRRING VEJ 232, "LILLE HORSHOLT", FJELSTED, 9870 SINDAL, tlf. 98-965116.
KARL ERIK PEDERSEN, gårdejer, født d. 10.-4.-1929, søn af Elvine og Jens Christian
Pedersen, gift d. 4.-12.-1949 med Dagny Laustsen, vaskeriarbejder, født d. 31.-12.1927, datter af Jensine og Laurits Laustsen. Parret har børnene: Bjarne, født d. 13.3.-1950, Gert, født d. 22.-5.-1951 og Svend Aage, født d. 12.-1.-1956.
K.E.P. overtog gården d. 20.-12.-1958 fra Christian Larsen.
Ejendomsskyld 1.060.000. Areal 4,5 ha.
Stuehuset er opført i 1969. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1976 og 1981,
samt lade fra 1985. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der sælges
ca. 900 smågrise årligt. Der er 1 traktor, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

HJØRRINGVEJ 330, "VESTERGAARD", FJELSTED, 9870 SINDAL, tlf. 98-965595.
ERIK ADSER, gårdejer, født d. 3.-5.-1943, søn af Bente og Mogens Adser, gift d.
15.-1.-1966 med Pia Nissen, lægesekretær, født d. 31.-5.-1945, datter af Linda og Kaj
Nissen. Parret har børnene: Helle, født d. 8.-7.-1968, Ulla, født d. 15.-7.-1971 og
Anne, født d. 21.-6.-1976.
E.A. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 10.-12.-1987
fra J. Christensen.
Ejendomskyld 1.000.000. Areal 36,5 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1909. Gårdens besætning er på 20 ammekøer og 20 ungdyr. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er hvede, raps og byg. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
HJØRRINGVEJ 398, "GRØNNEVANG", FJELSTED, 9800 HJØRRING.
VERNER STEEN JENSEN, gårdejer, omtales under "Høngaard", Hjørringvej 415.
V.S.J. overtog gården i 1982 fra Esther og Christian Hansen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 11 ha.
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1970. Slagtesvinene fra "Høngaard", opfedes her på denne gård, som drives sammen
med "Høngaard", Hjørringvej 415.
HJØRRINGVEJ 410, "BÆKKELUND", FJELSTED, 9800 HJØRRING, tlf. 98-965169.
KAJ NIELSEN, gårdejer, født d. 31.-3.-1934, søn af Ingeborg og Christian Julius Niel
sen, gift d. 14.-5.-1960 med Grethe Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 5.-7.-1937,
datter af Maren Kristine og Ingemann Nielsen. Parret har børnene: Kirsten, født d.
5.-5.-1963, Jette, født d. 15.-12.-1965, Rita, født d. 8.-11.-1966 og Birte, født d.
28.-2.-1972.
K.N. har været på St. Restrup Husmandsskole og er i bestyrelsen for Sindal Husmands
forening. Han overtog gården d. 1.-4.-1960 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 13 ha. og der er lejet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1964, som er udvidet i 1974, lader fra 1940 og 1978, maskinhus fra 1960 og
desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer og 35
ungdyr af racen Jersey. Der er 3 traktorer, maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
HJØRRINGVEJ 415, "HØNGAARD", FJELSTED, 9800 HJØRRING, tlf. 98-965273.
VERNER STEEN JENSEN, gårdejer, født d. 14.-11.-1941, søn af Gerda og Harald
Jensen, bor sammen med Margrethe Simonsen, medhjælpende hustru, født d. 10.-6.1942, datter af Paulus Simonsen.
V.S.J. overtog gården d. 1.-4.-1968 fra Børge Nielsen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 20,7 ha., heraf tilkøbt 13 ha., og der er lejet 8,5 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret flere gange, senest i 1986. Avlsbygningerne
består af svinestald fra 1940, som er revoveret i 1970, slagtesvinestald og maskinhus
fra 1975, sostald fra 1978, klimastald fra 1982, og desuden er der 4 gastætte siloer og
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der sælges 200 små
grise og 1.900 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 medhjælper.
Gården drives sammen med "Grønnevang", Hjørringvej 398.
HOLMENVEJ 181, "VESTER HOL
MEN", VESTER HOLMEN, 9900
FREDERIKSHAVN, tlf. 98-484204.
HANS NIELSEN, gårdejer, født
d. 28.-6.-1931, søn af Martha Kri
stine og Niels Christian Nielsen,
gift d. 12.-2.-1955 med Vera Ni
elsen, medhjælpende hustru, født
d. 28.-9.-1935, datter af Henny
Krista og Lars Buus Nielsen. Par
ret har børnene: Conny, født d.
11.-4.-1957, Søren, født d. 8.-8.1961 og Anders, født 22.-11.-1967.
H.N. overtog gården d. 20.-1.-1955 fra Villads Eriksen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 15,3 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1980, ungdyrstald fra 1962, som er renoveret i 1980, lade fra 1950 og maskin
hus fra 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 25 ungdyr og 15
slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
HØJBJERGVEJ 41, "KRISTIANSHVILE", GLIMSHOLT, 9870 SINDAL, tlf. 98-933091.
JENS OLE FREDERIKSEN, gårdejer, født d. 16.-3.-1952, søn af Maja og Kjeld Fre
deriksen, gift d. 26.-12.-1979 med Karen Corfitz Andersen, medhjælpende hustru,
datter af Anna og Svend Vagn Andersen. Parret har børnene: Heidi, født d. 13.-2.-
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1979, Kristian, født d. 9.-10.1981 og Thor, født d. 31.-8.-1985.
Jens O. Frederiksen er vurderings
mand ved DLR, han har været på
Malling Landbrugsskole 2 gange,
og er i bestyrelsen for Hjørring
og Frederikshavns kredsens Fami
liebrug samt for Vendsyssels Fa
miliebrug. Han overtog gården d.
1.-1.-1978 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal
27,7 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald og ungdyrstald fra 1964, lade fra 1928, maskinhus fra
1973, foderhus fra 1980 og desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 40 årskøer, 25 ungdyr og 35 slagtekalve af racen Jersey. Der er 2 trak
torer, kornsilo med varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
JERUPVEJ 251, "VAAEN", MOSBJERG, 9870 SINDAL, tlf. 98-930703.
JOHN ABILDGAARD HANSEN, gårdejer, født d. 22.-2.-1964, søn af Ketty og Tage
Abildgaard Hansen, bor sammen med Kirsten Hildebrand Henriksen. Parret har dat
teren Anne, født d. 15.-6.-1990.
J.A.H. har været på Hammerum og Lundbæk landbrugsskoler. Han overtog gården d.
1.-7.-1989 fra Nykredit.
Ejendomsskyld 3.800.000. Areal 107 ha.
Stuehuset er opført i 1919. Avlsbygningerne brændte i 1967/68, der er nu kun en lade
fra 1989. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter,
byg og hvede. J.A.H. driver maskinstation og på gården er der 1 traktor og plansilo
med varm lufts tørreri.
J.A.H. har desuden halvpart i faderens gård, "Nørgaard", Måstrupvej 166.

JERUPVEJ 308, "BRETTET",
MOSBJERG, 9870 SINDAL, tlf.
98- 930142.
FREDE PEDERSEN, gårdejer,
født d. 11.-6.-1929, søn af Char
lotte og Thomas Pedersen, gift
d. 11.- 7.-1953 med Gerda An
dersen, husmor, født d. 4.-1.-1932,
datter af Julie og Arne Holst
Andersen. Parret har børnene:
Holger, født d. 17.-3.-1955, Ar
ne, født d. 26.-5.-1957 og Jør
gen, født d. 26.-10.-1966.
F.P. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 22.-8.-1964 fra
Knud Lykkegaard.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1960, svinestald fra 1955 og lade fra 1949. Gården drives med en kvægpro
duktion på 5 årskøer, 25 ungdyr og 25 slagtekalve af blandet race. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo med
varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
JERUPVEJ 757, "0. NØRGAARD", VOGN, 9870 SINDAL, tlf. 98-930579.
JENS KRISTIAN JAKOBSEN, gårdejer, født d. 6.-8.-1953, søn af Lisbeth og David
Jakobsen, gift d. 26.-1.-1976 med Lone Jakobsen, assisterende hjemmehjælper, født d.
22.-2.-1957. Parret har børnene: Martin, født d. 14.-2.-1979, Ulrik, født d. 23.-3.-1982
og Lasse, født d. 1.-5.-1987.

-332Jens K. Jakobsen har været på
Hammerum og Kærhave landbrugs
skoler. Han overtog gården d.
1.-3.-1976 fra Henning Nørgaard.
Ejendomsskyld 3.130.000. Areal
57 ha., heraf 1 ha. skov. Derud
over er der lejet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1840 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne består af løsdriftsstald, lade
og foderhus fra 1978, desuden er
der køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 70 årskøer
og 70 ungdyr af racerne RDM og blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, byg og hvede. På gården er der plansilo med tørreri.

KARLSMINDEVEJ 63, "ØSTER
SKOVEN", 9870 SINDAL, tlf. 98473176.
NIELS REGNAR SØRENSEN,
gårdejer, født d. 29.-10.-1935,
søn af Eva Marie og Niels Sø
rensen, gift d. 6.-4.-1985 med
Lis Holmbåck, kommuneassistent,
født d. 31.-12.-1937, datter af
Esther og Aksel Palle Holmbåck.
Parret har børnene: Karen Mar
grethe, født d. 12.-10.-1961 og
Knud Henrik, født d. 7.-3.-1963.
N.R.S. er i repræsentantskabet for MD-Food, i Sindal Kommunalbestyrelse og formand
for Menighedsrådet. Han overtog gården d. 1.-11.-1960 fra sine forældre. Gennem 30
år er der anlagt fuglereservat med 5 søer og beplantning med usædvanlig flora.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 5,5 ha. fugle
reservat, skov og søer.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af kostald fra 1975, ungdyrstald
fra 1976/77, svinestald fra 1979/80, lade fra 1982, maskinhus fra 1938 og desuden er
der køresilo. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 års
køer, 40 ungdyr og 10 slagtekalve, af racen Jersey, samt en svineproduktion på 15
årssøer, der sælges 150 smågrise og 150 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KARLSMINDEVEJ 124, "ELLEGAARD", GLIMSHOLT, 9870
SINDAL, tlf. 98-473222.
MOGENS PETERSEN, gårdejer,
født d. 26.-12.-1948, søn af Inge
borg og Knud Pedersen, gift d.
10.-7.-1976 med Irene Nielsen,
rengøringsassistent, født d. 13.3.-1953, datter af Birte og Niels
Regnar Nielsen. Parret har børne
ne: Karina, født d. 11.-11.-1975
og Annika, født d. 6.-11.-1978.
M.P. har været på Lundbæk
Landbrugsskole, han er kommunal rottebekæmper og er i bestyrelsen for LJgilt Hus
mandsforening. Han overtog gården d. 1.-1.-1976 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 28 ha., heraf 1 ha. skov. Derudover er der lejet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg-
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lukkende med planteproduktion bestående af raps, frøgræs, korn og ærter. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og varm lufts tørreri.

KJØLHOLMVEJ 81, "LILLE ØSTERGAARD", BETTEBY, 9800 HJØRRING, tlf. 98965539.
THORBJØRN THOMSEN, gårdejer, født d. 25.-11.-1967, søn af Jytte og Freddy Thom
sen, bor sammen med Britta Hvims, fabriksarbejder, født d. 29.-6.-1969, datter af
Heini og Asger Hvims.
T.T. har været på Try Landbrugsskole. Han overtog halvpart i gården i 1987 fra sin
far, den anden halvpart har han forpagtet fra faderen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 23,8 ha. Derudover er der lejet 36,1 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1973, som er ombygget i 1982, ungdyfstald og lade fra 1989, kalvehus fra 1988,
maskinhus fra 1970, foderhus fra 1986 og desuden er der køresilo og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 50 ungdyr og 50 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, kornsilo
og varmegenvindingsanlæg til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
KJØLHOLMVEJ 135, "KJØLHOLM",
KJØLHOLM, 9800 HJØRRING,
tlf. 98-965180.
SØREN EJSTRUP, gårdejer, født
d. 8.-2.-1922, søn af Thomine
Bæk og Peder Ejstrup, gift d.
3.-12.-1955 med Inga Lise Niel
sen, fabriksarbejder, født d. 8.12.-1935, datter af Emma og Tho
mas Nielsen. Parret har børnene:
Per og Finn, født d. 23.-8.-1957,
Marianne, født d. 4.-9.-1961 og
Erik, født d. 6.-8.-1965.
S.E. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1971 fra Thor
vald Jensen. Sønnen Finn købte halvpart i gården i 1988; far og søn driver nu gården
sammen. F.E. har været på Korinth og Lundbæk landbrugsskoler.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 33,8 ha. og der er lejet 1 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret i 1971. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1956, ungdyrstald fra 1990, lader fra 1956 og 1990, desuden er der gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer og 40 ungdyr af racen Jersey.
Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer og kornsilo. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

KNOPPENVEJ 41, "BRØDLEDET", STENHØJ, 9800 HJØRRING, tlf. 98-475068.
SVEND BROCHHOLM, gårdejer, født d. 11.-9.-1944, søn af Thyra og Karl Brochholm,
gift d. 27.-12.-1976 med Grethe Andersen, medhjælpende hustru, født d. 1.-6.-1951,
datter af Alma og Christian Andersen. Parret har børnene: Ole, født d. 22.-11.-1976
og Lene, født d. 11.-3.-1981.
S.B. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1974 fra
Paul Nielsen.
Ejendomsskyld 2.376.000. Areal 41,4 ha., heraf tilkøbt 19,5 ha., der er lidt skov.
Stuehuset er opført i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1917, som er re
noveret til kviestald i 1978, kostald fra 1977, lade fra 1916, maskinhus fra 1982, og
desuden er der gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion
på 40 årskøer, 55 ungdyr og 25 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter, hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med
varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
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KRINGELMOSEVEJ 54, "KRINGELMOSE", LENDUM, 9870 SIN
DAL, tlf. 98-473532.
KNUD HESTVANG NIELSEN,
gårdejer, født d. 5.-2.-1959, søn
af Lilian og Svend Nielsen, gift
d. 2.-8.-1986 med Lene Holm
Mikkelsen, sygehjælper, født d.
10.-5.-1962, datter af Ketty og
Gunner Mikkelsen.
K.H.N. har været på Lundbæk
Landbrugsskole 2 gange, han er i
kredsledelsen for DLG i StenhøjHjørring-Frederikshavn. Han overtog gården d. 1.-3.-1982 fra Annemarie og Verner
Andersen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 34 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1920, som er genopført efter brand i 1967, svinestald fra 1967, som er ombygget
til ungdyrstald i 1983, lade og maskinhus fra 1967 og desuden er der gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 55 ungdyr og 25 slagtekalve af racen
SDM. Der er 1 traktor, 1 rendegraver, plansilo med varm lufts tørreri. Til markarbej
det bruges maskiner fra K.N.'s fødehjem, "Milbakken", og der bruges maskinstation til
en del af markarbejdet.
KRINGELMOSEVEJ 67, "MILBAK
KEN", LENDUM, 9870 SINDAL,
tlf. 98-473146.
LILLIAN NIELSEN, gårdejer,
fødtd. 17.-5.-1934, datter af
Hedvig og Knud Hestvang, gift
d. 27.-10.-1955 med Svend Niel
sen, født d. 1.-4.-1930, søn af
Margrethe og Jens Nielsen. Par
ret har børnene: Knud, født d.
5.-2.-1959, Henrik, født d.
25.-1.-1963 og Dorte, født d.
23.-4.-1969.
S.N. døde d. 5.-5.-1988. L.N. overtog gården d. 25.-8.-1955 fra Hjalmar Jensen.
Ejendomsskyld 2.940.000. Areal 56,5 ha., heraf tilkøbt 18,3 ha., der er 5,3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964, som er
renoveret til svin i 1983, svinestald fra 1964, som er renoveret i 1983, lade fra 1962,
maskinhus fra 1966 og desuden er der gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.400 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og
hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo med varm lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet og sønnen Knud på nabogården hjælper til.

KRINGELMOSEVEJ 166, "ØSTERGAARD", BREDMOSE, 9870 SIN
DAL, tlf. 98-473095.
MARTIN CHRISTIAN LYKKEGAARD PEDERSEN, gårdejer,
født d. 10.-2.-1935, søn af Emma
og Peter Pedersen.
M.C.L.P. har været på Horne Høj
skole med landbrugsfag. Han
overtog gården d. 1.-7.-1971 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal
29,5 ha., heraf 2 ha. eng.
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stald fra 1935, som er moderniseret i 1976, en gammel lade samt en fra 1982, maskin
hus fra 1982, og desuden er der foderhus samt gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 30 årskøer, 30 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

KRINGELMOSEVEJ 205, "LILLE
TOPHOLT", LENDUM, 9870 SIN
DAL, tlf. 98-473363.
BØRGE LARSEN, gårdejer, født
d. 13.-3.-1915, søn af Sine Kri
stine og Jens Peter Larsen, gift
d. 25.-9.-1945 med Krista Lar
sen, medhjælpende hustru, født
d. 22.-11.-1918, datter af Marti
ne og Oluf Larsen. Parret har
børnene: Jens Ole, født d. 22.12.-1945, Per, født d. 8.-2.-1948,
Mary, født d. 13.-5.-1953 og An

na Magrethe, født d. 15.-5.-1954.
B.L. bestyrede gården i perioden 1944-53 og overtog den i marts 1953 fra sin mor,
nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 17,8 ha., heraf tilkøbt 0,8 ha.
Gården brændte i 1922 og stuehuset blev genopført samme år og det er løbende re
staureret. Avlsbygningerne blev genopført efter branden med kvægstald og lade, og
desuden er der kvægstald fra 1965 og gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug
med en kvægproduktion på 20 årskøer, 10 ungdyr og 10 slagtekalve, af racen RDM, og
med en svineproduktion på 5 årssøer og der produceres ca. 70 slagtesvin årligt. Der er
2 traktorer, maskinsation bruges til en del af markarbejdet.
KRINGELMOSEVEJ 232, "NØRHOLT", LENDUM, 9870 SINDAL,
tlf. 98-473536.
HENRIK SILLEBAK CHRISTEN
SEN, gårdejer, født d. 1.-2.-1953,
søn af Edele og Johannes Chri
stensen, gift d. 31.-7.-1982 med
Susanne Jensen, husassistent,
født d. 16.-10.-1959, datter af
Lykke Orpa og Hans J. Jensen.
Parret har børnene: Jesper, født
d. 14.-11.-1979 og Anders, født
d. 2.-12.-1982.
H.S.C. er slagteriarbejder. Han overtog gården d. 1.-8.-1977 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 3,8 ha. Derudover er der lejet 1
ha.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1985, lade fra 1954 og maskinhus fra 1989. Gården drives med en kvægpro
duktion på 18 årskøer, 18 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer
og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

LENDUMVEJ 146, "BROHUSET", 9870 SINDAL, tlf. 98-936230.
PAUL CHRESTEN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 15.-4.-1943, søn af Anna Elise og
Jørgen Jørgensen, gift d. 11.-4.-1975 med Ketty Møller, fabriksarbejder, født d. 17.1.-1941, datter af Erna og Kresten Møller. Parret har børnene: Pia, født d. 31.-12.1959, Johnna, født d. 5.-5.-1963, Kent, født d. 17.-9.-1964 og Cathrine, født d. 24.11.-1978.
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Gråsten Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-4.-1976 fra
Oda Larsen.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 22
ha., heraf tilkøbt 15 ha., og der
er lejet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1800-tallet
og restaureret i 1977. Avlsbygnin
gerne består af løsdriftsstald fra
1990, farestald, goldsostald og
lade fra 1977, fravænningsstald
fra 1979, og desuden er der løbeafdeling og gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en svineproduktion
på 85 årssøer, der produceres 1.700 slagtesvin årligt, samt en besætning på 4 ammekøer, 7 ungdyr og 2 slagtekalve af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn og raps. Der er 2 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

LENDUMVEJ 469, "TRYGGEMELLE", LENDUM, 9870 SINDAL,
tlf. 98-473412.
JENS PETER MADSEN, gårdejer,
født d. 15.-12.-1949, søn af Kri
stine og Svend Madsen, gift d.
29.-4.-1972 med Elin Christensen,
hospitalslaborant, født d. 6.-11.1950, datter af Henny og Hans
Christensen. Parret har børnene:
Henrik, født d. 1.-5.-1974, Han
ne, født d. 9.-3.-1977, Martin,
født d. 6.-11.-1981 og Flemming, født d. 22.-6.-1986.
J.P.M. har været på Lyngby Landbrugsskole, han er formand for Efra Gruppen under
Frederikshavn Landboforening. Han overtog gården d. 1.-4.-1975 fra Gunnar Chri
stensen.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 31,8 ha. og der er lejet 22,2 ha.
Stuehuset er opført i 1980. Avlsbygningerne består af kostald og ungdyrstald fra 1974,
lade fra 1960, et ældre maskinhus og et fra 1986, foderhus fra 1978 og desuden er der
2 køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og 70 ungdyr af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og raps. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker og anparter i Lendum Møllelaug. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
LENDUMVEJ 486, "SOLSIG", LENDUM, 9870 SINDAL, tlf. 98-473319.
JØRGEN NIELSEN, landmand, født d. 12.-5.-1950, søn af Ellen og Christian Nielsen,
gift d. 23.-10.-1971 med Jette Andersen, butiksassistent, født d. 7.-9.-1951, datter af
Mary og Knud Kammer Andersen. Parret har børnene: Jesper, født d. 2.-8.-1970, John
ny, født d. 9.-8.-1971 og Jeanette, født d. 1.-7.-1977.
J.N. overtog gården d. 1.-10.-1976 fra Hans Pedersen.
Ejendomsskyld 1.260.000. Areal 11,2 ha. og der er lejet 44 ha.
Stuehuset er opført i 1981. Avlsbygningerne består af kostald fra 1977, ungdyrstald
fra 1912, lade fra 1956 og maskinhus fra 1987. Gården drives med en kvægproduktion
på 60 årskøer og 25 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er ær
ter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
LØTHVEJ 146, "ELSIG", LENDUM, 9870 SINDAL, tlf. 98-473351.
EGON PEDERSEN, gårdejer, omtales under "Langager", Stenhøjvej 15.
E.P. overtog gården d. 15.-2.-1985 fra Elly og Hans Slot Eriksen.
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Ejendomsskyld 900.000. Areal 20 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1915 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1890, som senere er renoveret, svinestald fra 1967, lade fra 1915 og ma
skinhus fra 1977. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps,
ærter, hvede og byg. Gården drives sammen med "Langager", Stenhøjvej 15.
MELBÆKVEJ 90, "MELBÆK",
LENDUM, 9870 SINDAL, tlf.
98-933078.
ANDERS TØTTRUP NIELSEN,
gårdejer, født d. 27.-7.-1936, søn
af Marie Dorthe og Anton Marius
Nielsen, gift d. 8.-11.-1958 med
Inger Vangsted, medhjælpende hu
stru, født d. 19.-10.-1934, datter
af Johanne og Holger Vangsted.
Parret har børnene: Jan, født d.
29.-4.-1960 og Jes, født d. 4.8.-1964.
A.T.N. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 2.-5.-1966 fra sin
kones farbror, Jens Vangsted.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 32 ha. og der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1953 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1953, som er tilbygget i 1975, løsdriftsstald, lade og foderhus fra 1990 samt
maskinhus fra 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer, 20 ungdyr
og 30 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandings
anlæg og kornsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

MELBÆKVEJ 131, "BUKHOLT",
LINDERUM, 9870 SINDAL, tlf.
98-933052.
HANS MIKKELSEN, gårdejer,
født d. 27.-7.-1944, søn af Ellen
og Knud Mikkelsen, gift d. 12.11.-1966 med Inga Nielsen, lær
er, født d. 30.-3.-1945, datter af
Asta Marie og Herman Nielsen.
Parret har børnene: Dorthe, født
d. 1.-9.-1967, Lene, født d. 29.4.-1969, Nils, født d. 7.-3.-1972
og Anne, født d. 24.-4.-1978.
H.M. har været på Vejlby Landbrugsskole og er i bestyrelsen for Sindal Landbofor
ening. Han overtog gården d. 1.-4.-1967 fra Frede Sørensen.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal 56,3 ha., heraf tilkøbt 29 ha., og der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1935, tilbygget og renoveret flere gange, senest i 1975. Avls
bygningerne består af kvægstald og lade fra 1975, en gammel lade fra 1909, og der
udover er der gastæt silo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 54
årskøer, 50 ungdyr og 40 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet og der er ansat 1 medhjælper.
MOSBJERGVEJ 174, "STUDSHOLT", HØRMESTED, 9870 SINDAL, tlf. 98-930040.
JENS CHRISTIAN FÆRCH, gårdejer, født d. 2.-6.-1949, søn af Margrethe og Kai
Færch, gift d. 2.-6.-1984 med Karen Pedersen, pædagog, født d. 3.-8.-1954, datter af
Grethe og Aksel Vinther Pedersen. Parret har børnene: Søren, født d. 20.-9.-1985,
samt tvillingerne Kai Erik og Henrik, født d. 24.-4.-1989.
J.C.F. overtog gården d. 1.-5.-1983 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 37,5 ha., heraf 13,9 ha. skov. Derudover er der lejet
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33,3 ha.
"Studsholt"s stuehus er opført i
1868 og restaureret i 1987. Avls
bygningerne består af kvægstald
fra 1936, svinestald fra 1925 og
lade fra 1868. Gårdens besætning
er på 5 ammekøer og 3 ungdyr
af racerne Hereford og DRK, des
uden er der 14 får. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er spise- og
industrikartofler, ærter og korn.
Der er 3 traktorer, kartoffellæg
ger, kartoffeloptager og halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MOSBJERGVEJ 210, "STUDSHOLT
MØLLE", HØRMESTED, 9870
SINDAL, tlf. 98-930020.
JENS RAUFF STUDSHOLT, gård
ejer, født d. 12.-5.-1951, søn af
Kirstine Kathrine og Lars Chri
stian Rauff Studsholt, gift d.
10.-11.-1990 med Annie Hansen,
teknisk assistent, født d. 5.-3.1954, datter af Esther Elisabeth
og Thorkil Weigaard Hansen. Par
ret har børnene: Lars Christian,
født d. 18.-7.-1983, Jens Peter,
født d. 19.-2.-1985 og Anne Kathrine, født d. 28.-8.-1990.
J.R.S. overtog gården d. 1.-12.-1985 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 20 ha., og der er lejet 50 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af fjerkræ
stalde fra 1964, kyllingehus fra 1909, som er renoveret i 1978, renseri fra 1911, som
er renoveret i 1986, lade fra 1937 og maskinhus fra 1985. Gården drives med en fjer
kræfarm med 22.000 kyllinger. Derudover er der minkfarm med en bestand på 800
tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, korn, industrikartofler og
græsfrø. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffellægger, 1 kartoffeloptager
samt plansilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet
og der er ansat 1 medhjælper. Gården drives sammen med "Nejstskov", Nejstvej 176.
MOSBJERGVEJ 303, "LANGAGER", MOSBJERG, 9870 SINDAL, tlf. 98-930024.
VALDEMAR EMANUEL JØRGENSEN, gårdejer, født d. 10.-8.-1921, søn af Johanne
Dorthea og Ejnar Martin S. C. Jørgensen, gift d. 28.-11.-1953 med Ellen Margrethe
Jensen, medhjælpende hustru, født d. 11.-8.-1922, datter af Marie Magdalene og Jens
Jørgen Jensen. Parret har børnene: Steen, født d. 17.-8.-1955, Elsebeth, født d.
30.-7.-1956 og Heine, født d. 15.-6.-1961.
V.E.J. har været på Tommerup Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1951
fra sine forældre.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 22,4 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstal
de og svinestalde fra 1910 og 1972, kartoffelhus fra 1983, lader fra 1910 og 1972
samt maskinhus fra 1981. Gården drives med en svineproduktion på 17 årssøer, der
sælges ca. 400 smågrise og 30 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og spisekartofler. Der er 3 traktorer, andel i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg,
1 kartoffeloptager, 1 kartoffellægger samt 2 kornsiloer.
MOSBJERGVEJ 400, "GRAARUP", MOSBJERG, 9870 SINDAL, tlf. 98-930015.
POUL ERIK PEDERSEN, gårdejer, født d. 4.-2.-1938, søn af Amalia og Oskar Peder
sen, gift d. 24.-8.-1966 med Inger Jensen, medhjælpende hustru, født d. 11.-3.-1941,
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Jensen. Parret har børnene: El
len, født d. 27.-9.-1967, Søren,
født d. 13.-8.-1971, Karen, født
d. 4.-2.-1974 og Anna, født d.
15.-6.-1977.
Poul E. Pedersen overtog gården
i november 1972 fra sine sviger
forældre, I.J. er 5. generation på
gården.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal
46,7 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og
restaureret i 1973/74. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1909, svinestald fra
1882, lade fra 1885, som er renoveret i 1949 samt maskinhuse fra 1920 og 1977. Går
den drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin
årligt, desuden er der 5 ammekøer og 5 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med
tørreri samt halmfyr.

MØLGÅRDSVEJ 70, "SOLVANG", SDR. SKOV, 9800 HJØRRING, tlf. 98-965243.
POUL ERIK LARSEN, gårdejer, født d. 29.-8.-1934, søn af Frida og Christian Larsen.
P.E.L. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d. 11.-12.-1965
fra sine forældre.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 18,9 ha., heraf tilkøbt 2,1 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1943, lader fra 1923 og 1949 samt maskinhus fra 1938. Gården
drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 20 årskøer og 30 ungdyr, af
racen RDM, samt en slagtesvineproduktion på 150 stk. årligt. Der er 1 traktor, maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
MØLGÅRDSVEJ 110, "KNUDSHOLM", LØRSLEV, 9800 HJØRRING, tlf. 98-965204.
MOGENS FAUSBØLL, gårdejer, født d. 21.-4.-1943, søn af Maria og Holger Fausbøll,
gift d. 27.-12.-1972 med Martha Skovhus, husholdningslærer, født d. 12.-4.-1949,
datter af Karen og Arne Skovhus. Parret har børnene: Anders, født d. 19.-11.-1976,
Morten, født d. 5.-1.-1980 og Karen, født d. 25.-9.-1981.
M.F. har været på Vejlby Landbrugsskole og er uddannet agronom på Landbohøjskolen.
Han overtog gården i 1976 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 65 ha., heraf 12 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af farestald
fra 1980, lade, som er ombygget til sostald i 1988, maskinhus fra 1988, og desuden er
der gylletank og gastæt silo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 110 års
søer, der sælges ca. 2.500 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er in
dustrikartofler, raps og græsfrø. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, 1 kartoffel
optager, korntørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MØLSKOVVEJ 90, "SKOVMOSE",
LINDERUM, 9870 SINDAL, tlf.
98-933110.
POUL BONDEVEV SØRENSEN,
gårdejer, født d. 10.-7.-1925, søn
af Agnes og Niels Peter Bondevev Sørensen, gift d. 22.-3.-1953
med Rose Elise Rasmussen, født
d. 12.-3.-1932, datter af Mary
og Jens Rasmussen. Parret har
børnene: Leif, født d. 19.-8.-1956,
Kirsten, født d. 13.-9.-1958, Hel
ge, født d. 19.-5.-1953, Mogens,
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født d. 3.-6.-1966, og Hanne, født d. 29.-7.-1968.
Hanne og Rose Elise døde i 1982.
P.B.S. har været på Fyns Stifts Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1953 fra
Jens R. Jensen. Ejendomsskyld 530.000. Areal 6,5 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1905, svinestald fra 1905, som er renoveret i 1960, lade fra 1925 og maskin
hus fra 1962. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 10 års
køer og 10 ungdyr af racen Jersey, og en svineproduktion på 10 årssøer, der sælges
250 smågrise årligt. Der er 2 traktorer samt plansilo. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

MØLSKOVVEJ 93, "HAMBORG",
LINDERUM, 9870 SINDAL, tlf.
98-933149.
ARNE CHRISTIAN PEDERSEN,
gårdejer, født d. 12.-12.-1939,
søn af Karen og Kristian Peder
sen, gift d. 20.-5.-1967 med Bo
dil Marie Horserad, medhjælpen
de hustru, født d. 6.-3.-1945,
datter af Ida og Henrik Horsevad. Parret har børnene: Henrik,
født 12.-5.-1968, Karsten, født
23.-7.-1971 og Karen Ida, født
25.-7.-1974. A.C.P. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d.
23.-1.-1964 fra Poul Anker Jensen.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1977,
maskinhus 1972 og derudover er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 47 årskøer, 47 ungdyr og 23 slagtekalve af blandet race samt Jersey. Plante pro
duktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 3 traktorer, maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
MØLSKOVVEJ 116, "AAKJÆR",
LINDERUM, 9870 SINDAL, tlf.
98-933146.
AKSEL MELDGAARD, gårdejer,
født d. 22.-3.-1938, søn af Loui
se og Otto Meldgaard, gift d. 5.5.-1963 med Merry Christiansen,
husmor, født d. 27.-11.-1936, dat
ter af Gerda Marie og Niels
Christian Christiansen. Parret
har børnene: Susanne, født d.
14.-12.-1961, Bente, fdøt d. 27.2.-1964 og Birthe, født d. 21.-10.-1965.
A.M. overtog gården d. 2.-1.-1964 fra Olav Nielsen. Den er udstykket fra "Linderumgaard" i 1900.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 9 ha. og der er lejet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1978 og maskinhus fra 1961. Gården drives med kvægproduktion på 22 årskøer og
20 ungdyr. Der er 2 traktorer og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
MÅSTRUP HEDEVEJ 96, "NØRHEDEN", MÅSTRUP HEDE, 9870 SINDAL, tlf. 98938823.
PREBEN JENSEN, gårdejer, født d. 9.-12.-1964, søn af Ruth og Erling Jensen, gift
med Lene Larsen, butiksassistent, født d. 11.-3.-1969, datter af Lilly og Christian
Larsen. Parret har børnene: Cathrine og Hanne.
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P.J. er salgsleder for smågrisesalget ved Landbogården i Hjørring, han har været på
Try Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1989 fra sine forældre, nuværende
ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 16,7 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1977, svinestald fra 1990 og lade fra 1946, som er renoveret i 1989. Gården
drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 15 årskøer, 15 ungdyr og 7
slagtekalve, af racen SDM, samt en svineproduktion på 20 årssøer, der produceres ca.
400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der er 2 traktorer,
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MÅSTRUPVEJ 85, "KORSHOLT", MÅSTRUP, 9870 SINDAL, tlf. 98-930062.
ARNE ANDERSEN, gårdejer, født d. 15.-7.-1922, søn af Martha og Loth Andersen,
gift d. 1.-2.-1946 med Ruth Korsholt, husmor, født d. 1.-2.-1923, datter af Margrethe
og Jens Korsholt. Parret har børnene: Jens-Loth, født d. 5.-12.-1948, Margrethe, født
d. 21.-9.-1952 og Anne Martha, født d. 6.-5.-1954.
A.A. overtog gården i 1956 fra sine forældre. Sønnen Jens-Loth købte halvpart i går
den i 1978, han er i bestyrelsen for SDM-Foreningen for Vendsyssel. De 2 ejere er 4.
og 5. generation på gården.
J.L.A. er gift med Else Marie Andersen, født d. 23.-8.-1950. Parret har børnene:
René, født d. 16.-4.-1969, Rikke, født d. 29.-5.-1974 og Rasmus, født d. 12.-10.-1979.
Ejendomsskyld 2.560.000. Areal 80 ha., heraf 10 ha. eng og mose samt 10 ha. skov.
Derudover er der lejet 27 ha.
Stuehuset er opført i 1916/17 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1930, som er renoveret til ungdyr i 1978, ny kostald fra 1966, svinestald fra
1914, som er renoveret i 1977, lade fra 1927, som er renoveret i 1989, maskinhus fra
1977, og desuden er der køresilo og gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug
med en kvægproduktion på 46 årskøer og 56 ungdyr, af racen SDM, samt en svinepro
duktion på 10 årssøer og der produceres ca. 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 4 traktorer og kornsilo med varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er ansat 1 medhjælper.
MÅSTRUPVEJ 166, "NØRGAARD",
MÅSTRUP, 9870 SINDAL, tlf.
98-930043.
TAGE MØLLER HANSEN og
JAN CHRISTIAN HANSEN, gård
ejere.
T.M.H. er født d. 27.-11.-1910,
søn af Kristiane Dorthe og Tho
mas Christian Hansen, gift d. 7.2.-1962 med Ketty Abildgaard
Jensen, husmor, født d. 19.-3.1940, datter af Ninna Johanne og
Kristian Jensen. Parret har bør
nene: Ivan, født d. 16.-1.-1957, Jan, født d. 19.-5.-1962, John, født d. 22.-2.-1964 og
Bjarne, født d. 4.-12.-1970. J.C.H. bor sammen med Kirsten Hildebrandt Henriksen.
Parret har datteren Anne, født d. 15.-6.-1990.
T.M.H. har været på Ry Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 1.-9.-1941
fra Masbjerg Sogn. Gården var tidligere fattiggård i kommunen. Sønnen J.C.H. købte
halvpart i gården i 1984, han har været på Lundbæk Landbrugsskole.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 71 ha., heraf tilkøbt 18 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1967, ungdyrstald fra 1972, slagtesvinestald og farestald fra 1976, lade fra
1953, som er renoveret i 1967, maskinhus fra 1972, foderhus fra 1981/82 og desuden
er der køresilo. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 52 års
køer, 85 ungdyr og 25 slagtekalve, af arcen SDM, samt en svineproduktion på 23 års
søer og der produceres ca. 430 slagtesvin årligt. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
kornsilo med varm lufts tørreri samt vindmølle. På gården er ansat 1 medhjælper.
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MÄSTRUPVEJ 250, "VESTERMARKEN", MÅSTRUP, 9870 SINDAL, tlf. 98-930173.
JENS CHRISTIAN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 20.-4.-1963, søn af Grethe og Carl
Jørgensen, gift d. 26.-7.-1986 med Anna Marie Jensen, ekspeditrice, født d. 8.-11.1964, datter af Inger og Erik Jensen. Parret har børnene: Camilla, født d. 2.-4.-1988
og Henrik, født d. 16.-8.-1990.
J.C.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 1.-6.1986 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 26,7 ha., heraf tilkøbt 1,9 ha., og der er lejet 24 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1971/72. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1986 og 1989, en ældre lade, som er renoveret i 1990, og desuden er der
gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer,
35 ungdyr og 15 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg.
Der er 3 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NEJSTVEJ 99, "DAMSIGHUS", NEJST, 9870 SINDAL.
SVEND BRANDT, gårdejer, omtales under Nejstvej 152.
S.B. overtog gården i 1987 fra Martine og Lassen Christensen.
Ejendomsskyld 280.000. Areal 4,3 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af en
lade fra 1900.
Gården drives sammen med Nejstvej 152.
NEJSTVEJ 152, "DAMSIGGAARD", NEJST, 9870 SINDAL, tlf. 98-935283.
SVEND BRANDT, gårdejer, født d. 9.-9.-1930, søn af Agnes og Sigvard Brandt, gift d.
14.-5.-1960 med Sonja Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 27.-10.-1935, datter af
Alma og Ejnar Nielsen. Parret har børnene: Morten, født d. 4.-5.-1961 og Karina, født
d. 8.-4.-1966.
S.B. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 26.-4.-1960 fra Knud
Kirkelund.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 41,1 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1864 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1929 og 1976, svinestald fra 1970, lade fra 1930, maskinhuse fra 1968 og
1984 og desuden er der gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvæg
produktion på 30 årskøer og 35 ungdyr, af racen SDM, samt en svineproduktion på 6
årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og
plansilo med tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NEJSTVEJ 174, "ST. NEJST", NEJST, 9870 SINDAL, tlf. 98-935274.
ANDERS SØRENSEN, gårdejer, født d. 9.-11.-1953, søn af Ingrid og Viktor Sørensen,
gift d. 8.-6.-1985 med Joan Larsen, studerende, født d. 16.-1.-1958, datter af Erna og
Svend Larsen.
A.S. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1983 fra Ruth
og Niels Mariegaard.
Ejendomsskyld 2.370.000. Areal 88 ha.
Stuehuset er opført i 1866 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1978, lade fra 1907 og desuden er der gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 48 årskøer og 40 ungdyr af racen Jersey. Derudover er der 2 Olden
borgere til avl, 1 ridevallak, 4 følplage samt 80 moderfår af racen Gotland. Der er 2
traktorer, 1 markvandingsanlæg og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet og der bruges lidt løs hjælp.
NEJSTVEJ 176, "NEJSTSKOV", HØRMESTED, 9870 SINDAL.
JENS RAUFF STUDSHOLT, gårdejer, omtales under "Studsholt Mølle", Mosbjergvej
210. J.R.S. overtog gården d. 15.-11.-1989 fra Christian Sørensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 39 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kartof
felhus fra 1990 og lade fra 1920. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af raps, ærter og byg. Gården drives sammen med "Studsholt Mølle", Mos
bjergvej 210.
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KAP", BLÆSBJERG, 9870 SINDAL,
tlf. 98-930122.
NIELS EGON LARSEN, gårdejer,
født d. 19.-1.-1935, søn af Herdis
og Chr. Aakjær Larsen, gift d.
25.-4.-1964 med Tove Birgit Nør
gaard, medhjælpende hustru, født
d. 16.-11.-1940, datter af Anna
og Johannes Nørgaard. Parret
har børnene: Heine, født d. 21.4.- 1965, Alette, født d. 29.-4.1967, Steffen, født d. 19.-6.1974 og Lisette, født d. 8.-3.-1977.
N.E.L. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1964 fra sine
svigerforældre, som købte den i 1923.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 7 ha. marginaljord.
Derudover er der forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1971, ungdyrstald fra 1960, lader fra 1950 og 1975, maskinhus fra 1975 og desuden
er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 35 ungdyr og
15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Der bruges lidt løs medhjælp.
NØRREGÅRDSVEJ 30, "MELLERGAARD", LØRSLEV, 9800 HJØR
RING, tlf. 98-963498.
PAUL LARSEN, gårdejer, født
d. 7.-2.-1963, søn af Tove og
Bent Larsen, gift d. 16.-2.-1985
med Vinni Jensen, medhjælpende
hustru, født d. 27,-4.-1960, dat
ter af Kirsten Marie og Henning
Skov Jensen. Parret har børnene:
Eva Lærke, født d. 12.-8.-1986
og Anne Louise, født d. 6.-10.1989.
P.L. overtog gården d. 1.-7.-1987 fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1969, som er renoveret til høns i 1988/89, lade fra 1969 og maskinhus fra
1989. Gården drives med en produktion af rugeæg, der er 4.500 høns. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter, hvede og rug. Der er 1 traktor, 1 mejetær
sker og halmfyr.

NØRREGÅRDSVEJ 34, "GL. NØRREGAARD", LØRSLEV, 9800
HJØRRING, tlf. 98-963207.
AAGE POULSEN, gårdejer, født
d. 15.-1.-1963, søn af Elin Mar
grethe og Peter Poulsen, bor sam
men med Lene Nielsen, medhjælpede ægtefælle, født d. 10.-8.-1964,
datter af Marie og Poul Emil
Nielsen.
Aa.P. har været på Asmildkloster
og Lundbæk landbrugsskoler. Han
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overtog gården d. 1.-7.-1990 fra Kaja og Arne Bendix.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal 34 ha. og der er lejet 18,4 ha.
Stuehuset er opført i 1947 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestalde og lade fra 1960, svinestald fra 1920, maskinhuse fra 1950 og 1977,
og desuden er der foderhus og 2 gylletanke. Gården drives som alsidigt landbrug med
en kvægproduktion på 44 årskøer, 48 ungdyr og 20 slagtekalve, af racen SDM, samt en
slagtesvineproduktion på ca. 800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
hvede. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NØRREGÅRDSVEJ 170, "NY
NØRREGAARD", LØRSLEV, 9800
HJØRRING, tlf. 98-963082.
EDMOND SIMONSEN, gårdejer,
født d. 17.-8.-1945, søn af Kirsti
ne og Marius Simonsen, gift d.
16.-12.-1967 med Hanne Jeppesen,
laborant, født d. 29.-4.-1947, dat
ter af Anna og Poul Jeppesen.
Parret har børnene: Henrik, født
d. 7.-2.-1968, Annika, født d.
28.-12.-1970 og Michael, født d.
21.-3.-1972.
E.S. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Landøkonomisk
forening i Hjørring og i repræsentantskabet for Danish Crown i Hjørring. Han overtog
gården i 1971 fra Ketty Rudolfsen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1986. Avlsbygningerne består af sostald og lade fra 1967, kli
mastald fra 1990, maskinhus fra 1950 og desuden er der gylletank. Gården drives med
en svineproduktion på 200 årssøer, der sælges ca. 4.500 smågrise årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, ærter, fabrikskartofler og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker og plansilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet og der er ansat 1 medhjælper.
NØRREGÅRDSVEJ 225,
"ENGHOLM", LØRSLEV,
9800 HJØRRING, tlf. 98963070.
HJALMAR SKOVGAARD
JENSEN, gårdejer, født d.
29.-4.-1932, søn af Johan
ne og Georg Jensen, gift
d. 21.-11.-1954 med Inga
Hansen, medhjælpende hu
stru, født d. 2.-9.-1933,
datter af Agnes og Møller
Hansen. Parret har børne
ne: Bruno, født d. 21.-9.-1956, Kirsten, født d. 13.-1.-1958 og Per, født d. 19.-2.-1961.
H.S.J. overtog gården d. 1.-4.-1967 fra Chresten Beerman.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 26,6 ha. heraf tilkøbt 2,6 ha. Derudover er der lejet
22,3 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1931, kostald fra 1976, lade og maskinhus fra 1979 og desuden er der gylletank og
2 køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 50 ungdyr og 50
slagtekalve af racen DRK. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
NØRSKOVVEJ 70, "MØLSKOV", ASTRUP, 9800 HJØRRING, tlf. 98-965056.
ERIK CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 7.-8.-1933, søn af Andrea og Alfred Christen
sen, gift d. 24.-10.-1957 med Lilian Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 17.-6.-
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kar Pedersen. Parret har børne
ne: Gitte, født d. 28.-3.-1958 og
Frank, født d. 14.-8.-1960.
Erik Christensen har været på
Lyngby Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 20.-3.-1968 fra
Otto Thomsen.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal
55,5 ha. og der er lejet 3 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og
løbende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af kvægstalde fra
1949
og 1978, svinestald og lade fra 1949, desuden er der et ældre maskinhus, som er reno
veret, og gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 42
årskøer, 38 ungdyr og 25 slagtekalve, af blandet race, samt en svineproduktion på 4
årssøer og der produceres 60 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo. Der bruges lidt løs
medhjælp.
PORSENVEJ 91, "PORSEN", MÅ
STRUP, 9870 SINDAL, tlf. 98930083.
BENT CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 18.-1.-1926, søn af Jane
og Johannes Christensen, gift d.
4.-3.-1953 med Kirstine Nielsen,
medhjælpende hustru, født d. 7.6.-1923, datter af Katrine og Al
fred Nielsen. Parret har børne
ne: Yrsa, født d. 20.-6.-1949 og
Gert, født d. 6.-2.-1957.
B.C. har ejet Hjørring Cement
støberi og været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 24.-6.-1952 fra sin
onkel Karl Christensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 61,3 ha., heraf tilkøbt 18,9 ha.
Stuehuset er opført i 1863 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1963, som er renoveret i 1972, desuden er der en ældre lade, maskinhus og
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 45 årssøer, der sælges ca. 300
smågrise og 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og in
dustrikartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
RAMMELHØJVEJ 76, "BOVET", LENDUM, 9870 SINDAL, tlf. 98473020.
ARNE NIELSEN, gårdejer, omtales under Tislumvej 556.
A.N. overtog gården efter tvangsauktion.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 10 ha.
Gården har udelukkende gamle udbygninger. Ejendommen drives sammen med "Hvid
borg", Tislumvej 556.
RAMMELHØJVEJ 104, "RØDKJÆRGAARD", LENDUM, 9870 SINDAL, tlf. 98-473071.
PAUL RØDKJÆR, gårdejer, født d. 19.-10.-1924, søn af Anna og Daniel Rødkjær, gift
d. 19.-2.-1955 med Doris Andersen, medhjælpende hustru, født d. 17.-5.-1935, datter
af Edith og Thorvald Andersen. Parret har børnene: Bjarne, født d. 7.-1.-1957, Jette,
født d. 23.-12.-1959, Annegrethe, født d. 25.-5.-1963 og Anders, født d. 23.-7.-1969.
P.R. overtog gården d. 1.-10.-1954 fra sine forældre, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
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i 1963 og restaureret og tilbyg
get i 1973. Avlsbygningerne be
står af kvægstald fra 1965, svinestald fra 1902, som er renove
ret i 1965, ny svinestald fra
1970, lader fra 1910 og 1990,
maskinhus fra 1971, og desuden
er der gastæt silo og gylletank.
Gården drives som alsidigt land
brug med en kvægproduktion på
20 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve, af racen SDM, samt en
svineproduktion på 20 årssøer, der sælges 100 smågrise og 130 slagtesvin årligt. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 selvbygget vindmølle. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

RAMMELH03VE3 131, "BUR
HOLT", LENDUM, 9870 SINDAL,
tlf. 98-473184.
ERLING CHRISTIAN PEDERSEN,
gårdejer, født d. 7.-3.-1935, søn
af 3ensine og Hans Peder Peder
sen, gift d. 14.-5.-1959 med Ing
rid Burholt, medhjælpende hustru,
født d. 31.-1.-1938, datter af
Rigmor og Gunnar Burholt. Par
ret har børnene: Regnar, født d.
13.-8.-1960, Gunnar, født d.
18.- 2.-1962 og Gitte, født d. 18.-2.-1964 og død d. 10.-6.-1990.
E.C.P. overtog gården d. 14.-5.-1959 fra sine svigerforældre, nuværende ejer er 6.
generation.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 47,6 ha., heraf tilkøbt 23,8 ha., der er 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1972, lade fra 1951, maskinhus fra 1970 og desuden er der gylletank. Gården dri
ves udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, ærter og byg. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri.

RAMMELH03VE3 204, "HOLTET", HØRMESTED, 9870 SINDAL, tlf. 98-473312.
ARNE 3OHST, gårdejer, født d. 3.-4.-1946, søn af Astrid og Christian 3ohst, gift d.
12.-7.-1975 med Solveig Sørensen, skolesekretær, født d. 18.-2.-1953, datter af Anna
og Poul Sørensen. Parret har børnene: 3ens Christian, født d. 18.-6.-1976, Ulrik, født
d. 12.-4.-1979 og Sidse Henriette, født d. 24.-4.-1985.
A.3. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Lendum Mejeri.
Han overtog i 1971 gården sammen med sin far; han købte faderens andel i 1982.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 47 ha., heraf 1 ha. skov og 9 ha. eng. Derudover er
der lejet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af løsdrifts
stald fra 1974, som er renoveret i 1990 med foderautomater, halmlade fra 1989, lade
og foderhus fra 1978, maskinhus fra 1977 og desuden er der gylletank og 2 køresiloer.
Gården drives med en kvægproduktion på 75 årskøer og 75 ungdyr af racen 3ersey.
Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, kornsilo og halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er ansat 1 medhjælper.
RAMMELH03VE3 364, "LILLE RAMMELH03", RAMMELH03, 9870 SINDAL, tlf.
98-473227.
FINN PAPE, gårdejer, født d. 9.-5.-1953, søn af Vita og Frederik Pape, gift d. 2.9.-1979 med Eva Eriksen, sygeplejerske, født d. 19.-12.-1953, datter af Gerda og Erik
Eriksen. Parret har børnene: Kristian, født d. 8.-2.-1978 og Hanne, født d. 3.-2.-1980.
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fra DLR.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 32 ha., heraf 7,7 ha. skov og eng. Derudover er der
lejet 18,3 ha.
Stuehuset er opført i 1965 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ælde
kostald, lade og maskinhus, svinestald fra 1978 og desuden er der gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der sælges ca. 1.100 smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer og
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til
hjælp.

RØDEBROVEJ 33, "ENGGAARDEN", BLÆSBJERG, 9870 SINDAL,
tlf. 98-930515.
NIELS DAHL JENSEN, gårdejer,
født d. 26.-2.-1943, søn af Bodil
og Ejnar Dahl Jensen, gift d.
31.-10.-1970 med Doris Pedersen,
medhjælpende hustru, født d.
23.-8.-1945, datter af Ingrid og
Tage Pedersen. Parret har børne
ne: Ejnar, født d. 7.-4.-1971,
Ingrid, født d. 21.-6.-1972, Tage,
født d. 17.-7.-1973 og Karen,
født d. 31.-8.-1979. N.D.J. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården
d. 10.-6.-1976 fra Margrethe Andersen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 41,6 ha., heraf tilkøbt 14,6 ha.
Stuehuset er opført i 1908. Avlsbygningerne nedbrændte i 1960 og blev genopført med
kvægstald og lade, samt maskinhus i 1971. Gården drives med en kvægproduktion på
35 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer, maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
RÅLUNDVEJ 101, "FOLLERBAKKEN", STENHØJ,
9900 FREDERIKSHAVN,
tlf. 98-475054.
HANS JØRGEN KAAE,
gårdejer, født d. 10.-1.1948, søn af Kathrine og
Jørgen Christian Kaae,
gift d. 16.-10.-1971 med
Mona- Lis Larsen, medhjæl
pende hustru, født d.
18.-2.-1950, datter af Krestine og Juul Larsen. Par
ret har børnene: Lotte Krestine, født d. 23.-9.-1972 og Søren Christian, født d.
31.-12.-1975. H.J.K. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er i kredsrepræsentant
skabet for MD-Food. Han overtog gården d. 15.-12.-1977 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 36 ha.
Stuehuset er opført i 1984. Avlsbygningerne består af ungdyrstald fra 1940, som er
renoveret i 1975, kostald fra 1975, spaltestald til ungdyr fra 1981, svienstald fra 1940,
som er renoveret til værksted, lade fra 1940, som er renoveret i 1990, samt foderhus
og maskinhus fra 1990. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 60 ung
dyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer og kornsilo med varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RÅLUNDVEJ 141, "HINGBORG", STENHØJ, 9900 FREDERIKSHAVN, tlf. 98-475153.
KAJ EVALD MORTENSEN, gårdejer, født d. 24.-3.-1937, søn af Amalie og Emanuel
Mortensen, gift d. 18.-10.-1959 med Else Bente Christensen, medhjælpende hustru,
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født d. 13.-3.-1938, datter af Elvine og Peter Christensen. Parret har børnene: Lasse
Bo, født d. 31.-1.-1960, Benny Bo, født d. 25.-2.-1961, Birgit, født d. 8.-9.-1964 og
Bent, født d. 25.-6.-1970.
K.E.M. er hjemmeslagter. Han overtog gården d. 1.-7.-1971 fra Christian Stenskrog.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 14,8 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., og der er lejet 0,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og løbende restaureret og tilbygget i 1974. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 1956, ungdyrstald fra 1979, lade fra 1956, som er
tilbygget i 1979, og desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 25 årskøer, 35 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

SKOVBOVEJ 151, "SKOVBO", SØNDERSKOV, 9800 HJØRRING, tlf. 98-965190.
BØRGE SKOVBO NIELSEN, gårdejer, født d. 15.-5.-1939, søn af Ingrid og Carl Niel
sen, gift d. 21.-6.-1974 med Margareta Ericsson, medhjælpende hustru, født d. 13.3.-1941, datter af Greta og Erik Ericsson. Parret har børnene: Michael, født d. 21.5.-1976, Anne, født d. 27.-6.-1978 og Sofia, født d. 27.-3.-1981.
B.S.N. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Jerseyforeningen
Vendsyssel og i fællesledelsen for kvægavl- og kontrolforeningen i Hjørring Amt. Han
købte halvpart i gården d. 1.-1.-1970 og overtog resten d. 1.-1.-1975 fra sine forældre,
som købte gården i 1931.
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 72 ha., heraf tilkøbt 26 ha., og der er lejet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1954, som er renoveret flere gange senest i 1983, kostalde fra 1967 og 1979,
kalvestald fra 1983, maskinhus fra 1985, foderhus fra 1979 og desuden er der gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 86 årskøer, 100 ungdyr og 50 slagte
kalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er industrikartofler, ærter,
rug, hvede, havre og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og
der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 foderme
ster og der bruges maskinstation til markarbejdet.
SKOLEVEJ 226, "BØGEBYGAARD",
ASTRUP, 9800 HJØRRING, tlf.
98-965021.
KARL ERIK NIELSEN, gårdejer,
født d. 14.-1-1917, søn af Marie
og Christian Nielsen, gift d. 28.11.-1946 med Else Jensen, husmo
der, født d. 28.-11.-1922, datter
af Tine og Peter Jensen. Parret
har børnene Jens Gjesig, født d.
31.-10.-1946, Kaj, født d. 2.-5.1947, Svend, født d. 20.-2.-1950,
Per, født d. 10.-5.-1954, Kurt,
født d. 5.-1.-1955 og Lars, født d. 13.-5.-1962. K.E.N. overtog gården i 1952 fra Ole
Nielsen, sønnen Lars købte halvpart i gården i 1987, han driver minkfarm med 400
tæver, han er inseminør i Hjørring.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 63 ha., heraf lejet 5,5 ha..
Stuehuset er opført i 1916 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald, lade, maskinhus og gylletank fra 1962. Gården drives med en
besætning på 3 årssøer, der produceres ca. 60 slagtesvin årligt og der er 3 ungdyr af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder består af hvede, rug, byg, ærter, raps
og industrikartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffellægger, plansilo
med varm lufts tørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

SKÆRUMVEJ 116, "DALGAARD", LENDUM, 9870 SINDAL, tlf. 98-473262.
HENNING PEDERSEN, gårdejer, født d. 26.-10.-1926, søn af Anne Marie og Thorvald
Jensen, gift d. 3.-3.-1953 med Minna Nygaard, medhjælpende hustrup, født d. 23.4.-1933, datter af Kristine og Jens Nygaard Nielsen. Parret har børnene Jens Erik,
født d. 15.-3.-1954 og Lone, født d. 22.-8.-1961. H.P. har været på Lægaard Land-
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brugsskole, han overtog gården august 1967 fra Gotfred Svendsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 18,6 ha., heraf tilkøbt 2 ha..
Stuehuset er af ældre dato, men løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 1
kvægstald fra 1968, ungdyrstald fra 1978, den gamle kostald er renoveret til svin i
1968, lade og maskinhus fra 1976, der er gylletank og gastæt silo. Gårdens besætning
er på 35 ammekøer, 40 ungdyr, 20 slagte kalve dels krydsninger og dels Hereford.
Planteproduktionens salgsafgrøde består af raps. Der er 2 traktorer, der bruges maskin
station til en del af markarbejdet.
STENHØJVEJ 15,"LANGAGER",
LENDUM, 9870 SINDAL, tlf. 98473351.
EGON PEDERSEN, gårdejer, født
d. 26.-9.-1942, søn af Lilly og
Christian Pedersen, gift d. 9.5.-1970 med Edith Christensen,
medhjælpende hustru, født d.-l.3.-1939, datter af Petrea og Lau
rids Christensen. Parret har. bør
nene Bruno, født d. 14.-8.-1970
og Benitta, født d.-9.-9.-1971.
E.P. overtog gården d. 1.-4.-

1973 fra Hans Horsholt.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 36 ha..
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret flere gange, senest i 1990. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1950 som er renoveret i 1970, ungdyrstald fra 1930 renoveret
i 1957, svinestald fra 1970, lade fra 1950, endvidere er der gyllestank og gastæt silo.
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 34 ungdyr, 16 slagtekalve af ra
cen SDM. Planteproduktionenes salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 2
traktorer og 1 mejetærsker. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet, går
den drives sammen med "ELSIG", Lothvej 146.

STENHØJVEJ 236, "ØSTERMARK",
STENHØJ, 9900 FREDERIKSHAVN,
tlf. 98-486007.
ESBEN ROLAND CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 6.-6.-1926, søn
af Marianne og Thomas Christen
sen, gift d. 4.-8.-1956 med Eva
Olsen, født d. 11.-12.-1927, med
hjælpende hustru, datter af Anna
Marie og Christian Martinus Ol
sen. Parret har børnene Leif,
født d. 21.-11.-1957 og Lene,
født d. 2.-11.-1960.
E.R.C. har været på Vraa højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 7.-7.-1956
fra Christian Thomsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 25 ha..
Stuehuset er opført 1911 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af ungdyr
stald, svinestald og lade fra 1911, kvægstald fra 1964, ny lade fra 1978, maskinhus,
foderhus og gylletank fra 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer,
23 ungdyr og 12 slagte kalve af racen SDM, desuden produceres der 100 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der er 2 traktorer og der
benyttes maskinstation til en del af markarbejdet.
STENHØJVEJ 238, "LENGSHOLT", STENHØJ, 9900 FREDERIKSHAVN, tlf. 98-475184.
HENNING KRISTENSEN, gårdejer, født d. 31.-10.-1919, søn af Anna og Marinus Kri
stensen, gift d. 13.-11.-1954 med Britta Holm, født d. 18.-5.-1931, medhjælpende
hustru, datter af Lykke og Christian Holm. Parret har børnene Jens Christian, født d.
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30.-3.-1960.
H.K. har været på Borris Land
brugsskole og overtog gården d.
1.-9.-1973 fra Ernst Jensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
26 ha., heraf lejet 24,4 ha.
"Lengsholt"s stuehus er opført
omkring 1920 og restaureret og
tilbygget i 1947. Avlsbygningerne
består af sostald, farestald fra
1950'erne, slagtesvinestalde fra
1965 og 1967, lade fra 1950'erne
og maskinhus fra 1981. Gården drives med en svineproduktion på 45 årssøer, der pro
duceres ca. 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo med varm lufts tørreri. Der bruges maskinstation
til en del af markarbejdet.
STENHØJVEJ 247, "NØRRE FOLSTED", STENHØJ, 9900 FREDE
RIKSHAVN, tlf. 98-475167.
PAUL NIELSEN, gårdejer, født
d. 6.-4.-1947, søn af Rigmor og
Henning Nielsen, gift d. 14.-11.1970 med Amalise Nielsen, med
hjælpende hustru, født d. 24.-7.1948, datter af Nina og Juul Ni
elsen. Parret har børnene Kari
na, født d. 27.-9.-1971, Michael,
født d. 11.-12.-1973 og Benitta,
født d. 10.-11.-1978.
P.N. har været på Kalø Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for kontrolforeningen Øst
Vensyssel og medlem af husdyrbrugsudvalget for Øst Vensyssel, han overtog gården d.
15.-10.-1974 fra Thomas Jensen.
Ejendomsskyld 2.470.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 14,5 ha., der er 15 ha. eng og
lejet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og restaureret i 1985-86. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1976 som er renoveret i 1990, ungdyrstald fra 1978, garage og værksted fra 1980,
lade fra 1976, maskinhus fra 1985, foderhus fra 1987, der er gylletank og køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 75 ungdyr og 25 slagte kalve af
racen SDM. Der er 3 traktorer og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehus.
Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
STENHØJVEJ 273, "SDR. FOLDSTED", STENHØJ, 9900 FREDERIKSHAVN, tlf. 98475251.
LARS OLE RASMUSSEN, gårdejer, født d. 17.-5.-1951, søn af Sylva og Henry Rasmus
sen, bor sammen med Ulla Tolstrup, svejser. L.O.R. overtog gården d. 25.-1.-1986 fra
Marius Holst.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 29,2 ha., heraf tilkøbt 7 ha. og lejet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1974, svinestald fra 1907 som er renoveret i 1986, lade fra 1907, foderhus
fra 1989 og gylletank fra 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 27 årskøer,
30 ungdyr og 15 slagte kalve af racen SDM, desuden er der 10 årssøer og der produ
ceres ca. 160 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3
traktorer, plansilo med kold lufts tørreri. Der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.
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ERIK ANDERSEN, gårdejer, født d. 2.-12.-1956, søn af Lene og Niels Andersen, gift
d. 14.-11.-1981 med Susanne Christiansen, medhjælpende hustru, født d. 30.-4.-1959,
datter af Jonna og Bent Christiansen. Parret har børnene Dorthe, født d. 25.-12.-1984
og Peter, født d. 24.-11.-1986. E.A. har været på Lundbæk Landbrugsskole to gange,
han overtog gården d. 15.-11.-1984 fra Hans Mulbjerg Kristensen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 42 ha.
Stuehuset er opført i 1876 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af sostald
og slagtesvinestald fra 1959, drægtighedsstald fra 1972, 1 gammel lade som er renove
ret og maskinhus fra 1976 og gylletank fra 1987. Gården drives med en svineprodukti
on på 90 årssøer, der sælges 1.500 smågrise og 300 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo
med varm lufts tørreri og halmfyr. Der bruges maskinstation til en del af mark
arbejdet.

STENHØJVEJ 381, "VESTER RINGSHOLT", STENHØJ, 9900 FREDERIKSHAVN, tlf.
98-475011.
LEON PASIECZNY, gårdejer, født d. 12.-5.-1921, søn af Juliane og Jan Pasieczny,
gift d. 27.-11.-1954 med Ulla Thomsen, medhjælpende hustru, født d. 29.-4.-1931, dat
ter af Krista Marie og Søren Thomsen. Parret har børnene Lissy, født d. 15.-4.-1960
og Tommy, født d. 9.-8.-1963.
L.P. overtog gården d. 2.-6.-1959 fra Christian P. Christensen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 15,6 ha. og lejet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1895 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1963, svinestald fra 1967, der blev ombygget til svin i 1976, lade fra 1980 og
maskinhus fra 1982, samt gylletank fra 1989. Gården drives med en svineproduktion på
28 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin årligt, endvidere er der 15 ammekøer og
15 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. Der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.

STOKHOLMVEJ 80, "NØRMARK",
SINDAL HEDE, 9870 SINDAL,
tlf. 98-935920.
EJVIND SØTTRUP, gårdejer,
født d. 23.-9.-1948, søn af Jo
hanne og Henry Søttrup, bor
sammen med Lilian Høgh, gartner
medhjælper, født d. 21.-4.-1946,
datter af Esther og Jens Nielsen.
Parret har børnene Karin, født d.
1.-12.-1967, Michel, født d. 21.1.-1971, Torben, født d. 11.-4.1976 og Charlotte, født d. 17.-4.-1976.
E.S. overtog gården d. 25.-5.-1972 fra Kim Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.090.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 30,5 ha..
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1977, lade fra 1980 og maskinhus fra 1990. Gården drives med en kvægpro
duktion på 41 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagte kalve af racen Jersey. Planteproduktio
nens salgsgrøde består af byg. Der er 3 traktorer, og der bruges maskinstation til en
del af markarbejdet.
SØNDERBAKVEJ 12, "BAKKEN", LENDUM, 9870 SINDAL, tlf. 98-473010.
JOHANNES JENSEN, gårdejer, født d. 24.-6.-1930, søn af Marie og Frederik Jensen,
gift d. 28.-10.-1952 med Hedvig Johansen, medhjælpende hustru, født d. 20.-5.-1931,
datter af Ane H. og Jens Carl Johansen. Parret har børnene: Randi, født d. 26.-2.1954, Rita, født d. 28.-2.-1958, og Karsten, født d. 16.-4.-1962.
J.J. har været på Horne Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 21.-1.-1961
fra Hagbart Mouritsen.
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57,2 ha., heraf tilkøbt 20 ha., og
der er lejet 16,5 ha.
"Bakken"s stuehus er opført i
1896 og løbende restaureret.
Avlsbygningerne består af goldsostald fra 1920, farestald fra
1967, slagtesvinestald fra 1979,
klimastald fra 1982, lade og ma
skinhus fra 1880 og desuden er
der gylletank. Gården drives med
en svineproduktion på 75 årssøer,
der produceres ca. 1.350 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo med varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er
ansat 1 medhjælper.
TEKLABORGVEJ 176, "TEKLABORG", SINDAL, 9870
SINDAL, tlf. 98-965084.
EGON THRANE, gårdejer,
født d. 26.-6.-1926, søn af
Eleonora og Harald Henius
Thrane, gift d. 3.-5.-1964
med Bodil Nonboe, husmo
der, født d. 13.-9.-1943,
datter af Alvilde og Arne
Nonboe. Parret har børne
ne Søren, født d. 28.-2.-1964,
Hans Henrik, født d. 12.-2.-1968, Charlotte, født d. 26.-7.-1971 og Lars, født d.
18.-1.-1974. E.T. har været på Ladelund Landbrugsskole og er i bestyrelsen for D.L.K.
Ålborg, og overtog gården i 1959 fra forældrene Eleonora og Harald Henius Thrane.
Ejendomsskyld 3.800.000. Areal 71,4 ha., heraf tilkøbt 17,4 ha. og lejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1850 som er renoveret i 1958, svinestald fra 1960, lade fra 1937 og maskinhus fra
1973. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Der er en fuldtids- og
en deltidsmedhjælper.
TERKELSVEJ 37, "AAGAARD",
MAASTRUP, 9870 SINDAL, tlf.
98-930516.
LEO KRISTENSEN, gårdejer,
født d. 4.-12.-1954, søn af Lilly
og Helmer Kristensen, gift d. 6.10.-1979 med Hanne Pedersen,
sygehjælper, født d. 21.-4.-1958,
datter af Else og Thomas Peder
sen.
L.K. har været på Lundbæk Land
brugsskole og overtog gården d.
20.-3.-1978 fra Holger Kurt
Christiansen. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 21 ha., heraf lejet 19 ha.
Stuehuset er opført i 1901 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1964, ungdyrstald som er renoveret i 1979, lader fra 1922 og 1979, foderhus fra
1979 og maskinhus fra 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 56 årskøer og
70 ungdyr af racen Jersey. På gården er der 2 traktorer og der benyttes maskinstation
til en del af markarbejdet.
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TAGE PEDERSEN, gårdejer, født d. 6.-4.-1924, søn af Katrine Marie og Viggo Peder
sen, gift d. 26.-4.-1943 med Ingrid Christiansen, husmoder, født d. 3.-6.-1924, datter
af Jørgine og Chresten Peter Christiansen. Parret har børnene Gertrud, Poul Erik,
Doris, Tove, Ida og Jens. I.P. døde i 1989. T.P. driver maskinstation og han overtog
gården fra Peter Johannes Rasmussen.
TISLUMVEJ 101, "LILHOLT",
HØRMESTED, 9870 SINDAL, tlf.
98-935359.
JENS OTTO UGGERHØJ, gårde
jer, født d. 21.-9.-1952, søn af
Elin Margrethe og Søren Chr.
Uggerhøj, gift d. 17.-6.-1978 med
Inger Irene Jensen, medhjælpende
hustru, født d. 22.-9.-1956, dat
ter af Kamma Magrethe og Aage
Emanuel Jensen. Parret har bør
nene Jens Christian, født d.
5.-4.-1980, Hans Jørgen, født d.
26.3.-1981, Lars Erik, født d. 28.-9.-1982, Anne Mette, født d. 21.-9.-1988 og Niels
Ole, født d. 20.-5.-1987. J.O.U. har været på Hammerup Landbrugsskole og overtog
gården d. 1.-8.-1979 fra morbroderen Jens Kristian Andersen. Morfaderen købte går
den d. 7.-12.-1890.
Ejendomsskyld 3.270.000. Areal 70 ha., heraf 3,5 ha. skov, eng og plantage. Der er
lejet 12,3 ha..
Stuehuset er opført i 1911 og løbende restaureret, dog senest i 1990. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1983, ungdyrsstald fra 1986, svinestald fra 1962, lade fra 1911
og maskinhus fra f 1973. Der køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 64 årskøer, 65 ungdyr og 35 slagte kalve af racen SDM, svineproduktionen er
på 20 årssøer og der produceres ca. 330 slagtesvin årligt. Der er 4 traktorer, halvpart
i mejetærsker og 2 gastætte siloer. Der er 2 faste medhjælpere og der benyttes ma
skinstation til en del af markarbejdet.

TISLUMVEJ 420, "MELLEM SKREJBORG", HØRMESTED, 9870 SINDAL, tlf. 98473185.
VIGGO SØRIG, gårdejer, født d. 9.-2.-1934, søn af Krista og Valdemar Sørig, gift d.
25.-9.-1971 med Clara Hornshøj, medhjælpende hustru, født d. 30.-4.-1939, datter af
Marie og Kristen Hornshøj. Parret har sønnen Frank, født d. 7.-11.-1964.
V.S. overtog gården d. 1.-1.-1971 fra sine forældre Krista og Valdemar Sørig.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 37,2 ha. og der er lejet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kostald
fra 1955, ungdyrsstald fra 1977-78, lade fra 1958, maskinhus fra 1978 og foderhus fra
1989. Der køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer, 36 ungdyr og
30 slagte kalve af racen SDM. Der er 2 traktorer og plansilo med varm lufts tørreri.
Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
TISLUMVEJ 556, "HVIDBORG",
LENDUM, 9870 SINDAL, tlf. 98473020.
ARNE NIELSEN, gårdejer, født
d. 6.-4.-1933, søn af Magrethe
og Valdemar Ludvig Nielsen, gift
d. 23.-9.-1961 med Karen Magre
the Holst, husmoder, født d. 19.3.-1942, datter af Kerstine og
Andreas Holst. Parret har børne
ne Asbjørn, født d. 31.-12.-1962,
Erik, født d. 23.-3.-1964 og Ti-

-wna, født d. 23.-6.-1967.
A.N. har været på Dalum Landbrugsskole og overtog gården d. 1.-8.-1961 fra Thorvald
Mikkelsen.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 66 ha., heraf 33 ha. tilkøbt og 3 ha. lejet.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af farestald
fra 1970, smågrisestald fra 1972, goldsostald fra 1976, lade fra 1954, maskinhus fra
1985 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer og der sælges
2.300 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder består af raps, ærter, græsfrø
og korn. Der er 3 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Sønnen Asbjørn er
medhjælp på gården, som drives sammen med "Bovet", Rammelhøjvej 76.
TUENVE3 275, "HOLMGAARD", VESTER HOLMEN, 9900 FREDERIKSHAVN.
3OHN SORTKÆR PEDERSEN, gårdejer, omtales under "Vester Sortkær", Tuenvej 265,
i Frederikshavn Kommune.
3.S.P. overtog gården i 1990 fra Sylvia Pind.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 54 ha..
Stuehuset er opført i 1862 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade fra 1860, samt maskinhus fra 1900.
Gården drives sammen med "Vester Sortkær", Tuenvej 265, Frederikshavn Kommune.

TUENVE3 285, "YDERHEDEN", VESTER HOLMEN, 9900 FREDERIKSHAVN, tlf. 98484748.
OLE CHRISTENSEN, gårdejer.
O.C. overtog gården d. 1.-10.-1988 fra Egon Sørensen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 21,8 ha..
Stuehuset er opført i 1901 og restaureret i 1956. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1956, lade fra 1923 og maskinhuse fra 1923 og 1956.
Gården drives sammen med "Vesterholmen", Tuenvej 290.

TUENVE3 330, "HOLMLUND", VESTER HOLMEN, 9900 FREDERIKSHAVN, tlf. 98484176.
ANKER CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 14.-4.-1931, søn af Petra og Henry Christen
sen.
A.C. overtog gården i januar 1972 fra sine forældre Petra og Henry Christensen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 19,2 ha., heraf tilkøbt 2 ha..
Stuehuset er opført i 1933 og 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1933 som
er renoveret i 1978, lade fra 1933 og 2 staklader. Gården drives med en kvægproduk
tion på 30 årskøer, 9 ungdyr og 33 slagte kalve af blandet race. Dert er 2 traktorer
og der benyttes maskinstation til en del af markarbejdet.

TUENVE3 450, "K3ÆRHOLM",
BOLLERSHEDE, 9870 SINDAL,
tlf. 98-930137.
PALLE ANDERSEN, gårdejer,
født d. 24.-11.-1949, søn af Olga
og Aage Andersen, gift d. 3.-4.1971 med Gerda 3ensen, gårdejer,
født d. 13.-3.-1952, datter af
Karen og Crhistian 3ensen. Par
ret har børnene: Søren Martin,
født d. 15.-1.-1972, Thomas, født
d. 12.- 6.-1974, Peter, født d.
10.-9.-1975 og Line, født d. 26.-5.-1979.
P.A. overtog gården d. 1.-4.-1969 fra sin onkels enke Anine K. 3ensen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 66 ha., der er 8 ha. skov og eng
og der er forpagtet 19,5 ha.
Stuehuset er opført i 1970. Avlsbygningerne består af kostalde fra 1932 og fra 1986,
svinestalde fra 1977, lader fra 1973 og 1986 og maskinhus fra 1984. Der er gylletank.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 100 årskøer og 40 ung-
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dyr af racen Jersey. Svineproduktionen er på 120 årssøer og der sælges 2.200 smågrise
årligt. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker. Der er 1 fodermester på ejendommen,
som drives sammen med "Hedegaard", Tuenvej 280, Frederikshavn Kommune.
TUENVEJ 510, "BOLLERHEDEGAARD", BOLLERSHEDE, 9870 SINDAL, tlf.
98-930243.
HENNING THOMSEN, gårdejer, født d. 24.-7.-1932, søn af Caroline og Anders Thom
sen. H.T. er uddannet kontrolassisten på Vejlby Landbrugsskole og overtog gården i
november 1956 fra Christian Thomsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. areal 42 ha., heraf tilkøbt 22 ha. og lejet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1971. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1966, 1973 og
1980, lader fra 1969 og 1980, maskinhus fra 1970 og foderhus fra 1980. Der er køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 54 årskøer og 20 ungdyr af racen Jer
sey og der er en del krydsninge. Der er 4 traktorer og markvandingsanlæg. Der en
fast medhjælper og der benyttes maskinstation til en del af markarbejdet.

TUENVEJ 640, "ØSTER BLÆSBJERG", BLÆSBJERG, 9870 SIN
DAL, tlf. 98-930120.
EJNAR DAHL JENSEN, gårdejer,
født d. 26.-6.-1918, søn af Louise
og Niels Jensen, gift d. 16.-3.1942 med Bodil Poulsen, medhjæl
pende hustru, født d. 31.-8.-1919,
datter af Aanne Kirstine og Hen
rik Poulsen. Parret har børnene
Niels, født d. 26.-2.-1943, Anne
Kirstine, født d.- 2.-2-1944, Lis,
født d. 22.-9.-1945, Birthe, født
d. 23.-9.-1948, Grethe, født d. 31.-8.-1951 og Henrik, født d. 18.-4.-1953.
E.D.J. har været på Malling Landbrugsskole og overtog gården d. 1.-4.-1951 fra Adolf
Olsen.
Ejendomsskyl 1.260.000. Areal 45 ha., heraf er der 10 ha. skov og tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret i 1956 og 1987. Avlsbygningene består af
sostald fra 1800 og svinestalde fra 1960 og 1968 og lade fra 1975. Gården drives med
en svineproduktion på 25 årssøer og der produceres 500 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøde består af raps. Der er 2 traktorer, plansilo og varm lufts
tørreri. Der benyttes maskinstation til en del af markarbejdet.

TUENVEJ 854, "MOSEVANG", MOSBJERG, 9870 SINDAL.
HANS HOLM KRISTENSEN, gårdejer, omtales under Abildgårdsvej 154.
H.H.K. overtog gården d. 1.-8.-1985 fra sin fader, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 58 ha., heraf 13 ha. hede.
Stuehuset er opført i 1909 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1955, svinestald fra 1928, lader fra 1800 og 1933-36 og maskinhus fra 1909.
Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af korn og raps. Der er
kornsilo med varm lufts tørreri og halmfyr. Gården drives sammen med "Bakken",
Abildgårdsvej 154.
TAARSVEJ 307, "MELLERGAARD", BREDMOSE, 9870 SINDAL, tlf. 98-473649.
ERIK HOLM JENSEN, gårdejer, født d. 6.-4.-1948, søn af Karen og Anton Jensen, gift
d. 27.-11.-1971 med Ann-Marie Jacobsen, medhjælpende hustru, født d. 21.-2 1951,
datter af Elin og Jens Jacobsen. Parret har børnene Claus, født d. 11.-1.-1974, Helle,
født d. 22.-9.-1976 og Mette, født d. 8.-9.-1979.
E.H.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole og er i bestyrelsen for Kvægbrugsudval
get i Frederikshavn, han overtog gården d. 1.-9.-1986 fra Christian Pedersen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 50 ha., heraf 16,5 ha. lejet.
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i 1902 og løbender restaureret.
Avlsbygningerne består af en
kvægstald fra 1976, lade fra
1924 og maskinhus fra 1963, der
er gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 60 årskøer
og 60 ungdyr af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er
byg. Der er 3 traktorer og plan
silo med kold lufts tørreri. Der
bruges maskinstation til en del
af markarbejdet.

TAARSVE3 363, "DYRMOSE",
LENDUM, 9870 SINDAL, tlf. 98473150.
CHRISTEN DAHL, gårdejer, født
d. 22.-11.-1935, søn af Mary og
Peder Dahl, gift d. 29.-6.-1963
med Inga Mikkelsen, medhjælpen
de hustru, født d. 12.-12.-1937,
datter af Anna og Anhardt Mik
kelsen. Parret har børnene Tor
ben, født d. 11.-8.-1964, Troels,
født d. 28.-7.-1968 og Marianne,
født d. 24.-1.-1974.
C.D. er toldassistent og overtog gården d. 1.-10.-1972.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 23,4 ha., heraf 6 ha. skov, eng og mose.
Stuehuset blev opført i 1900 og tilbygget og restaureret i 1976. Avlsbygningerne
består af svinestald fra 1900 som er renoveret i 1975 og ny svinestald samme år, i
1986 blev en del af laden inddraget til svinestald og maskinhus fra 1978. Gården
drives med en svineproduktion på 40 årssøer og der sælges 1.000 smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker
og korntørreri.
UGILTVE3 30, "NY HØGLUND", SINDAL, 9870 SINDAL, tlf. 98-935566.
SVEND ERIK 3ENSEN, gårdejer, dødt d. 4.-4.-1929, søn af Petra og 3ens Christian
3ensen. S.E.3. driver "Sindal Maskinstation", han har været på Lundbæk Landbrugsskole
og overtog gården d. 1.-1.-1978 fra sine forældre Petra og 3ens Christian 3ensen.
Ejendomsskyl 1.470.000. Areal 47,1 ha., heraf tilkøbt 26,4 ha.
Stuehuset er opført i 1930-31 og restaureret i 1974-1978. Avlsbygningerne består af
maskinhus fra 1985. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
raps, ærter, hvede, byg og rug. Der drives maskinstation på ejendommen og der er 2
traktorer, 3 mejetærskere, 1 rendegraver, plansilo og varm lufts tørreri.
UGILTVE3 75, "ENGHAVE", HØRMESTED, 9870
SINDAL, tlf.
98-933034.
SVEND ERIK 3ENSEN, gårdejer,
født d. 12.-2.-1944, søn af Dora
og Martin 3ensen, gift d. 29.-6.1968 med Elin Neistskov, teknisk
assistent, født d. 24.-11.-1944,
datter af Asta og 3ens Neistskov.
Parret har børnene Gitte, født d.
23.-9.-1972, Mette og Peter, født
d. 4.-6.-1975.
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Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 22,2 ha., heraf tilkøbt 14,4 ha. og der er lejet 11,3 ha.
Stuehuset er opført i 1901 og restaureret i 1970-77. Avlsbygningerne består af 1
kvægstald og lade fra 1977 og maskinhus fra 1971. Der er gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 26 årskøer, 30 ungdyr og 20 slagte kalve af racen SDM.
Der er 2 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. Der bruges maskinstation til en del
af markarbejdet.

UGILTVEJ 80, "SKÆRSHEDE",
LINDERUM, 9870 SINDAL, tlf.
98-933154.
KJELD GUNNAR CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 29.-3.-1944, søn
af Dagmar og Niels Christensen,
gift d. 16.-10.-1965 med Inge-Lis
Nielsen, Slagterassistent, født d.
2.-11.-1944, datter af Gudrun og
Svend Nielsen. Parret har børne
ne Morten, født d. 25.-8.-1965 og
Allan, født d. 11.-12.-1973.
K.G.C. overtog gården d. 22.-8.1972 fra Eskild Jensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 36,1 ha., heraf tilkøbt 11 ha. og der er lejet 2 ha..
Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1972-73, lade fra
1951, maskinhus fra 1976 og beholder fra 1985. Gården drives med en kvægproduktion
på 37 årskøer, 40 ungdyr og 40 slagte kalve af blandet race. Der er 2 traktorer, mark
vandingsanlæg, plansilo og varm lufts tørreri. Der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.

UGILTVEJ 740, "VESTER AASHOLM", LØRSLEV, 9800 HJØR
RING, tlf. 98-963367.
EJVIND JENSEN, gårdejer, født
d. 24.-5.-1955, søn af Maja og
Frits Jensen, gift d. 23.-5.-1981
med Helle Green Mortensen, dag
plejer, født d. 17.-4.-1960. dat
ter af Gerda og Jens Jørgen Mor
tensen. Parret har børnene Kir
stine, født d. 26.-3.-1981, Mar
tin, født d. 28.-10.-1982 og Ju
lie, født d. 14.-9.-1989.
E.J. har været på Malling Landbrugsskole og overtog gården d. 4.-5.-1981 fra D.L.R..
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 41 ha.
Stuehuset er opført i 1847 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1923, som er om- og tilbygget i 1962, kviestald fra 1957, lade, foderhus og
gylletank fra 1972 og maskinhus fra 1952. Gården drives med en kvægproduktion på 60
årskøer, 60 ungdyr og 30 slagte kalve af racen Jersey. Der er 2 traktorer. Der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet og der er ansat en skoledreng til hjælp.
UGILTVEJ 772, "LANDLYST", LØRSLEV, 9800 HJØRRING, tlf. 98-963184.
CHRISTIAN PEDERSEN, gårdejer, født d. 28.-12.-1963, søn af Else og Jens Pedersen,
gift d. 18.-4.-1987 med Hanne Christensen, køkkenassistent, født d. 24.-12.-1962,
datter af Lilly og Knud Christensen. Parret har datteren Louise, født d. 5.-4.- 1989.
C.P. har været på Try og Lundbæk Landbrugsskoler og overtog gården d. 24.-1.-1990
fra Helle og Ib Volshøj Madsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 24 ha., heraf 2,8 ha. eng, der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1979, lade fra 1904, som blev tilbygget i 1974-75, foderhus samt silo fra 1990 og
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køer, 31 ungdyr og 24 slagte kalve af blandet race. Der er 3 traktorer. Der bliver
benyttet maskinstation til en del af markarbejdet.
UGILTVEJ 934, "HEDELUND",
LØRSLEV, 9800 HJØRRING, tlf.
98-963004.
HALVOR RABILD JESPERSEN,
gårdejer, født d. 22.-3.-1935, søn
af Helga og Helmer Jespersen,
gift d. 8.-11.-1958 med Irma
Thomsen, organist, født d. 2.-9.1934, datter af Herdis og Harald
Thomsen. Parret har børnene Ul
la, født d. 9.-5.-1961, Bente,
født d. 13.-3.-1964 og Elin, født
d. 23.- 5.-1975.
H.R.J. overtog gården d. 2.-7.-1958 fra Peter Nielsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 22,5 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald fra 1966 og lade fra 1970. Gården drives med en kvægproduktion på 30
årsammekøer, 25 ungdyr og 20 slagte kalve af blandet race, endvidere er der en slagtesvineproduktion på 200 stk.. Der er 2 traktorer. Der bruges maskinstation til en del
af markarbejdet.

UGILTVEJ 970, "NIELSMINDE",
ILBRO, 9800 HJØRRING, tlf.
98-963194.
KAJ CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 25.-5.-1937, søn af Em
ma og Peter Christensen, gift d.
17.-9.-1973 med Aase Udengaard
Andersen, medhjælpende hustru,
født d. 30.-3.-1935, datter af
Gerda og Henry Andersen. Par
ret har børnene Ken, født d.
10.-4.-1963 og Britt, født d. 10.10.-1974.
K.C. driver minkfarm og overtog gården i juni 1973 fra sine forældre Emma og Peter
Christensen.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 42,7 ha., heraf tilkøbt 27 ha. og der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1958, som er ombygget til svinestald i 1974, svinestaldene er fra 1974, 1977 og
1979, lade fra 1980 og maskinhuse fra 1977 og 1983. Der er gylletank og gastæt silo.
Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer og der produceres ca. 2.000
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Der er ansat 1 fast medhjælper
på gården.
VANGSHØJVEJ 65, "VESTERMARKEN", MOSBJERG, 9870 SINDAL.
IVAN MØLLER HANSEN, omtales under "Taagaard", Bjørnsbakvej 92.
I.M.H. overtog gården d. 15.-10.-1988 fra Tage Pedersen.
Ejendomsskyld 360.000. Areal 5 ha..
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og 1 lade fra 1900.
Gården drives udelukkende med planteproduktion, den drives sammen med "Taagaard"
Bjørnsbakvej 92.
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HJØRRING, tlf. 98-963161.
HERLUF BÆK, gårdejer, født d.
8.-2.-1931, søn af Kristine og
Thomas Bæk, gift d. 16.-12.-1958
med Inger Jensen, medhjælpende
hustru, født d. 10.-11.-1936, dat
ter af Helga og Jens Christian
Jensen. Parret har børnene Kir
sten, født d. 9.-4.-1962 og Svend
Erik, født d. 14.-4.-1966.
H.B. overtog gården i november 1958 fra Elis Jakobsen.
Ejendomsskyl 1.500.000. Areal 25,2 ha., heraf tilkøbt 19,2 ha..
Stuehuset er opført i 1925 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kalve
stald fra 1958, kostalde fra 1965 og 1986, lader fra 1925 og 1980, foderhus fra 1986
og maskinhus fra 1978. Der forefindes gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 35 årskøer, 38 ungdyr og 12 slagte kalve af racen Jersey. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tør
reri. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

VOLSTRUPVEJ 109, "ST. VOLSTRUP", HØRMESTED, 9870
SINDAL, tlf. 98-935257.
HANS CHRISTIAN LEERSKOV,
gårdejer, født d. 31.-3.-1941, søn
af Julie og Tage Leerskov, gift
d. 6.-3.-1965 med Ingelise Søren
sen, lærer, født d. 24.-8.-1941,
datter af Anna og Einar Levi Sø
rensen. Parret har børnene Mar
tin, født d. 28.-12.-1966, Karen,
født d. 18.-12.-1969 og Julie,
født d. 14.-12.-1976.
H.C.L. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Sindalkredsens
Landboforening, formand for Plantningsforeningen Sindal, i bestyrelsen for kollektiv
læplantningslaug og direktør for Toldne Skov. Han overtog gården d. 1.-7.-1963 fra
Thomas Pedersen.
Ejendomsskyld 3.270.000. Areal 84 ha., heraf 8,33 ha. skov, 13,8 ha. eng og 42,3 ha.
er lejet.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret flere gange, senest i 1972. Avlsbygningerne
består af 1 kvægstald fra 1912, som er renoveret til svin i 1968, svinestalde består af
fravænningsstald fra 1976, farestald fra 1979, løbestald fra 1985, lade fra 1961, ma
skinhus fra 1974 og gylletank fra 1985. Gården drives med en svineproduktion på 150
årssøer, der sælges 2.200 smågrise og 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionenes
salgsafgrøder er raps, ærter, spise- og industrikartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærkser, 1 rendegraver, halvpart i kartoffeloptager og kartoffellægger, plansilo,
halmfyr og varm lufts tørreri. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet og
der er ansat en fodermester og 1 medhjælper.
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BARBARASKVEJ 12, "ELMEGAARDEN", 9382 TYLSTRUP, tlf. 98-265140.
NIELS JENSEN, gårdejer, født d. 31.-1.-1960, søn af Bodil og Erik Jensen, bor
sammen med Rita Larsen, plejehjemsassistent, født d. 13.-2.-1959, datter af Bente
Larsen og Svend Nielsen. Parret har sønnen Andreas, født d. 10.-6.-1990.
N.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-10.-1982
fra sin far Erik Jensen, nuværende ejer er 5. generation på gården, som altid har væ
ret i familiens eje. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 1,1 ha.
Stuehuset er opført 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1988, ungdyrstald
og lade, begge fra 1978, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 38
årskøerog 34 ungdyr, slagtekalvene sælges, af racen SDM. Der er 1 traktor. Maskin
station bruges til høst.
BARBARASKVEJ 15, BARBARASK,
9382 TYLSTRUP, tlf. 98-265014.
SVEND ERIK JENSEN, husmand,
født d. 24.-9.-1918, søn af Petrea og Anders Jensen, gift d. 5.-3.1949 med Edith Terkelsen, født
d. 25.-6.-1919, datter af Peter
Terkelsen. Parret har børnene:
Rita, født d. 11.-8.-1950, Anders
Peter, født d. 29.-1.-1953 og Gre
the, født d. 13.-1.-1956.
S.E.J. har været medlem af sog
nerådet. Han overtog gården d. 19.-4.-1948 fra Per Eriksen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 22,1 ha., der er tilkøbt 10 ha. og frasolgt 0,8 ha. Jorden
er bortlejet.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret 1972, udbygningerne består af kvægstald fra
1970, svinestald samt en lade fra 1950. Gårdens besætning er på 4 årssøer og der pro
duceres ca. 75 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1
traktor og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

BARBARASKVEJ 33, "ENGBÆK", BARBARASK,
9382 TYLSTRUP, tlf. 98- 265031.
OVE CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 21.-1.1943, søn af Johanne Christensen, gift d. 20.6.-1969 med Inger Marie Thomsen, født d.
21.- 6.-1948, datter af Aksel Thomsen. Parret
har børnene: Jens, født d. 8.-6.-1969 og Lene,
født d. 5.-11.-1971.
O.C. overtog gården d. 1.-8.-1978 fra Chr. Sø
rensen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 22,4 ha., heraf
tilkøbt 13 ha., og der er lejet 15 ha.
Stuehuset er nybygget i 1979, udbygningerne består af kvægstald fra 1900 og maskin
hus 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 15 årskøer, 19 ungdyr og 13
slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 5 årssøer og ca. 80 slagtesvin.
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Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede og raps. Der er 1 traktor, der
bruges lidt maskinstation.
BARBARASKVEJ 34, "GODTHAAB", BARBARASK, 9382 TYL
STRUP, tlf. 98-265081.
VALDEMAR MICHELSEN, land
mand, født d. 12.-5.-1920, søn af
Chresten Michelsen, gift d. 23.1.-1949 med Gertrud Hedegaard,
født d. 4.-4.-1923, datter af Ma
thias Hedegaard. Parret har søn
nen Jørn, født d. 11.-6.-1955.
V.M. overtog gården d. 3.-12.1948 fra Marius Jensen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 1,3 ha. og frasolgt 1,3 ha.
Stuehuset er opført i 1903 og restaureret 1977. Udbygningerne består af kvægstald
opført 1960, lade 1903 og maskinhus 1951. Gårdens besætning er på 11 ungdyr af ra
cerne RDM og Jersey, der er 5 årssøer, der produceres ca. 80 slagtesvin årligt, samt
2 Nordbagger og 2 føl. Der er 1 traktor og plansilo. Lidt maskinstation bruges.

BREDHOLTVEJ 75, "BREDHOLT", AJSTRUP, 9380 VEST
BJERG, tlf. 98-261010.
KARL ISAK KROGSGAARD,
gårdejer, født d. 29.-8.-1941, søn
af Inger og Martin Emil Krogsgaard, gift d. 20.-8.-1977 med
Anne Margrethe Sølgaard Christi
ansen, faglærer, født d. 26.-10.1950, datter af Sofie og Verner
Egon Christiansen. Parret har
børnene: Martin, født d. 9.-3.1979 og Maria, født d. 19.-7.-1984. K.I.K. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-8.-1971 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.380.000. Areal 42 ha., heraf 8 ha. eng. Desuden er der lejet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1840 og restaureret flere gange. Udbygningene består af kvæg
stald opført i 1939 efter brand, ungdyrstalden fra 1939 er restaureret i 1973, lade
opført 1939 og desuden er der maskinhus og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 40 årskøer, 30 ungdyr og 30 slagtekalve af racerne SDM, RDM samt
krydsninger. Der er 2 traktorer, tårnsilo og varm lufts tørreri. Der er 2 skoledrenge
til hjælp og der bruges lidt maskinstation.

BREDHOLTVEJ 86, "SORGENFRI", ØSTER AJSTRUP, 9380 VESTBJERG, tlf. 98261003.
CHRISTIAN JØRGEN LARSEN, gårdejer, født d. 18.-4.-1943, søn af Inger Larsen.
C.J.L. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-6.-1989 fra sin
mor og dennes bror, Anthon Larsen, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 21,4 ha.
Stuehuset er opført 1870 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald opført 1966 og der er lade samt staklade. Gården drives med en kvægproduktion
på 16 årskøer, 17 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, 2 tårn
siloer og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BRÅDALVEJ 35, "ENGKILDEGAARD", VISSE, 9210 ÅLBORG SØ, tlf. 98-323073.
JØRN CHRISTIAN MADSEN, gårdejer, født d. 1.-5.-1955, søn af Maren og Jens Ejler
Madsen, gift i 1983 med Merete Winther Svendsen, bankassistent, født d. 23.-3.-1959,
datter af Sonja og Frede Svendsen. Parret har børnene: Christian, født d. 27.-4.-1984
og Jens, født d. 2.-2.-1988.
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Jørn Christian Madsen har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-7.-1989 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 72 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 3 ha. skov. Desuden
er der forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1882 og restaureret flere gange, fodermesterbolig opført 1972.
Udbygningerne består af kvægstalde opført 1979 og 1982, samt lade, maskinhus og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 66 årskøer, 50 ungdyr og 85
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøderne er ærter, raps og korn.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varm og kold korntørreri. På gården
er der ansat 1 fodermester og der bruges maskinstation til lidt af markarbejdet.
EGESTEDVEJ 14, 9430 VADUM,
tlf. 98-271118.
KARL AAGE ANDERSEN, gård
ejer, født d. 22.-5.-1944, søn af
Frida Marie Andersen, gift d.
28.-8.-1966 med Anni Nielsen, bu
tiksassistent, født d. 6.-6.-1946,
datter af Marie og Anthon Niels
en. Parret har børnene: Susanne,
født d. 12.-12.-1966, Flemming,
født d. 16.-1.-1968 og Lars, født
d. 30.-12.-1970.
K.AA.L. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 30.-12.-1971
fra Holger Tjell.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 25 ha. Der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er restaureret i 1977, udbygningerne består af 3 svinestalde, lade og maskin
hus. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer og der produceres ca. 1.300
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og frøgræs. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

EGESTED VEO 21, 0. HALNE HE
DE, 9430 VADUM, tlf. 98-271161.
HANS 30RGEN PEDERSEN,
gårdejer, født d. 31.-1.-1941, søn
af Kristence og Henning Peder
sen, gift d. 17.-11.-1962 med
Ellen Larsen, født d. 20.-11.-1943,
datter af Mette og Lars Larsen.
Parret har børnene: Gitte, født
d. 19.-3.-1962, Jette, født d.
23.-3.-1963, Keld, født d. 29.-6.1964 og Bente, født d. 12.-10.1966. H.J.P. overtog gården d. 11.-12.-1965 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 6 ha. og der er frasolgt 4,4 ha.
Desuden er der lejet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1926, tilbygget og restaureret senest i 1976. Udbygningerne
består af kvægstalde opført 1900 og 1973, lade 1924 og maskinhus 1979. Gården drives
som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 15 årskøer, 20 ungdyr og 8 slagte
kalve af racen SDM, svineproduktionen består af 4 årssøer og der produceres ca. 60
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og rug. Der er 2 traktorer
og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til presning.
ELKÆR VEJ 55, "TOPPEGAARD", SULSTED, 9380 VESTBJERG, tlf. 98-261253.
ANDERS CHRISTIAN NØHR JENSEN, gårdejer, født d. 15.-2.-1939, søn af Søren Nøhr
Jensen, gift d. 26.-11.-1976 med Hanne Rasmussen, født d. 5.-11.-1954, datter af
Svend Aage Rasmussen. Parret har børnene: Pia, født d. 29.-8.-1973, Søren, født d.
1.-4.-1975, Svend, født d. 22.-11.-1978 og Eva, født d. 17.-6.-1985.
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Anders Christian Nøhr Jensen overtog gården d. 12.-6.-1965 fra Finn Simonsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 21,8 ha., heraf 2,2 ha. eng. Der er lejet 7,7 ha.
"Toppegaard"s stuehus er bygget i 1964. Udbygningerne består af kvægstald fra 1964,
svinestald, lade og maskinhus. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægpro
duktion på 23 årskøer og 22 ungdyr af racen SDM, svineproduktionen er på 20 årssøer,
der sælges ca. 300 smågrise årligt. Der er 3 traktorer, 1 roeoptager, plansilo og varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt markarbejedet.

ENDELSTEDVEJ 7, "VESTER
GÅRD", 9440 ÅBYBRO, tlf.98269042.
FRODE VESTERGAARD, gårdej
er, født d. 25.-5.-1946, søn af
Jens Vestergaard, gift d. 2.-2.1973 med Lis Hansen, født d.
3.-10.-1950, datter af Marie og
Karlo Hansen. Parret har børne
ne: Sanne, født d. 7.-3.-1974 og
Allan, født d. 9.-12.-1975.
F.V. overtog gården i 1978 fra
sin far. Gården har været i slægtens eje siden år 1700. Ejendomsskyld 2.900.000. Areal
101 ha., heraf tilkøbt 55 ha., der er 30 ha. eng. Desuden er der lejet 3 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, lade, maskinhus, foderhus og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 70 ungdyr og 20 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og frøgræs. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 rendegraver, plansilo samt varm og
kold lufts tørreri. F.V. ejer og driver også Ålborgvej 246.
ENDELSTEDVEJ 30, "VESTERVANG", 9440 ÅBYBRO, tlf. 98-268022.
JENS CALLESEN, gårdejer, født d. 29.-6.-1919, søn af Niels Callesen.
J.C. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra Kristine
Callesen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 9,9 ha., der er 1,1 ha. skov og
5,5 ha. eng. Derudover er der lejet 5,5 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, lade, maskinhus og gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 10 årssøer og der produceres ca. 150 slagtesvin. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, tårnsilo,
varm lufts tørreri og staldvarmeanlæg til stuehuset. Maskinstation bruges til gylle.

ESPELUNDEN 1, "MELLEGAARD", GRINDSTED, 9310 VODSKOV, tlf. 98-286426.
ARNE SANDAGER JENSEN OG MORTEN JENSEN, gårdejere, omtales under Espe
lunden 7.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret 1988, udbygningerne består af kvægstald fra
1930 samt maskinhus og lade. Gården drives med en ammekobesætning på 14 ammekøer og 11 ungdyr af racen Hereford. Der er plansilo og korntørreri. Gården drives
sammen med Espelunden 7.

ESPELUNDEN 7,
"NØRREGAARD", GRINDSTED, 9310
VODSKOV, tlf. 98286426.
ARNE SANDAGER JENSEN OG
MORTEN JENSEN, gårdejere.
A.S.J. er født d. 10.-4.-1957, søn
af Bente og Morten Jensen, bor
sammen med Mary Andersen,
født d. 30.-6.-1962, datter af
Vibeke og Orla Anderder. Parret
har børnene: Kim, født d.
23.-1.-1984 og Allis, født d.
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Arne Sandager Jensen overtog gården d. 1.-9.-1986 fra Marius Ravn.
Gårdene Espelunden 1 og 7 har en samlet ejendomsskyld på 2.700.000. Areal 77 ha.,
heraf 1,5 ha. skov og eng. Derudover er der forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret 1986. Udbygningerne består af svinestald, la
de og maskinhus. Gårdens besætning er på 150 slagtesvin. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn, raps, ærter og kartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, varm og
kold lufts tørreri samt fastbrændselsfyr. Gården drives sammen med Espelunden 1.

ESPELUNDEN 55, "BAKKEN", 9310 VODSKOV, tlf. 98-286071.
KARL KRISTIAN POULSEN, gårdejer, født d. 3.-1.-1934, søn af Stinne og Harald
Poulsen, gift d. 4.-6.-1960 med Grete Pedersen, omsorgsassistent, født d. 5.-9.-1935,
datter af Alma og Christian Pedersen. Parret har børnene: Per, født d. 5.-3.-1961,
John, født d. 24.-2.-1964 og Mikael, født d. 18.-7.-1969.
K.K.P. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1966
fra sin far.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 24 ha., der er frasolgt 1,5 ha.
Derudover er der lejet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1980. Udbygningerne består af kvægstald fra 1967, lade 1980,
maskinhus og gylletank. Gården drives med en ammekobesætning på 20 ammekøer, 10
ungdyr og 30 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm lufts tørreri og
halmfyr. Der bruges lidt maskinstation.

ESSENDRUPVEJ 5, "OPPELSTRUP ØSTERGAARD", OPPELSTRUP, 9260 GISTRUP.
OLE SKÅRHØJ, gårdejer, omtales under Oppelstrupvej 85.
O.S. overtog gården d. 1.-8.-1978 fra Emil Nielsen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 16 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, 4 svinestalde og lade. Den drives med en
svineproduktion på 300 årssøer, der sælges ca. 3.000 smågrise årligt. Der er 1 tårnsilo
og kold lufts tørreri. Der er ansat 2 medhjælpere på gården, som drives sammen med
"Skårhøjgård", Oppelstrupvej 85.
ESSENDRUPVEJ 25, "HYLLESTEDGAARD", OPPELSTRUP,
9260 GISTRUP, tlf. 98-333265.
GREGERS JENSEN, gårdejer,
født i 1949, søn af Dagny og
Søren Møller Jensen.
G.J. har været på Lundbæk Land
brugsskole, han er i kredsledelsen
for DLG, Østhimmerland. Han
overtog gården i 1977 fra sin
mor, nuværende ejer er 3. gene
ration.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal
58 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 5 ha. skov og 3 ha. eng. Derudover er der
forpagtet 16 ha.
Stuehuset er restaureret i 1974. Udbygningerne består af 3 kvægstalde, 2 lader,
maskinhus, foderhus og gylletank samt indendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 63 årskøer, 70 ungdyr og 40 siagteskalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, 2 korntørrerier med kold og varm luft. Der er 1 medhjælper og der
bruges maskinstation. Gården drives sammen med "Gunderup Vestergård", Gunderupvej
29, hvis areal er på 35 ha., 20 % ejes af G.J. og resten af broderen Jørgen Jensen.

FAURHOLTVEJ 10, "FAURHOLT", LYNGDRUP, 9320 HJALLERUP, tlf. 98-282484.
KAREN BASTHOLM OG KNUD KRISTENSEN, gårdejere.
K.K. er født d. 16.-3.-1951, søn af Gustav Kristensen, gift d. 24.-3.-1974 med Karen
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børnene: Anders, født d. 6.-6.-1986 og Peter, født d. 6.-6.-1987.
K.K. har været på Bygholm Landbrugsskole. Parret overtog gården i marts 1983 fra
Isak Bastholm.
Ejendomsskyld 4.500.000. Areal 90 ha., heraf 13 ha. eng. Derudover er der lejet 110
ha.
Stuehuset er opført i 1918 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af 4
svinestalde, lade fra 1889, maskinhus samt 2 gylletanke. Gården drives med en
svineproduktion på 270 årssøer, der sælges ca. 4.500 smågrise og 300 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er græsfrø. Der er 2 traktorer, 2 mejetærskere, 1
markvandingsanlæg, 3 plansiloer, 3 korntørrerier med varm og kold luft samt halmfyr.
På gården er 2 faste medhjælpere og der bruges lidt maskinstation.
FAURHOLTVEJ 15, "NY FAURHOLT", LYNGDRUP, 9320 HJALLERUP, tlf.
98-281317.
HARLEY JAKOBSEN, husmand, født d. 8.-9.-1922, søn af Nicoline og Jakob Jakobsen,
gift d. 4.-6.-1950 med Annelise Sørensen, født d. 20.-7.-1924, datter af Louise og
Kristian Sørensen. Parret har børnene: Kurt, født d. 22.-12.-1953 og Anette, født d.
26.-9.-1958.
H.J. overtog gården d. 1.-5.-1950 fra Vestergaard Pedersen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 22,3 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 1 ha. mose.
Derudover er der forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret 1975. Udbygningerne består af kvægstald
opført 1939, 2 svinestalde fra 1953 og 1969, lader 1939 og 1953 samt mskinhuse 1951
og 1959. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og
ærter. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 2 tårnsiloer og varm lufts tørreri.

FAURHOLTVEJ 17, LYNGDRUP,
9320 HJALLERUP, tlf. 98-281318.
NIELS JENSEN, landmand, født
d. 27.-10.-1913, søn af Nielsine
og Otto Jensen, Ørum.
N.J. har sønnen Svend Erik, født
d. 17.-4.-1939.
N.J. byggede gården i 1939.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 8,9
ha., der er bortforpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1939. Ud
bygningerne består af kostald,
hestestald og lade fra 1939 og
desuden er der maskinhus. Gårdens besætning er på 8 ungdyr af racen SDM, samt 2
årssøer og der produceres c. 35 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor.
FERSLEV BYVEJ 52, FERSLEV,
9230 SVENSTRUP, tlf. 98-382301.
CHRESTEN LUNDSGAARD, gård
ejer, født d. 1.-1.-1922, søn af
Petrea og Peder Lundsgaard,
gift i 1956 med Gunvor Peder
sen. Parret har børnene: Lisbeth
født i 1957 og Bente født 1963.
C.L. har været på Korint Land
brugsskole. Han overtog gården i
1971 fra sin mor Petrea Lunds
gaard.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
53 ha., heraf 5 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af 2
kvægstalde, svinestald og gylletank fra 1963, 2 lader fra 1900 og 1979 samt 2
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maskinhuse fra 1979. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn, raps og æter. Der er 2 traktorer, 1 tårnsilo, 1 plansilo samt et tørrreri med
varm og kold luft. Der bruges maskinstation til høst.
FERSLEV BYVEJ 53, "LUNDSGAARDEN", FERSLEV, 9230
SVENSTRUP, tlf. 98-381222.
KJELD BUUS, gårdejer, født d.
17.-2.-1931, søn af Anna og Poul
Buus, gift d. 9.-11.-1963 med
Kirsten Hansen, født d. 3.-9.1939, datter af Hedevig og Niels
Hansen. Parret har sønnen Niels
Henrik, født d. 18.-4.-1966.
K.B. har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-1.-1963 fra Mary Nielsen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt ialt 13 ha., der er 4,4 ha. skov og
16,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1850 og restaureret i 1974. Udbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1940, maskin- og foderhus fra 1979 samt gylletank fra 1975. Gården drives
med kvægproduktion på 60 årskøer, 50 ungdyr og 50 slagtekaive af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer og et varm og kold
lufts tørreri. Der er 1 fodermester på gården og maskinstation bruges af og til.

FERSLEVVEJ 15, "FINDELSTRUPGAARD", 9230 SVENDSTRUP, tlf. 98-381080.
BENT BACH, gårdejer, født d. 3.-5.-1941, søn af Arnold Bach.
B.B. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1973 fra sin far
Arnold Bach.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 97 ha., heraf tilkøbt 33 ha., og der er lejet 16,5 ha.
græsningseng.
Gården består af stuehus samt fodermesterbolig, kvægstald, kviestald, løsdritsstald, 2
lader, maskinhus, foderhus med fodertanke, 2 køresiloer, og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 100 årskøer, 125 ungdyr og 100 slagtekaive af racen SDM.
Der er 4 traktorer, markvandingsanlæg, og plansilo med kold lufts tørreri. På gården
er der ansat 1 fast medhjælper samt 1 fodermester.
FERSLEVVEJ 30, "FINNELSTUPGAARD", FERSLEV, 9230 SVEND
STRUP, tlf. 98-381541.
GUNNAR PEDESEN, gårdejer,
født d. 8.-10.-1923, søn af Thora
og Peder Pedersen, gift d.
14.-9.- 1952 med Erna Pedersen,
født d. 6.-10.-1929, datter af
Karen og Charles Pedersen. Par
ret har børnene: Karen Margrete, født d. 29.-9.-1954, tvillinger
ne Birgit Marie og Lisbet Caten,
født d. 26.-7.-1958 og Morten,
født d. 21.-9.-1965. G.P. overtog gården d. 19.-9.-1964 fra Inga Kristensen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Desuden er der forpagtet
10 ha.
Ejendommen har 2 stuehuse, hvoraf det ene er opført omkr. 1850 og restaureret flere
gange, det andet er beliggende Skovhusvej 21 og opført i 1915. Udbygningerne består
af kvægstald, svinestald og lade alle fra 1965. Desuden er der maskinhus fra 1978,
køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 60 ungdyr
og 42 slagtekaive af racen SDM. Desuden er der 8 årssøer ,der produceres ca. 150
slagtesvin, og der er 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn. Der er 4
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skoledreng til hjælp. Der bruges maskinstation til høst. Gården drives sammen med
Ferslevvej 24, som har 23 ha. og en ejendomsværdi på 740.000.

FJELLERAD BYGADE 1, FJELLERAD, 9260 GISTRUP, tlf. 98-333068.
LEO SØRENSEN, gårdejer, født d. 6.-9.-1934, søn af Johan Marius Sørensen.
L.S. overtog gården i 1969 fra sin far Johan Marius Sørensen.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 14,8 ha., der er lejet 6,9 ha.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, lade og maskinhus. Gården drives med
en kvægproduktion på 14 årskøer, 20 ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn. Der er 2 traktorer, 1 plansilo med kold lufts
tørreri. Der bruges lidt maskinstation.
FJELLERAD BYGADE 6, "MOSAGER GAARD", 9260 GISTRUP, tlf. 98-333531.
KURT SØNDERGAARD, ingeniør, født d. 12.-12.-1942, søn af Johanne og Jens Søndergaard, gift d. 26.-7.-1969 med Inger Jensen, teknisk assistent, født d. 8.-9.-1947,
datter af Kirstina og Aage Jensen. Parret har børnene: Gitte, født 19.-5.-1972, Lene,
født 10.-5.-1975, Flemming, født d. 21.-7.-1979, Michael, født d. 11.-11.-1985 og
Susanne, født d. 24.-4.-1987.
K.S. er ingeniør ved Fa. Enggaard, Svendstrup. Han har været på Haslev Landbrugssko
le. Desuden er han medlem af menighedsrådet og formand for skolebestyrelsen. Han
overtog gården i 1977 fra Jørgen Damsgaard.
Ejendomsskyld 1.260.000. Areal 13,3 ha., heraf 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1860 og er restaureret flere gange. Udbygningerne består af
svinestald, lade, maskinhus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 60
årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise og der produceres 100 slagtesvin åligt. Desuden
er der 1 hest og 2 ponyer. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps og ærter.
Der er 3 traktorer, mejetæsker, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Der
bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
FJELLERAD BYGADE 10, "NØRVANG", FJELLERAD, 9260 GISTRUP.
ARNE MARTHINUS HOVALT, gårdejer, født d. 11.-12.-1941, søn af Ane Marie og
Lauits Hovalt.
A.M.H. overtog gården d. 1.-4.-1978 fra Aage Knudsen.Ejendomsskyld 450.000. Areal
7,8 ha., heraf 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald og lade. Planteproduktionens salgafgrøder er korn og raps. Der bruges
jævnligt maskinstation.
FLAMSTEDVEJ 41, "HADILSGAARD", HAALS, 9260 GISTRUP,
tlf. 98-333072.
EVALD LARS SKAARUP, gårdej
er, født d. 22.-7.-1944, søn af
Olga og Sigurd Skaarup , gift d.
10.-4.-1968 med Kirsten Dorthea
Mortensen, født d. 12.-11.-1943,
datter af Signe og Gunnar Mor
tensen. Parret har børnene: Ben
te, født d. 10.-9.-1968, Hanne,
født d. 31.-7.-1971 og Jette født
d. 17.-12.-1975. E.L.S. har været
på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1972 fra sin far Sigurd
Skaarup. Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 61 ha., heraf 8 ha. skov. Gårdens bygninger
består af stuehus, 3 kvægstalde, maskinhus, gastæt silo og gylletank. Gården drives
med eh kvægproduktion på 70 årskøer, 75 ungdyr og 75 slagtekalve af racen SDM.
Desuden er der 10 ammekøer, af racerne Simmentaler og SDM. Der er 3 traktorer,
mejetærsker, markvandingsanlæg og brændefyr. Der bruges jævnligt maskinstation.
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tlf. 98-333016.
SØREN BONDERUP, gårdejer,
født i 1911, søn af Jens Bonderup, gift i 1946 med AAse Marie
Vedsted, født d. 7.-6.-1923, dat
ter af C.O. Vedsted. Parret har
børnene: Ellen Cecilie, født d.
26.-8.-1948, Ane, født d. 31.-12.1953 samt tvillingerne Karen og
Dorte født d. 7.-7.-1962.
S.B. overtog gården i 1944 fra
sin far Jens Bonderup. Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 73 ha., heraf tilkøbt 9 ha. eng.
Jorden er bortforpagtet.
Gårdens bygningerne består af stuehus, fodermesterhus, kvægstald, svinestald, lade og
maskinhus. Der er 2 traktorer og 1 plansilo.

FLØDALVEJ 25, "FLØDALSGAARD", 9230 SVENSTRUP.
GREGERS SØREN WINTHER, gårdejer.
G.S.W. overtog gården d. 1. juni 1967 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 42 ha, der er frasolgt 37 ha og 4
ha. eng og skov. Der er forpagtet 43 ha.
Stuehuset er opført 1846 og restaureret 1978. Avlsbygningerne består af kostald,
svinestald og lade, alle fra 1935, kostald og staklade fra 1973 og maskinhus fra 1962.
Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af korn, raps, frøgræs
og ærter. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo og varm luft tørreri. G.S.W. ejer
og driver desuden Fredenslundvej 25, Skørping og Ærtebjergvej 2, Ålborg.
G.S.W. er bosat "Fredenslund", Fredenslundvej 35, 9574 Bælum.
FÆRGESTEDVEJ 1, "AAGAARD", 9530 STØVRING, tlf. 98-384315.
HENRY HOLM HANSEN, gårdejer, født d. 11.-2.-1950, søn af Ebba og Hans Holm
Hansen, gift d. 7.-5.-1977 med Inge Nielsen, født d. 2.-2.-1955, datte af Esther og
Erik Nielsen. Parret har børnene: Jenny, født d. 23.-8.-1979, Minna, født d.
13.-4.-1982 og Britta, født d. 27.-2.-1986.
H.H.H. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog første halvdel af gården d.
31.-12.-1975 og resten i 1980 fra sin far Hans Holm Hansen.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 88 ha., heraf tilkøbt 52 ha., der er 6 ha. eng. Desuden
er der lejet 10 ha., heraf er 8 ha. eng.
Stuehuset er restaureret i 1986. Gårdens udbygninger består af 3 kvægstalde fra 1980
og 1988, lade samt foderhus fra 1980, maskinhus fra 1988 og 2 gylletanke. Gården
drives med en kvægproduktion på 68 årskøer, 70 ungdyr og 200 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, rug, ærter og raps. Der er 3
traktorer, mejetærsker, markvandingsanlæg og varm og kold lufts tørreri. Der er ansat
en fast medhjælper, og der bruges lidt maskinstation.

GAMMEL LYNGDRUPVEJ 15,
"VESTERGAARD", LYNGDRUP,
9310 VODSKOV, tlf. 98-281478.
POUL SONNE JENSEN, gårdej
er, født d. 1.-5.-1946, søn af
Inger og Christian Julian Jensen,
gift i 1970 med Helene Chistine
Hermansenn, børnehavepædagog,
født d. 31.-5.-1947, datter af
Marie og Asmus Hermansenn.
Parret har børnene: Charlotte,
født d. 20.-12.-1971 og Birgitte,
født d. 28.-7.-1975.

-370P.S.J. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1985 fra Ib
Stevenhoved.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 130 ha., heraf 3 ha. skov og 8 ha. eng. Der er
forpagtet 170 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og restaureret fra 1987-1989, desuden er der en medarbej
derbolig fra 1940. Gårdens udbygninger består af 2 lader fra 1877 og 1968. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, frø, ærter, raps og
industrikartofler. Der er 4 traktorer, mejetærsker, markvandingsanlæg, rendegraver, 2
plansiloer og varm lufts tørreri. Der er 2 faste medarbejdere ansat og gården drives
sammen med "Østergaard" Gavsholtvej 100. På denne gård står der en besætning på
60 malkekøer med opdræt.

GRAVERHUSVEJ 5, "STORGAARD", LANGHOLT, 9310 VODSKOV, tlf. 98-256464.
CHRISTIAN SKINDBJERG, gårdejer, født d. 5.-8.-1892, søn af Johannes Skindbjerg
Christensen, gift d. 27.-9.-1914 med Sofie Engelsted, født i 1890, datter af Niels
Engelsted. Parret har børnene: Niels Henry, født i 1915, Ketty, født i 1917, Anne,
født i 1919, Ellen, født i 1922, Hilda, født i 1928 og Erik, født i 1930.
C.S. overtog gården i 1917 fra Anders Peter Sørensen.
Areal 45 ha., heraf 5 ha. eng.
Gårdens bygninger består af stuehus, kvægstald, svinestald, lade og maskinhus. Gården
drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 6 årskøer, 16 ungdyr og 5
slagtekalve af racen SDM. Svinepoduktionen er på 15 årssøer, der sælges ca. 150
smågrise og 150 slagtesvin. Desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder
er katofler, korn og raps. Der er 3 traktorer, mejetærsker og et kold lufts tørrreri.
Sønnen Erik og datteren Anne hjælper faderen, og der bruges lidt maskinstation.
GRAVERHUSVEJ 44, "NORD
MARK", SKANDERBORG, 9310
VODSKOV, tlf. 98-256497.
JOHANNES KROGSGAARD, gård
ejer, født d. 1.-2.-1931, søn af
Inger og Martin Krogsgaarrd, gift
d. 26.-10.-1957 med Marie Svend
sen, gymnastiklærer, født d. 18.9.-1933, datter af Kristine og
Svend Svendsen. Parrret har bør
nene: Bente, født d. 30.-11.-1961
og Bjarne, født d. 3.-6.-1970.
J.K. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1957 fra sin svigerfar Svend Svendsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der 3,3 ha. mose. Der er
lejet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret flere gange. Gårdens udbygninger består af
kvægstald fra 1935, som er tilbygget i 1962 og 1971, laden er delvis fra 1935 og
resten er fra 1972. Desuden er der 2 maskinhuse fra 1970 og 1973. Gården drives med
en kvægproduktion på 41 årskøer, 36 ungdyr og 12 slagtekalve, og der er 3 heste. Der
er 4 traktorer, tårnsilo og et varm lufts tørreri. Der er 1 skoledreng til hjælp, og der
bruges maskinstation.

GRAVERHUSVEJ 74, "LANGHOLT HOVEDGÅRD", KJÆR HERRED, 9310 VODSKOV,
tlf. 98-256410.
MALTHE og NIELS AHLMANN, godsejere, tvillinger, født d. 26.-11.-1947, sønner af
Jørgen Ahlmann. N.A. blev gift i 1974 med Karen Schrøder, cand. mag., født d.
7.-2.-1951, datter af Oskar Schrøder. Parret har børnene: Mette, født d. 2.-7.-1977,
Kristine, født d. 5.-9.-1980 og Nis Peter, født d. 17.-4.-1985.
M.A. har været på Næsgaard Landbrugsskole, N.A. er uddannet cand agro. Brødrene
overtog gården i maj 1975 fra deres far Jørgen Ahlmann. Nuværende ejere er 5.
generation.
Ejendomsskyld 12.800.000. Areal 440.000 ha., heraf 50 ha. skov.
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ning er opført i 1660 og restau
reret i 1920, da der blev bygget
1. sal og tårn. Udbygningerne
består af 4 svinestalde, hvoraf
en fra 1880 er blevet renoveret i
1990, en fra 1935 er renoveret i
1978, hvor også 2 nye blev byg
get. Der er 4 lader, heraf 2 fra
1960 og 2 fra 1978, maskinhus
samt foderhus fra 1978, og 2
gylletanke. Gården drives med en
svineproduktion på 200 årssøer,
der sælges ca. 1900 smågrise og der produceres 2000 slagtesvin årligt. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er korn, frøgræs, ærter, raps og kartofler. Der er 6 traktorer, 2
mejetærskere, 1 nedgravet markvandingsanlæg, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr.
Der er 2 faste medhjælpere samt 1 fodermester, og der bruges maskinstation til
halmpresning og kartoffeloptagning.
GRAVSHOLTVEJ 25, "HEDE
GAARD", LANGHOLT, 9310
VODSKOV, tlf. 98-256590.
ELLLIS JUUL JENSEN, gårdejer,
født d. 11.-8.-1931, søn af Em
ma og Elius Jensen, gift d.
11.-2.- 1960 med Jytte Vester
gaard, husmor, født d. 5.-2.-1934,
datter af Jenny og Jens Vester
gaard. Parret har børnene: Mads,
født d. 2.-1.-1963 og Peter, født
d. 7.-7.-1966.
E.J.J. er lokal brandmand. Han
overtog gården d. 6.-4.-1970 fra Ellen og Charles Vestergaard.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 3,4 ha., der er 1,8 ha. skov og
1,5 ha. mose.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret senest i 1978. Udbygningerne består af
kvægstald og lade fra 1929, samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
40 årskøer, 28 ungdyr og 36 slagtekalve af racen Jersey. Der er 3 traktorer,
mejetærsker og varm lufts tørreri. Der bruges delvis maskinstation.

GRAVSHOLTVEJ 31, "HEDEGAARD", LANGHOLT, 9310 VODSKOV, tlf. 98-256446.
CHRISTIAN KRAGELUND PEDERSEN, gårdejer, født d. 15.-8.-1957, søn af Birthe og
Aage Pedersen, gift d. 17.-5.-1986 med Helle Sørensen, butiksassistent, født d.
3.-1.-1961, datter af Ingrid og Jens Richard Sørensen. Parret har børnene: Rasmus,
født d. 9.-10.-1986 og Maria, født d. 29.-11.-1989.
C.K.P. har været på Lundbæk Landbrugsskole, og er i repræsentantskabet for M.D.
Foods. Han overtog gården d. 1.-8.-1985 fra sin far Aage Pedersen, nuværende ejer er
4. generation.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 6 ha. sø og 4 ha.
skov. Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1907. Udbygningerne består af kvægstald fra 1940, som senere
er renoveret og moderniseret i 1970 og 1972, svinestald fra 1962 og lade fra 1940.
Gården drives med en kvægproduktion på 77 årskøer, 120 ungdyr og 35 slagtekalve af
racen SDM. Der er en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres 150 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 4 traktorer, tårnsilo og varm
lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælper og der bruges delvis maskinstation.
GRAVSHOLTVEJ 34, HEDEGAARD", LANGHOLT, 9310 VODSKOV, tlf. 98-256435.
SIMON CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 6.-3.-1965, søn af Kresta og Børge Christi-
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Simon Christiansen har været på
Lundbæk og Try Landbrugsskoler.
Han overtog gården d. 1.-6.-1989
fra sin far Børge Christiansen,
nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
38 ha., heraf 0,5 ha. sø, 1 ha.
mose og 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1979. Ud
bygningerne består af kvægstald
fra 1965, lade fra 1979, maskin
hus og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 36
årskøer, 44 ungdyr og 30 slagtekalve. Der er 3 traktorer, tårnsilo og varm lufts
tørreri. Der bruges maskinstation til høst og græsensilering.

GRAVSHOLTVEJ 40, "PETERS
BORG", LANGHOLT, 9310 VOD
SKOV, tlf. 98-256503.
KRISTIAN GAARN SVENDSEN,
gårdejer, født d. 19.-6.-1933, søn
af Elga og Hans Gaarn Svendsen,
gift d. 1.-4.-1956 med Anna Mar
grethe Sørensen, seminarielærer,
født d. 12.-4.-1935, datter af
Thyra og Niel Peter Sørensen.
Parret har børnene: Birgitte,
født d. 3.-5.-1957 og Hans, født
d. 19.-1.-1959.
K.G.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 19.-2.-1956 fra
Karl Christensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 33,5 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1882 og restaureret i 1989. Udbygningerne består af svinestald
fra 1951, den er renoveret i 1982, og maskinhus fra 1983. Gården drives med en
svineproduktion på 120 årssøer, der sælges ca. 2400 smågrise årligt. Der er 3
traktorer, mejetærsker, lagersilo til korn, varm lufts tørreri og halmfyr.

GRAVSHOLTVEJ 53, "SØNDERHOLT", 9310 VODSKOV, tlf. 98286197.
MOGENS BRIX NIELSEN, vogn
mand, født d. 9.-11.-1941, søn af
Sinne og Elgaard Brix Nielsen,
gift d. 25.-3.-1964 med Ingrid
Kristensen, født d. 17.-11.-1942,
datter af Anna og Karl Kristen
sen. Parret har børnene: Frank,
født d. 16.-9.-1964 og Dorthe,
født d. 24.-5.-1968.
M.B.N. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1964 fra Harald Eriksen.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 8 ha., heraf 4,8 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1971. Udbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade alle
fra 1986, samt maskinhus fra 1976. Gårdens besætning er på 8 ammekøer, 14 ungdyr
og 8 slagtekalve af racen Herford. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er
traktor og varm lufts tørreri. Der bruges delvis maskinstation. M.B.N. ejer og driver
også Gravsholtvej 55, som har 7 ha. jord.
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GRAVSHOLTVEJ 57, "GRANLY",
GRAVSHOLT, 9310 VODSKOV,
tlf. 98-286187.
KARSTEN MARIENDAL CHRIST
ENSEN, gårdejer, født d. 23.-6.1956, søn af Bodil og Orla Chri
stensen.
K.M.C. overtog gården d. 15.8.-1988 fra sin far Orla Christ
ensen.
Areal 45 ha., heraf tilkøbt 22
ha., der er 1,7 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1930 og
restaureret i 1978. Udbygningerne består af 2 svinestalde fra 1977 og 1979, lade fra
1976, maskinhus fra 1973 og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 80
årssøer, der sælges ca. 200 smågrise og 1000 slagtesvin årligt. Desuden er der 10
ammekøer, 10 ungdyr og 10 slagtekalve, det er krydsningsdyr mellem Herford og SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, mejetærsker,
markvandingsanlæg, tårnsilo og halmfyr.
GRAVSHOLTVEJ 65, "MØGELMOSEMINDE", GRAVSHOLT,
9310 VODSKOV, tlf. 98-286231.
LEIF MARIENDAL CHRISTENSEN,
operatør, født d. 15.-10.-1964,
søn af Bodil og Orla Christen
sen.
L.M.C. overtog gården d. 1.-9.1986 fra Karsten Mariendal Chri
stensen.
Ejendomsskyld 520.000.
Stuehuset er opført i 1916 og
restaureret i 1983. Udbygninger
ne består af kvægstald og lade.
Desuden er der halmfyr.

restaureret i 1972.
desuden er der lade
og der produceres
ærter og raps. Der

GRAVSHOLTVEJ 71, "KLITGAARD", 9310 VODSKOV, tlf.
98-286170.
ANDERS MØLLER BERTELSEN,
gårdejer, født d. 15.-4.-1923, søn
af Laurits Nielsen Bertelsen.
A.M.B. har været på Kærhave
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-11.-1961 fra sin far
Laurits Nielsen Bertelsen.
Ejendomsskyld 910.000. Areal
25,8 ha., heraf tilkøbt 6,3 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og
Udbygningerne består af kvægstald, som er ombygget i 1979,
og maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 6 årssøer,
100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
er traktor og tårnsilo. Der bruges delvis maskinstation.

GULTENTORPVEJ 70, "PEDERSTRUP", FERSLEV, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98314567.
LARS LARSEN, gårdejer, født d. 22.-6.-1928, søn af Johanne og Ejnar Larsen, gift d.
18.-10.-1955 med Esther Flou, født d. 5.-1.- 1931, datter af Marie og Marinus Flou.
Parret har børnene: Claus, født d. 12.-10.-1956 og Annemarie, født d. 4.-7.-1964.
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Lars Larsen har været Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1955 fra Frederik Frederik
sen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
45 ha., heraf 1,5 ha. skov og 1,5
ha. eng. Der er forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og
restaureret flere gange. Udbyg
ningerne består af 2 svinestalde
fra 1976, lade fra 1889, bruges
til kornopbevaring, 2 maskinhuse
fra 1967 og 1987. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på ca. 600 stk. årligt, desuden er der en hest. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, plansilo, varm
og kold lufts tørreri og halmfyr. Der bruges maskinstation.
GULTENTORPVEJ 81, "LILLE
PEDERSTRUP", NØVLING, 9230
SVENSTRUP, tlf. 98-314643.
FINN NISS LARSEN, gårdejer,
født d. 28.-11.-1954, søn af Ella
og Svend Aage Larsen.
F.N.L. har været Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 24.-1.-1987 fra sin far Svend
Aage Larsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
34,6 ha., heraf 2 ha. skov. Der
er forpagtet 11 ha. Stuehuset er
opført i 1916 og restaureret i 1975. Udbygningerne består af kvægstald fra 1961,
svinestald fra 1971, lade fra 1935, maskinhus fra 1975, foderhus fra 1966 og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer og 35 ungdyr af racen SDM.
Svineproduktionen er på 20 årssøer, der producerer ca. 400 slagtesvin årligt. Der er 3
traktorer, mejetærsker, rendegraver, kornsilo og varm og kold lufts tørreri. Der er 2
faste medhjælpere, der bruges jævnligt maskinstation. Gården drives sammen med
Rævedalsvej 90.
GULTENTORPVEJ 100, NØV
LING, 9230 SVENSTRUP, tlf.
98-315685.
ELSE BIRGITTE FROMBERG,
født d. 6.-12.-1941, datter af
Asta og Jens Christensen, gift i
1962 med Frank Fromberg, ben
zinforhandler, født d. 4.-2.-1937,
søn og Martha og Jens Fromberg.
Parret har børnene: Kristian,
født d. 5.-2.- 1966 og Dorte,
født d. 23.-2.- 1974.
E.B.F. overtog gården d. 15.-2.1988 fra Aage Nielsen. Ejendomsskyld 540.000. Areal 13,3 ha., heraf 0,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret i 1988. Udbygningerne består af svinestald
fra 1928 og lade fra 1914. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af korn. Der er traktor, og der bruges maskinstation til markarbejdet.

GULTENTORPVEJ 101, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98-314587.
SVEND AAGE FREDERIKSEN, gårdejer, født d. 16.-7.-1927, søn af Helga og Martinus
Frederiksen, gift i 1952 med Ketty Christensen, gartnerimedhjælper, født d. 16.-11.-
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Christensen. Parret har børnene:
Birgit, født d. 30.-12.- 1955,
Aase, født d. 1.-2.-1959 og Mo
na, født d. 6.-3.-1963.
S.AA.F. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1952 fra Ejnar Nielsen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 6,6
ha. Oorden er udlejet til Lille
Pederstrup.
Stuehuset er opført i 1900 og
restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvægstald fra 1955 og lade fra 1915. Der er traktor.

GULTENTORPVEJ 107, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98-314882.
VILLY HARLEV JENSEN, landmand, født d. 29.-1.-1940, søn af Helga Nicolajsen, gift
d. 8.-6.-1968 med Erna Magrete Jensen, født d. 28.-10.-1940, datter af Mary og
Kristian Jensen. Parret har børnene: Elsebeth, født d. 10.-4.-1971, Poul Kristian, født
d. 5.-5.-1975.
V.H.J. er kredsformand for Nordøsthimmerlands Husmandsforening. Han er i besty
relsen for Aalborg Vikarordning, han er voldgiftsmand, han er i Repræsentantskabet
for Slagteriet SundbyWenbo, og han er kontaktperson til skoler, der ønsker land
brugsspil. Han overtog gården d. 1.-2.-1968 fra Søren Vittrup Pedersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 8 ha. Der er forpagtet 22,5 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret i 1979. Udbygningerne består af 3
svinestalde bygget i 1973, 1 lade, 2 maskinhuse fra 1970 og 1984, 1 foderhus med
blandingsanlæg fra 1975 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 40
årssøer, der sælges ca. 600 smågrise og 125 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er roer og raps. Der er 3 traktorer, mejetærsker, kornsilo, varm og kold
lufts tørreri samt halmfyr.

GULTENTORPVEJ 112, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98-314507.
HELGA NICOLAJSEN, gårdejer, født d. 18.-12.-1915, datter af Anders Peter Jensen,
gift i 1968 med Kristian Nicolajsen, født d. 8.-6.-1899, søn af Cresten Nicolajsen.
H.N. overtog gården i 1940 fra svigerfaderen Cresten Nicolajsen.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 21,2 ha., heraf 3,8 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret senest i 1977. Udbygningerne består af
kvægstald, lade og maskinhus.
GULTENTORPVEJ 125, MYR
EN, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98333235.
VIGGO HVARREGAARD, hus
mand, født d. 7.-10.-1926, søn af
Stinne og Martin Otto Hvarregaard, gift d. 13.-1.-1954 med
Esther Sørensen, født d. 24.-3.1931, datter af Nielsine og Sør
en Jensen Sørensen. Parret har
børnene: Søren, født d. 18.-10.1956, Kjeld, født d. 21.-8.-1958
og Helle, født d. 30.-6.-1963.
V.H. er anlægsgartner hos Thomsens Planteskole, og han har været elev på Statens
Forsøgsstation i Luneborg. Han byggede gården i 1957 på jord udstykket fra gården
Myren.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 10,5 ha., jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1957. Udbygningerne består af kvægstald og lade fra 1957 samt
maskinhus fra 1960.
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GUNDERUPVEJ 164, ESSENDRUP, 9260 GISTRUP, tlf. 98333683.
KARL AAGE PEDERSEN, gårdej
er, født d. 15.-4.-1952, søn af
Johanne og Ove Pedersen, gift d.
24.-7.-1982 med Kirsten Marie
Raal, kontorassistent, født d. 5.2.-1960, datter af Anna og Gun
nar Raal. Parret har børnene:
Niels Jon, født d. 5.-10.-1981 og
Line Maria, født d. 10.-5.- 1989.
K.AA.P. arbejder på Akafa, og
han har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 10.-6.-1985 fra
Holger dustesen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 10 ha.
Stuehuset og udbygningen, som består af kvægstald, er begge opført i 1957. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og korn. Der er
traktor og mejetærsker. K.AA.P. driver lidt maskinstaion.

GUNDERUPVEJ 287, "STENSTUEGÅRD", MJELS, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98-384059.
OVE HJORTH HENRIKSEN, gårdejer, født d. 25.-10.-1945, søn af Helge og Peter
Henriksen, gift d. 22.-8.-1970 med Bente Jensen, sygeplejerske, født d. 8.-6.-1946,
datter af Ester og Kresten Jensen. Parret har børnene: Marianne, født d. 4.-4.-1973,
Charlotte, født d. 30.-4.-1976, Peter, født d. 17.-4.-1979 og Jette, født d. 23.-6.-1981.
O.H.H. er reserveofficer (major) ved Jydske Telegrafregiment, og har været på
Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1971 fra Niels Carstens.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 40 ha., heraf 2,2 ha. hede og 2,2 ha. eng. Der er lejet
11 ha.
Stuehuset er opført i 1898 og senere moderniseret. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1830, som er ombygget senest i 1973, kalvestald, lade, gylletank samt 2 udendørs
køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 35 ungdyr og 15
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3
traktorer, 2 kornsiloer og varm lufts tørreri. Der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet, der er en skoledreng til hjælp.

HADSUND LANDEVEJ 440, "LUNDBYGAARD", 9260 GISTRUP.
JØRGEN W. MAARUP, godsejer, født d. 1.-8.-1925.
J.W.M. købte gården i 1984 af Richard Stenild.
Ejendomsskyld 3.800.000. Areal 118 ha., heraf 9 ha. skov.
Alle bygningerne er lejet ud til Dansk Hørindustri A/S i Karup. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, raps, ærter, spindhør og frøgræs. Der foregår en forarbejdning
af spindhør. Der er anlæg til spindhør.
HALSVEJ 87, "LILLE ENGHOLM",
HORSENS ENGE, 9310 VODSKOV,
tlf. 98-293257.
JENS PETER PEDERSEN, gård
ejer, født d. 21.-11.-1925, søn af
Johanne og Jens Pedersen, gift
d. 24.-5.-1953 med Rigmor Ja
kobsen, født d. 8.-9.-1928, dat
ter af Dagmar og Ole Jakobsen.
Parret har datteren Hanne, født
d. 8.- 4.-1962.
J.P.P. har været på Vinding Hus
mandsskole. Han overtog gården
d. 1.-4.-1952 fra sin mor Johanne Pedersen. Nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 16,9 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
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af kvægstald og lade fra 1965, svinestald fra 1936 og maskinhus fra 1960. Gården
drives med en svineproduktion på 6 årssøer, der produceres ca. slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer og kornsilo. Der
bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
HEDEAGEREN 5, "MYHREN",
9230 SVENSTRUP, tlf. 98-384204.
30RGEN ERIK PEDERSEN, gård
ejer, født d. 27.-4.-1939, søn af
Anna og Harald Pedersen, gift d.
23.-10.-1965 med Lis Kragh Jellesen, født d. 17.-7.-1942, datter
af Anna og Laugo Jellesen. Par
ret har børnene: Bodil, født d.
1.-7.-1967 og Gitte, født d. 30.8.-1971.
3.E.P. er medlem af Svineproduk
tionsudvalget for Aalborg amts
Landboforening, han er i bestyrelsen på slagteriet Wenbo, i bestyrelsen for S.F.K. og i
kredsbestyrelsen for DLG. Han overtog gården d. 1.-8.-1970 fra Karl Frandsen.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 105 ha., heraf tilkøbt 86 ha. Der er forpagtet 45 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Udbygningerne består af 6 svinestalde bygget fra 1974 til
1980, desuden er der lade, 2 gylletanke og gastæt silo. Gården drives med en svine
produktion på 195 årssøer, der produceres ca. 4.000 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, ærter og frøgræs. Der er 3 traktorer, mejetærsker og
kold lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælper.

HEDETOFTEN 8, "NYGAARD",
9430 VADUM, tlf. 98-271 144.
OTTO PEDERSEN, gårdejer,
født d. 5.-4.-1922, søn af Erik
Pedersen.
O.P. overtog gården d. 12.-10.1955 fra Knud Pedersen.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 23
ha., heraf tilkøbt 5 ha., der 0,5
ha. i vildmosen.
Bygningerne består af stuehus,
kvægstald, svinestald, lade og
maskinhus. Gården drives som
alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 12 årskøer, 6 ungdyr og 10 slagtekalve af
racen RDM. Svineproduktionen er på 7 årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, mejetærsker,
roeoptager, halmpresser, 2 plansiloer, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme
til opvarmning af stuehuset. Der bruges delvis maskinstation.

HE3BÆKVE3 14, "LANGERSMINDE", SKOVMARKEN, 9382 TYLSTRUP, tlf. 98-262115.
KAI LANGE, landmand, født d. 3.-5.-1945, søn af Ejler Lange, gift d. 20.-3.-1971 med
Kirsten Svendsen, kontorfunktionær, født d. 18.-12.-1949, datter af Else og Ludvig
Svendsen. Parret har børnene: 3an, født d. 24.-12.-1972 og Kim, født d. 15.-7.-1976.
K.L. overtog gården d. 1.-12.-1979 fra sin far Ejler Lange, han er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 36 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Udbygningerne består af kvægstald fra 1980, svinestald fra
1984, 2 lader fra 1976 og 1980, der er udendørs køresilo og 2 gylletanke. Gården
drives med en kvægproduktion på 58 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM. Desuden er
der en slagtesvineproduktion på ca. 700 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der er 4 traktorer, mejetærsker og kornsilo. Der er 1 fast medhjælper, og
der bruges delvis maskinstation.
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STRUP, tlf. 98-180647.
HOLTE KRAGKÆR og NIELS
KRAGKÆR, gårdejere. H.K. er
født d. 19.-4.-1915, søn af Peter
Kragkær, gift d. 21.-6.-1946 med
Erna Thuen, født d. 28.-6.-1918,
datter af Niels Thuen. Parret har
børnene: Inger, født d. 4.-5.-1949,
Niels, født d. 15.-5.-1956 og Pe
ter, født d. 9.-6.-1957.
H.K. overtog gården d. 22.-11.1946 fra Nanna Larsen. Sønnen Niels overtog halvpart i gården d. 31.-12.-1978.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er lejet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade alle fra 1915, foderlade fra 1984, 3 indendørs køresiloer
og 1 gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 33 årskøer, 50 ungdyr og 22
slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 4 årssøer, og der produceres ca. 60
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg og foderkorn. Der er 4
traktorer, plansilo, tårnsilo og varm og kold lufts tørreri. Der bruges maskinstation.

HOBROVE3 946, "GRANLY", ANNERUP, 9530 STØVRING.
VIGGO HANSEN, gårdejer omta
les under Voldsted bygade 34.
V.H. overtog gården d. 8.-3.-1979
fra sin far Niels F. Hansen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 8
ha., der er frasolgt 1 ha. og der
er 1 ha. eng. Stuehuset er opført
i 1912. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1912 og lade fra
1950. Gården drives sammen
med Voldsted Bygade 34.
H03RIMMENVE3 1, "NYGAARD",
9310 VODSKOV, tlf. 98-293526.
HENNING OLESEN, gårdejer,
født d. 29.-10.-1935, søn af Else
og 3ohannes Olesen, gift d.
24.-10.- 1959 med Ingelise Næs
by, husassistent, født d. 27.-1.-1938,
datter af Amalie og Valdemar
Næsby. Parret har børnene: Hel
le, født d. 17.-12.-1960, Carsten,
født d. 12.-10.-1962 og Lars,
født d. 21.-2.-1968.
H.O. er i Repræsentantskabet for
Aalborg Landboforening og for
Slagteriselskabet Wenbo, han er i kredsledelsen for DLG Vendsyssel/Han Herred. Han
overtog gården d. 1.-4.-1966 fra sin far 3ohannes Olesen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 2 ha. mose og eng.
Der er lejet 6. ha.
Stuehuset er opført i 1976. Udbygningerne består af 4 svinestalde fra 1931, 1965, 1974
og 1982, lade fra 1931 og 2 maskinhuse fra 1931 og 1985. Gården drives med en
svineproduktion på 66 årssøer, der produceres ca. 1.300 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, mejetærsker, plansilo og
varm og kold lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælper, og der bruges lidt maskinstation.
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HØJRIMMENVEJ 12, "KROGDALSTVED", 9310 VODSKOV,
tlf. 98-293073.
NIELS JEPPESEN, gårdejer, født
d. 30.-3.-1922, søn af Jane og
Anthon Jeppesen, gift d. 9.-3.1952 med Ruth Jørna Rasmussen,
født d. 27.-11.-1928, datter af
Margrete Rasmussen.
N.J. overtog gården d. 1.-8.-1958
fra sin far Anthon Jeppesen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal
16,5 ha. Der er bortforpagtet
7,2 ha. Stuehuset er opført i 1942 og restaureret i 1989. Udbygningerne består af
kvægstald, lade og maskinhus alle fra 1960. Der er traktor og halmfyr.
HÅLS BYGADE 8, HÅLS, 9260
GISTRUP, tlf. 98-333502.
SØREN FRANDSEN, gårdejer,
født d. 8.-5.-1949, søn af Ester
og Kristian Frandsen, gift d.
19.- 5.-1979 med Annett Jensen,
født d. 27.-12.-1957, datter af
Ruth og Svend Jensen. Parret
har sønnen Heide, født d.
9.-10.-1979.
S.F. har været på Lundbæk Land
brugsskole, han er i repræsentant
skabet for Wenbo Slagteri. Han
overtog gården d. 1.-9.-1984 fra sin far Kristian Frandsen, han er 6. generation.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 53 ha., heraf 2 ha. skov. Der er forpagtet 24 ha.
Stuehuset er opført i 1869 og restaureret over flere gange. Udbygningerne består af 4
svinestalde fra 1917, 1973, 1980 og 1986, lade fra 1917, maskinhus fra 1984 og 2
gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 135 årssøer, der produceres ca.
2.600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3
traktorer, mejetærsker, plansilo, kold og varm lufts tørreri samt halmfyr. Der er
deltidsmedhjælp til høst.

KAMMERHERREVEJ 10, TO
STRUP, 9240 NIBE, tlf. 98341397.
ANDERS SØNDERGAARD, system
planlægger, født d. 15.-2.-1953,
søn af Marie og A. Jensen Søndergaard, gift d. 17.-10.-1981
med Anni Ullits Sørensen, system
analytiker, født d. 10.-7.-1956,
datter og Mary og Ejnar Ullits
Sørensen. Parret har børnene:
Anna-Katrine, født d. 28.-4.-1982,
Henriette, født d. 8.-5.-1985 og

Anders Kristian, født d. 15.-9.-1987.
A.S. er medlem af menighedsrådet i Sønderholm sogn. Han overtog gården d.
1.-9.-1981 fra Marie Berg.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 12,5 ha. Der er lejet 22 ha.
Stuehuset er restaureret over flere gange. Udbygningerne består af kvægstald, lade og
maskinhus. Gården drives med en besætning på 24 ammekøer af racen Pollede
Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er traktor,
mejetærsker, markvandingsanlæg, minidoser, plansilo, samt kold og varm luftstørreri.
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STRUP MARK, 9240 NIBE, tlf.
98-341039.
HANS RASK JENSEN, husmand,
født d. 21.-3.-1935, søn af Anna
og Bendix Jensen.
H.R.J. har været på St. Restrup
Husmandsskole. Han overtog går
den d. 1.-11.-1959 fra Henning
Laustsen.
Ejendomsskyld 910.000. Areal
13,2 ha. Der er lejet 8,8 ha.
Stuehuset er opført i 1971, des
uden er der et lille stuehus fra 1963. Udbygningerne består af kvægstald, lade og
maskinhus. Gården drives med en besætning på 42 ammekøer og 29 slagtekalve af
racen Angus. Der er traktor, og der bruges jævnligt maskinstation.

KLARUPVEJ 2B, "KÆRAGER",
9270 KLARUP, tlf. 98-318156.
JØRGEN
HOLM-PETERSEN,
gårdejer, født d. 5.-4.-1940, søn
af Edith og Axel Holm-Petersen,
gift d. 27.-6.-1964 med Tove Pe
dersen, folkeskolelærer, født d.
14.-1.-1941, datter af Mary og
Johannes Pedersen. Parret har
børnene: Morten, født d. 15.-10.1969 og Dorthe, født d. 24.-10.1971.
J.H.P. har været på Vejlby
Landbrugsskole, han er formand for Nordjyllands Frøavlerforening og medlem af
Planteavlsudvalget. Han overtog gården i 1972 fra Jens Holm-Petersen m.fl. Gården
har været i slægtens eje siden 1907.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 91 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er forpagtet 39 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret senest i 1975. Udbygningerne består af lade
fra 1880 og maskinhus fra 1985. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn, frø, raps og ærter. Der er 4 traktorer, mejetærsker, selvlavet
dræningsmaskine, varm lufts tørreri og halmfyr. Der er 1 halvtids medhjælper, og der
bruges maskinstation til skårlægning og halmpresning.

KORSBROVEJ 40, "KORSBROEN", 9380 VESTBJERG, tlf. 98-261038.
JENS OLE MØLLER, husmand, født d. 20.-12.-1942, søn af Anita og Peter Møller, gift
d. 1.-6.-1968 med Kirsten Thomsen, lærer, født d. 31.-10.-1944, datter af Gudrun og
Jens Thomsen. Parret har børnene: Peter, født d. 13.-11.-1969 og Anita, født d.
4.-2.-1973.
J.O.M. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han er kredsformand i Kjærherreds
Familiebrug. Han overtog gården d. 1.-7.-1968 fra sin mor Anita Møller, nuværende
ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er restaureret i 1971-72. Udbygningerne består af kvægstald fra 1976 og
lade fra 1977, samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 30
ungdyr og 12 slagtekalve af racen Jersey. Der er 2 traktorer, der bruges delvis
maskinstation.
KRAGEVEJ 10, "ROMDRUPHØJGAARD", 9270 KLARUP, tlf. 98-318132.
OTTO TOFT, gårdejer, født d. 1.-4.-1931, søn af Laurits Toft.
O.T. er tekstilarbejder, han har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården
d. 10.-10.-1958 fra Niels Christian Nielsen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 20,4 ha. Jorden er bortforpagtet.
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"Romdruphøjgaard"s stuehus er opført i 1907 og restaureret i 1986. Udbygningerne
består af kvægstald, svinestald, lade og maskinhus alle fra 1907.
KUSKGÅRDSVEJ 49, "LILLE VESTERGAARD", SULSTED, 9380
VESTBJERG, tlf. 98-262139.
NIELS JØRGEN POULSEN, land
mand, født d. 28.-5.-1944, søn af
Alfred Poulsen, gift d. l.-ll.1968 med Else Katrine Thomsen,
omsorgsassistent, født d. 12.-12.1947, datter af Henrik Thomsen.
Parret har børnene: Thorkild,
født d. 22.-5.-1971, Henrik, født
d. 22.-6.-1972, Thomas, født d.
21.- 2.-1974 og Peter, født d.
10.-6.- 1977.
N J.P. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1968
fra Henning Jensen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 11,3 ha., heraf 0,5 ha. skov i Hammer Bakker.
Stuehuset er restaureret i 1978. Udbygningerne består af kvægstald, lade og maskin
hus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der
er traktor, varm lufts tørreri og halmfyr. Der bruges maskinstation til høst.

KYVSGÄRDVEJ 12, "OVERGAARD", LANGHOLT, 9310
VODSKOV, tlf. 98-256532.
JØRGEN GAARN SVENDSEN,
gårdejer, født d. 8.-4.-1937, søn
af Hans Gaarn Svendsen, gift d.
9.-4.-1960 med Helene Munch,
født d. 6.-2.-1938, datter af Tho
mas Munch. Parret har børnene:
Richard, født d. 11.-9.-1960, Car
sten, født d. 4.-4.-1963 og Flem
ming, født d. 8.-3.-1967.
J.G.S. har været på Lundbæk
Landbrugsskole, han er domsmand og overtog gården d. 1.-4.-1960 fra Vilhelm Jensen.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 41,3 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., der er 1 ha. skov. Der
er lejet 13,8 ha.
Stuehuset er opført i 1885 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1967, svinestald fra 1951, lade fra 1990, foderhus fra 1988 og maskinhus
fra 1971. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 35 ungdyr og 30
slagtekaive af racen SDM, desuden produceres ca. 150 slagtesvin årligt. Planteprodu
ktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 2 traktorer, varm og kold lufts
tørreri, og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der bruges lidt
maskinstation.
KYVSGÅRDVEJ 31, "KYVSGAARD", 9310 VODSKOV, tlf. 98-256494.
PETER og INGEMANN SUDERGAARD, gårdejere. I.S. er født d. 28.-1.-1927, søn af
Elisabeth og Jens Peter Sudergaard, gift d. 18.-11.-1947 med Kirsten Bagge Torp, født
d. 28.-1.-1931, datter af Katrine og Peter Torp. Parret har børnene: Torben, født d.
2.-11.-1947, Leif, født d. 20.-6.-1950, Gert, født d. 6.-10.-1952, Jette, født d.
3.-11.-1958, Lene, født d. 24.-12.-1961 og Peter, født d. 15.-10.-1966.
I.S. er i repræsentantskabet for E.S.V. Far og søn overtog gården i fælleskab d.
20.-4.-1987 fra Axel Andersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er forpagtet 22,5 ha.
Stuehuset er opført i 1892 og restaureret i 1989. Udbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1989, maskinhus fra 1940 og gylletank. Gården drives med en kvægpro
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duktion på 60 årskøer, 70 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er kartofler, korn og ærter. Der er 3 traktorer, der bruges en del
maskinstation. "Kyvsgaard" drives sammen med Gravsholtvej 79.
KÆRAGERHOLMVEJ 30, "SKOMAGERGAARDEN", GL. VRAA
MOSE, 9382 TYLSTRUP, tlf.
98-262094.
JENS JØRGEN CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 14.-3.-1929, søn
af Albert Christensen, gift d.
28.-2.-1955 med Anne Johanne
Damgaard, hjemmehjælper, født
d. 21.-4.-1934, datter af Johanne
Damgaard. Parret har børnene:
Svend, født i 1957, Allis Marie,
født i 1959, Hanne, født i 1962,
Kent, født i 1969 og Ayoe, født i 1971.
J.J.C. har været instruktør ved civilforsvaret, og han har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården 1.-2.-1955 fra Johannes Mortensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1975. Udbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1979, maskinhus fra 1958 og der er udendørs køresilo. Besætningen er på 3
årssøer, der sælges ca. 50 smågrise og produceres 37 slagtesvin årligt. Der er 3
traktorer, varm lufts tørreri og halmfyr.

LANGBROKROVEJ 60, "LANGBROKRO", 9310 VODSKOV, tlf.
98-293032.
SØREN SØRENSEN, gårdejer,
født d. 23.-5.-1943, søn af Mar
grethe og Jens Sørensen, gift d.
24.-6.- 1972 med Karin Basso
Larsen, børnehaveleder, født d.
7.-1.- 1945, datter af Elly og
Ejnar Basso Larsen. Parret har
børnene: Ninna, født d. 28.-3.-1974,
Michael, født d. 3.-7.-1976 og
Henrik, født d. 19.-11.-1983.
S.S. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1972 fra sin far
Jens Sørensen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som var kongelig priviligeret kro fra begyndelsen af 1800 til midten af 1800, 2. generations sidste krovært
var kun 17 år gammel.
Ejendomsskyld 2.380.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er frasolgt 0,6 ha.
Der er forpagtet 56 ha.
Stuehuset er opført i 1925. Udbygningerne består af sostald, goldsostald, kornlager,
maskinhus og gastæt silo. Gården drives udelykkende med planteproduktion bestående
af korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, mejetærsker, plansilo, gennemløbssilo,
halmfyr og andele i vindmøllelaug. Der bruges husbondafløser i spidsbelastninger. S.S.
ejer og driver også Rærupvej 40.

LILLE DALLVEJ 48, "DALLGAARD", LILLE DALL, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98-380089.
POUL JENSEN, specialarbejder, født d. 22.-2.-1938, søn af Else og Johannes Jensen,
gift i 1959 med Gerda Krista Knudsen, født d. 30.-3.-1942, datter af Elly og Anker
Knudsen. Parret har børnene: Hanne, født d. 29.-12.-1958 og Per, født d. 13.-12.-1960.
P.J. overtog gården d. 1.-11.-1986 fra Hans Jensen.
Areal 15 ha., der er frasolgt 2,5 ha., og der er 0,5 ha. eng. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald, fårestald, lade og maskinhus. Gården drives med en slagtekalveproduktion
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på 30 slagtekalve af racen SDM, derudover er der 10 ungkreaturer, af racen
Limousine, 25 får, 200 høns og 30 gæs. "Dallgaard"s planteproduktionens salgsafgrøder
er kartofler, grønsager samt æg. Der er 1 traktor, plansilo, tårnsilo, varm og kold
lufts tørreri og stoka fyr. Der bruges maskinstation til lidt af markarbejdet.

LILLE DALLVEJ 50, "FALSGAARD", DALL, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98-381290.
FREDERIK BØDKER FREDERIKSEN, landmand, født d. 9.-10.-1945, søn af Kristian
Frederiksen, gift d. 20.-10.-1978 med Mette Damkjær, cand agro, født d. 27.-9.-1954,
datter af Børge Damkjær. Parret har børnene: Kirsten, født d. 7.-6.-1980 og Kristian,
født d. 3.-5.-1984.
Begge ægtefæller er lærere på Lundbæk Landbrugsskole. F.B.F. har været på Lundbæk
Landbrugsskole og har været på Minnesota State University U.S.A. Han overtog gården
i 1971 fra sin far Kristian Frederiksen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 130 ha., heraf tilkøbt 100 ha., der er 4 ha. skov. Der
er forpagtet 100 ha.
Stuehuset er opført i 1980. Udbygningerne består af kvægstald fra 1989, lade og
foderhus fra 1984, maskinhus fra 1987, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården
driveds som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 85 årskøer, 240 ungdyr og 25
slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 50 årssøer, der produceres ca.
1.200 slagtesvin årligt, desuden er der 20 ammekøer og 20 slagtekalve alle kryds
ninger. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 6 traktorer,
mejetærsker, markvandingsanlæg, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og
halmfyr. På gården er der 1 fast medhjælper, og der bruges lidt maskinstation.

LILLE DALLVEJ 60, LILLE
DALL, 9230 SVENSTRUP, tlf.
98-381537.
ASGER BROHUS, gårdejer, født
d. 4.-1.-1916, søn af Jens Brohus,
gift d. 23.-6.-1940 med Gerda
Bov'e, født d. 26.-7.-1913, datter
af Herman Bov'e. Parret har bør
nene: Henning, født d. 15.-5.1941, Kirsten, født d. 19.- 7.1942, Aage, født d. 16.-8.-1943,
Edit, født d. 2.- 8.-1945 og Lis,
født d. 24.-9.-1950. A.B. overtog gården i 1940 fra Johan Thomsen.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 12,5 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret i 1962-64. Udbygningerne består af kvæg
stald, garage og lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn og raps. Der er 1 traktor, såmaskine, gødningsspreder, tårnsilo og varm lufts
tørreri. Der bruges maskinstation til høst og sprøjtning.
LILLE DALLVEJ 67, LILLE DALL, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98-381430.
HARRY HANSEN, gårdejer, født d. 26.-4.-1918, søn af Trine og Hans Peter Hansen,
gift i 1941 med Agnes Aastrup, født d. 12.-5.-1918, datter af Kristine og Kristian
Aastrup. Parret har børnene: Gunnar, født d. 6.-7.-1939, Alice, født d. 23.-3.-1942,
Else, født d. 11.-9.-1944 og Niels, født d. 24.-5.-1946.
H.H. overtog gården d. 13.-5.-1951 fra Jakob Hansen, nuværende ejer er 2. generation.
Areal 14 ha. Jorden er udlejet.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, svinestald, lade og maskinhus. Der er 2
traktorer, plansilo og kold lufts tørreri.

LILLE VOLSTRUPVEJ 35, "MØLGAARD", GODTHAAB, 9230
SVENSTRUP, tlf.
98-389084.
KARL MØLGAARD, gårdejer, født d. 11.-3.-1933, søn af Kristine og Jens Mølgaard
Christensen, gift d. 26.-12.-1961 med Ruth Ellen Olesen, hjemmehjælper, født d.
2.-11.-1941, datter af Ellen og Christian Olesen. Parret har børnene: Allan, født d.
8.-9.-1961, Laila, født d. 8.-2.- 1963, Jette, født d. 15.-3.-1964 og Kim, født d.
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18.-10.-1967.
Karl Mølgaard har været på Lund
bæk Landbrugsskole, han er med
lem af meninghedsrådet og for
mand for Godthaab Vindmøllelaug. Han overtog gården d. 1.1.-1962 fra sin far Jens Mølgaard
Christensen, nuværende ejer er
3. generation.
Ejendomsskyld 1.030.000. Areal
30 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der
er frasolgt 1 ha. Der er forpagtet 12 ha. af Aalborg Kommune.
Stuehuset er opført i 1941 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1962, maskinhus fra 1931, der er indrettet lade og maskinhus ovenpå
stalden i 1962. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 20 ungdyr og 60
slagtekalve af racen RDM. Besætningen udstilles på ungskuer og dyrskuer. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer og tårnsilo. Maskin
station bruges til høst.
LILLE VOLSTRUPVEJ 43, GODTHAAB, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98-389074.
NIELS THOMSEN, landmand, født d. 30.-4.-1921, søn af Petrine og Thomas Thomsen.
N.T. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i 1951 fra Jens Mark.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 10,1 ha.
Stuehuset er opført 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade, begge fra 1961
og maskinhus fra 1971. Gården drives med en kvægproduktion på 1 ammeko, 1 ungdyr
og 1 slagtekalv af racen RDM, desuden er der ca. 8 årssøer og 125 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og kold lufts tørreri.
Maskinstationbruges til høst.

LILLE VOLSTRUPVEJ 45, GODTHAAB, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98-389075.
EGON og EBBA DYHR, gårdejere. E.D. er født d. 19.-3.-1953, søn af Anna og Laurids
Dyhr, gift d. 29.-1.-1977 med Ebba Christensen, kontorassistent, født d. 17.-9.-1951,
datter af Helga og Lars Christensen. Parret har børnene: Kim, født d. 15.-11.-1976 og
Jesper, født d. 31.-7.-1981.
E.D. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Ægteparret overtog gården 12.-3.-1978 fra
Ebbas far Lars Christensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 14 ha. Der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1953, som er restaureret flere gange, ny stald fra 1979, lade fra 1954,
som er restaureret, foderhus fra 1983, der er indendørs køresilo og 2 gylletanke.
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af
racen SDM. Der er 2 traktorer, kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges lidt.
LUNEBORGVEJ 250, "LILLE
VIBHOLM", LUNEBORG, 9382
TYLSTRUP, tlf. 98-265006.
JENS CHRISTIAN M. JENSEN,
gårdejer, født d. 5.-12.-1951, søn
af Dorthe Søe Larsen, bor sam
men med Birgitte Poulsen,
bibliotekar, født d. 25.-7.-1953,
datter af Ester og Niels Poulsen.
Parret har børnene: Troels, født
d. 2.-6.-1975, Bjarke, født d.
11.-9.-1979, Didde Marie, født d.
13.-11.-1985 og Annesisse, født
d. 24.-12.-1986.
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d. 1.-10.-1975 fra Oda Larsen.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 52,5 ha., heraf tilkøbt 38,7 ha., der er 2 ha. mose, en
del af vildmosen.
Stuehuset er opført omkr. 1920 og restaureret flere gange, senest i 1986. Udbygnin
gerne består af farestald og fedestald fra 1978, fravænningsstald fra 1980, ny
fedestald fra 1982, lade, maskinhus fra 1985, foderhus fra 1980, gastæt silo og 2
gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, og der produceres ca.
1.600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3
traktorer, og staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset. Der bruges maskinsta
tion til høst, og der er 1 skoledreng til hjælp.

LUNEBORGVEJ 254, "FOSSEVANGEN", 9382 TYLSTRUP, tlf. 98265015.
JØRN BÆKGAARD, gårdejer,
født d. 17.-3.-1935, søn af Astrid
og Søren Bækgaard, gift d.
12.-1.- 1963 med Inger Margrete
Christiansen, født d. 9.-10.-1941,
datter af Thora og Peter Chri
stiansen. Parret har datteren
Lene, født d. 10.-9.-1967.
J.B. overtog gården d. 1.-1.-1975
fra sin far Søren Bækgaard, den
var før 1954 statens forsøgsstation.
Ejendomsskyld 2.950.000. Areal 84 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er lejet 8 ha.
Stuehuset er opført delvis i 1900 og 1947, det er restaureret i 1985. Udbygningerne
består af løsdriftstald fra 1974, ungdyrstald og kalvestald fra 1947, lade fra 1977,
gastæt silo, gylletank og maskinhus indrettet i laden. Gården drives med en kvægpro
duktion på 80 årskøer, 110 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktion
ens salgsafgrøde er raps. Der er 4 traktorer, mejetærsker, finsnitter, halmpresser,
tårnsilo og varm lufts tørreri. Der er 2 faste medhjælpere.

LUNEBORGVEJ 255, "VIBE
HOLM", LUNEBORG, 9382 TYL
STRUP, tlf. 98-265079.
LILLIAN JENSEN, landmand,
født d. 16.-12.-1944, datter af
Jenny og Thorvald Nielsen, gift
d. 24.- 1.-1965 med Leo Skotte
Jensen, funktionær, født d.
19.-11.-1939, søn af Anne Niels
en. Parret har børnene: Birgitte,
født d. 12.-4.- 1965, Ulrik, født
d. 5.-9.-1966 og Jens, født d.
18.-7.-1968.
L.J. overtog gården d. 1.-4.-1978 fra A. Nielsen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha. Derudover er der lejet 8,5
ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1979 og lade. Besætningen er på 100 høns. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor, mejetærsker og varm lufts tørreri. Der
bruges delvis maskinstation.
LUNEBORGVEJ 271,
PAUL KAUFFMANN
Arnold Kauffmann
8.-3.-1930, datter af

"LUNEBORG", 9380 VESTBJERG, tlf. 98-265080.
SØRENSEN, gårdejer, født d. 26.-12.-1928, søn af Ragnhild og
Sørensen, gift d. 31.-5.- 1952 med Herdis Jensen, født d.
Magda og Jens M. Jensen Milbak. Parret har børnene: Per, født
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2.-12.-1958, Henrik, født d. 27.9.-1961 og Lene, født d. 8.-7.1965.
Poul Kauffmann Sørensen er en
treprenør ved Spagnum Produkti
on, han har været på Lundbæk
Landbrugsskole, og er kasserer
for Danske Mosebrugere. Han ov
ertog gården d. 1.- 7.-1961 fra
sin far Arnold Kauffmann Søren
sen, nuværende ejer er 3. gene
ration.
Ejendomsskyld 1.377.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 0.5 ha. sø og 14 ha.
plantage.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1972. Udbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1917, samt maskinhus og lade der er ombygget i 1974. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af rug, byg, hvede og raps. Der er 7
traktorer, 4 bæltegravemaskiner, 1 maskine til blanding og sækning af spagnum, kold
lufts tørreri og halmfyr. Der er 1 fast medhjælper, og der bruges maskinstation til
høst.

LUNEBORGVEJ 308, "TOFTEN",
ST. VILDMOSE, 9382 TYLSTRUP,
tlf. 98-265105.
AAGE CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 24.-1.-1956, søn af Gun
vor og Chresten Jensen Christen
sen, gift d. 15.-11.-1980 med
Marianne Eriksen, bankassistent,
født d. 6.-1.-1958, datter af Bir
git og Kaj Christian Eriksen.
Parret har børnene: Jeppe, født
d. 13.-9.-1983, Line Maria, født
d. 26.-8.-1986 og Lasse, født d.
27.-2.-1989. AA.C. er uddannet bygningstekniker og formand for Producentforeningen
af Vildmose Kartofler. Han overtog gården d. 1.-2.-1991 fra Verna Thomsen.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 37,2 ha.
Stuehuset er opført 1927 og restuareret 1976. Avlsbygningerne består af kostald fra
1954, som er ombygget i 1976, lade, kostald og svinestald i samme hus fra 1954,
staklade fra 1924, lade fra 1954 og maskinhus fra 1924, der er gylletank. Gården
drives i samdrift med Damvej 231, Åbybro Kommune, hvor han også er bosat.
LUNEBORGVEJ 314, "TOFTE
VANG", ST. VILDMOSE, 9382
TYLSTRUP, tlf. 98-265120.
JØRGN CHRISTIANSEN, født d.
18.-1.-1955, søn af Kirstine og P.
Møller Christiansen, gift d. 6.-7.1985 med Lene Kjærhauge, syge
plejerske, født d. 17.-3.-1957,
datter af Doris og Gunnar Kjær
hauge. Parret har børnene: Trine,
født d. 8.-1.-1986 og Søren, født
d. 27.-5.-1987.
J.C. er uddannet tømrer. Han
har været på Ladelund og Lundbæk Landbrugsskoler, Han overtog gården i april 1986
fra sin far Møller Christiansen.
Ejendomsskyld ca. 800.000. Areal 30 ha.
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"Toftevang"s stuehus er opført ca. 1945. Avlsbygningerne består af kostald med
svinestald fra 1952, lade fra 1945 og maskinhus ca. 1980. Gården drives udelukkende
med en planteproduktion bestående af spisekartofler og korn. Gården drives i samdrift
med Sandelsvej 144, Åbybro Kommune, hvor han også er bosat.
LYNGDRUPVEJ 25, "MELLERGÅRD", 9310 VODSKOV, tlf. 98281009.
OLE MELGAARD og PEDER
MARTHINUS PEDERSEN MEL
GAARD, gårdejere. O.M. er født
d. 17.-4.-1947, søn af Anna Mar
grethe og Peder M. P. Melgaard.
O.M. har været på Midtjyllands
Landbrugsskole. Han fik halvpart
i gården d. 1.-11.-1984, han er 7.
generation og gården ejes af far
og søn i fællesskab.
Ejendomsskyld 3.320.000. Areal 171 ha., der er 20 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1920. Udbygningerne består af kostald med ungdyrstald fra 1886,
den blev genopbygget efter brand i 1917 og moderniseret i 1975, lade fra 1888 er
genopbygget i 1917 efter brand, maskinhus fra 1987 og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 48 årskøer og 90 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, raps, ærter og kartofler. Der er 4 traktorer, mejetærsker,
plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Der er 1 fast medhjælper og 1 skoledreng til
hjælp.

LYNGDRUPVEJ 60, "KÆRAGER", LYNGDRUPGAARDENE, 9320 HJALLERUP, tlf.
98-281730.
HERLUF PEDERSEN, gårdejer, født d. 4.-9.-1917, søn af Louise og Christian
Pedersen.
H.P overtog gården d. 1.-1.-1957 fra Christian Johansen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 9 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1953. Udbygningerne består af kvægstald fra 1953, lade fra 1953
tilbygget senest i 1970, og maskinhus fra 1964. Gården drives med en kvægproduktion
på 10 årskøer, 4 ungdyr og 5 slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 3
årssøer, der produceres ca. 55 slagtesvin. Der er 1 traktor, maskinstation bruges.
MELLEMHOLMVEJ 29, MELLEMHOLM, 9240 NIBE, tlf. 98-341530.
PEER EJDRUP, landmand, født d. 25.-1.-1944, søn af Frants Ejdrup, gift i 1970 med
Vibeke Aarestrup Nielsen, tandlæge, født d. 1.-3.-1940, datter af Gunvor Nielsen.
Parret har sønnen Frands, født d. 1.-10.-1977.
P.E. er uddannet smed. Han overtog gården i 1966 fra Henning Mark.
Ejendomsskyl 2.200.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 67 ha., der er 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret flere gang. Udbygningerne består maskinhus
på 1.200 kvadratmeter. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn og raps. Der er 2 traktorer, mejetærsker, tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr.
MILBAKVEJ 72, MILBAKKEN, 9380 VESTBJERG.
ERIK KROGH, gårdejer, født d. 25.-4.-1953, søn Karl Krogh, gift d. 7.-4.-1984 med
Birgit Nielsen, pædagog, født d. 24.-9.-1959, datter af Kristian Nielsen. Parret har
børnene: Majken, født d. 12.-9.-1984 og Lærke, født d. 11.-11.-1989.
E.K. har været på Lundbæk Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården d. 1.-1.-1983.
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 45 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret i 1982. Udbygningerne består af 3
svinestalde fra 1978, 1980 og 1985, lade fra 1976, maskinhus fra 1985 og gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der produceres ca. 2.000
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 3
traktorer og halmfyr. Der brugs delvis maskinstation.

-388MILBAKVEJ 106, "AAGAARD",
9380 VESTBJERG, tlf. 98-265004.
HERMANN HØJGAARD JENSEN,
gårdejer, født d. 3.-2.-1937, søn
af Laurits Jensen, gift d. 20.-11.1965 med Anna Grethe Damgaard,
kontorassistent, født d. 8.-9.1939, datter af Hilbert Damgaard
Løkken. Parret har børnene: Hel
le, født d. 6.-2.-1968 og Morten,
født d. 24.-6.-1971.
H.H.J. er i repræsentantskabet
for Mejeriet Nordjysk. Han over-

tog gården d. 14.-2.-1965 fra Niels Larsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 27 ha. Der er lejet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1974. Udbygningerne består af kvægstald,
som er restaureret flere gange, lade fra 1975 og maskinhus fra 1978. Gården drives
med en kvægproduktion på 35 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekaive af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3 traktorer, roeoptager,
kornsilo og varm lufts tørreri. Der bruges delvis maskinstation.

MINDEVEJ 20, ELKÆRMARK,
9380 VESTBJERG, tlf. 98-262230.
KAJ BJARNE LARSEN, gårdejer,
født d. 6.-7.-1948, søn af Gerda
og Poul Larsen, gift d. 1.-6.1974 med Kirsten Drud Thygesen, køkkenleder, født d. 18.-9.1952,. datter af Allis og Kristian
Thygesen. Parret har børnene: Vi
beke Maria, født d. 11.-12.1976, Christian, født d. 11.-4.-1979
og Henrik, født d. 20.-4.-1985.
K.B.L. har været på Malling
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 22.-8.-1979 fra Bent Mosegaard Nielsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 20 ha. Der er forpagtet 8,3 ha.
Stuehuset er restaureret i 1981. Udbygningerne består af kvæg- stald, ungdyrstald fra
1979, lade fra 1977 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer,
46 ungdyr og 12 slagtekaive af racen Jersey. Der er 2 traktorer, halmsnitter og halm
presser. Der bruges delvis maskinstation.
MJELS BYGADE 16, MJELS,
9230 SVENSTRUP, tlf. 98-384092.
OLE og JUEL CLAUSEN, gård
ejere.
O.C. er født i 1948, og J.C. er
født i 1938, de er sønner af
Gerda og Christian Clausen. O.C.
blev gift i 1977 med Else Fink,
landbrugskonsulent, født i 1952,
datter af Maria og Anders Fink.
O.C. er uddannet landbrugskonsu
lent og har været på Lyngby
Landbrugsskole, han er sammen
med hustruén Else uddannet på Landbohøjskolen. J.C. har været på Kærhave Land
brugsskole.
Brøderne overtog gården d. 1.-1.-1978 fra deres far Christian Clausen, nuværende
ejere er 3. generation.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 19 ha., heraf 3 ha. eng.
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Mjels Bygade 16's stuehus er opført i 1890 og restaureret flere gange. Udbygningerne
består af kvægstald, svinestald, lade og maskinhus. Besætningen er på 4 årssøer, 1
ammeko og 1 slagtekalv. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2
traktorer, mejetærsker, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Der bruges lidt
maskinstation.
MJELS BYGADE 18, "VESTERGAARD", MJELS, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98-384057.
ERLING WINTHER, gårdejer, født d. 31.-7.-1928, søn af Katrine og Jens Winther, bor
sammen med Nora Rask Sørensen, født d. 15.-4.-1933. Parret har sønnen Jens, født d.
12.-10.-1972.
E.W. overtog gården d. 1.-10.-1972 fra sin far Jens Winther, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 24 ha., heraf 6,6 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1866, hestestald og lade fra 1914 samt maskinhus fra 1981. Besætningen
er på 5 ammekøer og 15 ungdyr af racerne Limousine, Simmentaler og SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, mejetærsker, plansilo
samt varm og kold lufts tørreri. Der bruges maskinstaion til gødningsudkørsel.

MJELS BYGADE 19, MJELS,
9230 SVENSTRUP, tlf. 98-384071.
KRISTIAN KJELDSEN, gårdejer,
født d. 26.-4.-1920, søn af Ma
thine og Niels Peter Kjeldsen,
gift d. 21.-4.-1951 med Agnes
Sørensen, født d. 24.-12.-1928,
datter af Louise og Alfred Søren
sen. Parret har børnene: Tage,
født d. 12.-1.-1954, Ejvind, født
d. 21.-9.-1957 og Hanne, født d.
16.-11.-1964.
K.K. har været på Tune Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1951 fra Lars Mortensen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 21,6 ha., heraf 3 ha. eng. Jorden er bortforpagtet til
sønnen Tage.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende vedligeholdt. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1964, lade og maskinhus. Besætningen er på 8 ungdyr og 7 slagtekalve delvis
blandet race men mest Herford. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og
byg. Der er 2 traktorer og kold lufts tørreri.
MUNKBÆKVEJ 22, "ØSTERGAARD", MELLEMHOLM, 9240 NIBE, tlf. 98-341249.
AAGE SLOTH-KRISTENSEN, gårdejer, født d. 3.-4.-1926, søn af Andreas Sloth-Kristen, gift i 1956 med Grete Pedersen,født d. 13.-11.-1933, datter af Per Christian
Pedersen. Parret har børnene: Per, født d. 20.-1.-1961 og Andreas, født d. 6.-1.-1966.
AA.S.K. har været på Malling Landbarugsskole. Han overtog gården d. 19.-10.-1969 fra
sin far Andreas SIoth-Kristensen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 19,5 ha. Der er lejet 4 ha. af Cementfabrikken.
Bygningerne består af stuehus, som er restaureret flere gange, svinestald, hønsehus,
lade og maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der sælges
ca. 300 smågrise og 50 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps.
Der er traktor og kold lufts tørreri.

MUNKBÆKVEJ 27, MELLEMHOLM, 9240 NIBE, tlf. 98-431081.
ERIK JAKOBSEN, gårdejer, født d. 23.-9.-1940, søn af Karen og Niels Peter Jakobsen,
gift d. 2.-4.-1966 med Hanne Nielsen, lærer, født d. 1.-4.-1944, datter af Gudrun og
Carl Peter Nielsen. Parret har børnene: Lotte, født d. 30.-7.-1966, Ulrik Peter, født
d. 11.-5.-1971 og Pernille, født d. 20.-10.-1976.
E.J. overtog gården d. 1.-4.-1965 fra sin far Niels Peter Jakobsen, som byggede den.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 21 ha. Der er forpagtet 5 ha.
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ført i 1926 og restaureret flere
gange. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1926, den er sene
re tilbygget og moderniseret, la
der fra 1926 og 1980, maskinhus
fra 1926 og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på
33 årskøer, 35 ungdyr og 15 slag
tekalve af racen SDM. Der er 2
traktorer, 2 tårnsiloer og halm
fyr. Der bruges lidt maskinstati
on.
MYSAGERVE3 15, "MYSAGERGAARD", SØNDERHOLM, 9240 NIBE, tlf. 98-341302.
PETER STOFFERSEN, gårdejer, født d. 26.-4.-1945, søn af Steffa og dens Stoffersen,
gift d. 20.-6.-1970 med Mona Mørk, født d. 2.-7.-1948, datter af Hansine og Christian
Mørk. Parret har børnene: Betina, født d. 2.-12.-1970, Karina, født d. 8.-7.-1974 og
3ens, født d. 8.-7.-1986.
P.S. har været på Lyngby Landbrugsskole, han er formand for Landsforeningen Danske
Mælkeproducenter. Han overtog 1. halvdel af gården d. 31.-12.-1974 og resten d.
1.-8.-1979 fra sin far Jens Stoffersen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 52,5 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er 6 ha. eng. Der
er forpagtet 8,2 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af 2
kvægstalde fra 1924 og 1974, kalvestald fra 1957 indeholder pelseri, der er bygget 6
minkhaller i 1984-85, lade fra 1982, maskinhus fra 1969, 2 udendørs køresiloer og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 58 årskøer, 52 ungdyr og 52
slagtekalve af racen SDM. Desuden drives der en minkfarm med 700 tæver, P.S. ejer
halvdelen af farmen. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og raps. Der er 4
traktorer, mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri, og der anvendes staldvar
me til opvarmning af stuehuset. Der er 1 fast fodermester, og der bruges maskinstati
on til ensilering.

MØGELMOSEVE3 41, "MØGELMOSEGAARD", UGGERHALNE,
9310 VODSKOV, tlf. 98-286051.
KRESTEN EMIL CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 19.-3.-1930, søn
af Pouline og Ejnar Christensen,
gift d. 11.-11.-1961 med Inger
Kirkegaard Albrektsen, født d.
3.-12.-1939, datter af Ellen og
Hans Albrektsen. Parret har bør
nene: Peter, født d. 20.-7.-1962,
Anne, født d. 12.-4.-1964, Kir
sten, født d. 19.-11.-1966 og
Lise, født d. 10.-9.-1974.
K.E.C. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1961 fra sin
far Ejnar Christensen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 35,6 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 4 ha. skov og 1,5
ha. mose.
Stuehuset er restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvægstald fra 1963,
svinestalde fra 1969 og 1974, lade og maskinhus fra 1966. Gården drives med en
svineproduktion på 35 årssøer, der produceres ca. 700 slagtesvin årligt. Der er 3
traktorer, mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri.

NIBEVE3 252, "KÆRVEDGAARD", FRE3LEV, 9200 AALBORG SV, tlf. 98-343387.
ERNST MØLLER, gårdejer, født d. 20.-8.-1918, søn af Peder Møller, gift i 1954 med
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Birgitte, født d. 9.-9.-1955, Bodil, født d. 1.-1.-1958 samt tvillingerne Anni og Jørgen,
født d. 23.-7.-1961.
Ernst Møller har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1960 fra
Karl Vilhelmsen.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 6 ha. eng.
Derudover er der forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret i 1979. Udbygningerne består af kvægstald,
spaltestald, 2 svinestalde, lade og 2 maskinhuse. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 850 stk. årligt, desuden er der 8 ammekøer med opdræt. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, mejetærsker samt varm og kold
lufts tørreri. Der bruges lidt maskinstation.

NIBEVEJ 268, FREJLEV, 9200
AALBORG SV, tlf. 98-343528.
JACOB LARSEN, gårdejer, født
d. 4.-12.-1934, søn af Ingeman
Larsen, gift d. 17.-10.-1964 med
Laura Puggaard, født d. 2.-11.1938, datter af Anders Puggaard.
Parret har børnene: Kurt, født d.
13.-11.-1965, Anders, født d. 1.10.-1968 og Kirsten, født d. 26.9.-1978.
J.L. overtog gården i december
1958 fra Kaj Mølgaard Jensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 22 ha. Der er forpagtet 62 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret flere gange. Udbygningerne består kvægstald
fra 1906, som er ombygget i 1966, 2 svinestalde fra 1906 og 1973, lade fra 1906,
maskinhus fra 1975 og et tilbygget fra 1980 samt gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 23 årskøer, 20 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der en slagtesvineproduktion på 100 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter og korn. Der er 4 traktorer, mejetærsker, rendegraver, tårnsilo, varm og
kold lufts tørreri samt halmfyr. Der bruges lidt maskinstation og sønnerne hjælper til.

NIBEVEJ 366, "NYGAARD", ST.
RESTRUP, 9200 AALBORG SV,
tlf. 98-341104.
TAGE SØRENSEN, maskinarbej
der, født d. 25.-12.-1946, søn af
Svend Sørensen, gift d. 29.-6.1969 med Karoline Pedersen, hus
assistent, født d. 10.-11.-1946,
datter af Marinus Pedersen. Par
ret har børnene: Marianne, født
d. 31.-12.-1968 og Lars Ole, født
d. 22.-8.-1971.
T.S. overtog gården i 1977 fra
Lars Peter Pedersen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 3,5 ha. eng. Der er
bortforpagte! 7 ha. og lejet 8 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, svinestald, som er ombygget til maskinhus,
lade og gyllletank. Besætningen er på 14 ammekøer og 16 ungdyr alle krydsninger.
Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler og jordbær. Der er 2 traktorer og 1
mejetærsker.
NIBEVEJ 377, "HØJVANG", ST. RESTRUP, 9200 AALBORG SV, tlf. 98-341050.
ARNE NIELSEN, pedel, født d. 12.-9.-1939, søn af Anna og Evald Nielsen, gift d.
19.-4.-1962 med Lizza Fogh Jensen, lægesekretær, født d. 14.-9.-1941, datter af
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Anne Mette, født d. 12.-10.-1969.
Arne Nielsen er pedel på GI. Lindholm Skole, han er uddannet tømrer. Han overtog
gården d. 1.-7.-1976 fra Marie og Niels Bjerg.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald, som er ombygget til hestebokse, samt lade, begge bygninger er fra 1925.
Oorden er udlagt til græs.
NIBEVEJ 591, NYRUP MARK, 9240 NIBE, tlf. 98-351388.
SØREN ØRBÆK-LARSEN, chauffør, født d. 28.-1.-1955, søn af Inga og Laurits
Ørbæk-Larsen, gift d. 14.-5.-1988 med Dorte Kærager Thomsen, født d. 19.-7.-1964,
datter af Herdis og Egon Kærager Thomsen. Parret har sønnen Stefan, født d.
18.-8.-1989.
S.Ø.L. overtog gården i 1983 fra sin far Laurits Ørbæk-Larsen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 19,5 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, lade og maskinhus. Besætningen er på 2
årskøer, 4 ungdyr og 5 slagtekalve af blandet race, desuden er der er 1 får. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn, raps og roer. Der er 2 traktorer, mejetærsker,
markvandingsanlæg, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Der udføres maskinstati
onsarbejde ved høst.

NYRUPVEJ 30, "VESTERGAARD",
NYRUP, 9240 NIBE, tlf. 98351303.
ERIK JENSEN SØNDERGAARD,
gårdejer, født d. 16.-12.-1963,
søn af Marie og Anders Jensen
Søndergaard.
E.J.S. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog 1.
halvdel af gården i 1987 og 2.
halvdel i 1990 fra sin far Anders
Jensen Søndergaard.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
46 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1860 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1913, som er restaureret senest i 1971, svinestald fra 1957, lade fra
1913, maskinhus, 3 plansiloer, gylletank og garage. Gården drives med en kvægpro
duktion på 31 årskøer, 40 ungdyr og 19 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en
slagtesvineproduktion på ca. 250 stk. årligt. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker,
kornmagasin samt varm og kold lufts tørreri. Der bruges maskinstation til lidt af
markarbejdet.

NYRUPVEJ 32, "BAKGAARDEN", NYRUP, 9240 NIBE.
VOGN KRISTIAN BRØNDUM, gårdejer, født d. 30.-11.-1927, søn af Lilly og Lars
Brøndum, gift d. 10.-6.-1950 med Gerda Buus Madsen, født d. 13.-11.-1930, datter af
Ottomine og Søren Peter Buus Madsen. Parret har børnene: Lars, født d. 24.-12.-1950,
Henning, født d. 1.-2.-1952 og Bent, født d. 18.-4.-1954.
V.K.B. overtog gården i 1969 fra Lars Ørnbo.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 34 ha.
Stuehuset, som er udlejet, blev opført ca. 1900 og restaureret flere gange. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 1952, svinestald, lade og maskinhus, alle fra 1900.
Han ejer og driver også Volstrupvej 59, Støvring Kommune, hvor han også er bosat.
NYRUPVEJ 34, "HØJMOSEGAARD", NYRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-351316.
POVL THOMSEN, gårdejer, født d. 27.-6.-1952, søn af Grethe og Karl Thomsen, gift
d. 18.-2.-1984 med Inger Studsgaard Christiansen, kontorassistent, født d. 21.-3.-1960,
datter af Lisbeth og Børge Christiansen. Parret har børnene: Kristian, født d. 25.-6.-
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1986 og Karin, født d. 14.-5.1988.
Povl Thomsen har været på
Hammerum Landbrugsskole, han
er kredsrepræsentant i M.D.
Food. Han overtog 1. halvdel af
gården i 1978 og resten i 1982
fra sin far Karl Thomsen.
Ejendomsskyld er 1.800.000. Are
al 50 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1885 og
restaureret flere gange. Udbyg
ningerne består af kvægstald fra
1885, som er ombygget i 1972, ungdyrstald, gammel lade, som er ombygget i 1975,
kalvestald og garage fra 1975, maskinhus fra 1978, der er lade over staldene, ensila
gesilo, køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 56 årskøer, 65
ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der er 4 traktorer, finsnitter, roeoptager,
andel i markvandingsanllæg, varm og kold lufts tørreri, halmfyr og 2 vindmøller, som
tilhører et vindmøllelaug. Der er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til
høst.
NYRUPVEJ 35, "MOSEGAARDEN", NYRUP, 9240 NIBE, tlf.
98-353736.
BENT POULSEN, gårdejer, født
d. 25.-2.-1955, søn af Inger og
Harald Poulsen, gift d. 1.-10.1983 med Jane Buus Iliasen,
hjemmehjælper, født d. 5.-11.-1958,
datter af Hanne og Ib Buus Ilia
sen. Parret har børnene: Lise
Lotte, født d. 11.-10.-1975, Jan,
født d. 25.-6.-1979, Janni, født
d. 13.-1.-1982, Bente-Lena, født
d. 2.-4.-1985, Lisbeth-Louise, født d. 10.-1.-1988 og Hanna-Birgitte, født d. 21.-7.1990. B.P. overtog gården d. 15.-11.-1988 fra Poul Hansen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 44 ha., heraf 4,4 ha. eng. Der er forpagtet 8,3 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kalve
stald, malkestald, løsdriftstald, lade, maskinhus, malke- og fyrrum samt badeværelse.
Alle bygningerne er fra 1981, desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 75 årskøer, 100 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktion
ens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, andel i markvandingsanlæg, plansilo med
kold lufts tørreri, halmfyr og kraftfoderanlæg. Der bruges jævnligt maskinstation.
B.P. ejer desuden 16,5 ha. jord i Mellemholm, ejendomsværdi 370.000.

NYRUPVEJ 76, "ØRBÆKGAARDEN", SØNDER HOLM MARK,
9240 NIBE, tlf. 98-341377.
PETER ØRBÆK JACOBSEN,
gårdejer, født d. 28.-2.-1929, søn
af Eleonora og Marthinus Jacob
sen, gift d. 25.-1.-1953 med Tove
Margrete Jensen, født d. 9.-1.-1932,
datter af Kristine og Niels Jen
sen. Parret har børnene: Eva,
født d. 13.-3.-1953, Lis, født d.
11.-12.-1955 og Martin, født d.
13.-8.-1961.
P.Ø.J. overtog gården i 1972 fra
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Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 24 ha.
"Ørbækgaarden"s stuehus er opført i 1906 og restaureret flere gange. Udbygningerne
består af kvægstald fra 1967, svinestald fra 1982, lade fra 1912, som er moderniseret
flere gange, maskinhus fra 1976 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 26 årskøer, 50 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 årssøer,
der produceres ca. 30 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, mejetærsker og tårnsilo.
Der bruges lidt maskinstation.

NØRHOLMSVEJ 141, RESTRUP ENGE, 9000 AALBORG, tlf. 98-341722.
HARRY PEDERSEN, forpagter, født d. 9.-1.-1928, søn Dora og Peder Pedersen, gift
d. 14.-11.-1953 med Edith Bendtsen, født d. 25.-1.-1934, datter af Marie og Christian
Bendtsen. Parret har børnene: Dora, født d. 18.-4.-1954, Ritta, født d. 12.-9.-1957,
Benny, født d. 16.-1.-1964, Gert, født d. 24.-10.-1969 og Peter, født d. 24.-12.-1971.
H.P. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han har forpagtet gården af Aalborg
Kommune.
Areal 33 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, staklade, lade og maskinhus. Gården drives
med en kvægproduktion på 25 årskøer, 19 ungdyr og 21 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 4 traktorer og 1 mejetærs
ker. Der bruges jævnligt maskinstation.
NØRHOLMSVEJ 280, RESTRUP ENGE, 9000 Aalborg.
OVE CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 28.-9.-1957, søn af Anna og Niels Christensen.
O.C. overtog gården d. 1.-3.-83 fra Erling Kristensen.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 13,8 ha., heraf 2,2 ha. eng. Der er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1940. Udbygningerne består af kvægstald fra 1983 og lade.
Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 38 ungdyr og 5 slagtekalve af
blandet race, desuden er der 2 årssøer, og der sælges ca. 40 smågrise årligt. Der er 2
traktorer og 1 mejetærsker. Der bruges lidt maskinstation.
NØRHOLMSVEJ 501, "NØRHOLM
VESTERGAARD", NØRHOLM,
9240 NIBE, tlf. 98-341296.
ERIK SØRENSEN, gårdejer, født
d. 30.-11.-1958, søn af Karen
Margrete og Verner Sørensen,
gift d. 21.-10.-1989 med Marie
Jensen, assistent, født d. 29.-12.1950, datter af Jenny og Egon
Jensen. Parret har datteren Met
te, født d. 2.-12.-1985.
E.S. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården
d. 1.-6.-1988 fra sin far Verner Sørensen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 64 ha., heraf tilkøbt 32 ha., der er 11 ha. eng.
Derudover er der forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Udbygningerne består af kvægstald fra 1967, ungdyrstald
fra 1974, 2 lader fra 1953 og 1870, maskinhus fra 1990, foderhus fra 1972, 3 indendørs
køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 56 årskøer, 55
ungdyr og 55 fedetyrer af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og
ærter. Der er 3 traktorer, mejetærsker, rendegraver, roeoptager med tank, rundballepresser, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælper, og der
bruges jævnligt maskinstation.
NØRLANGVEJ 12, "AAGAARDEN", 9430 VADUM, tlf. 98-272196.
EGON SLOTH LARSEN, gårdejer, født d. 16.-9.-1956, søn af Linda og Vagn Larsen,
gift med Inger Gade, assistent, født d. 20.-6.-1959, datter af Ellen og Jens Gade.
Parret har datteren Camilla, født d. 20.-8.-1988.
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Egon Sloth Larsen er politibe
tjent. Han overtog gården d. 1.8.-1985 fra Jytte Bengtsen, som
er en nedlagt landbrugsejendom,
hvor jorden blev solgt fra i 1978.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 3/4
ha. Der er frasolgt 18 ha.
Gårdens bygninger består af stue
hus, kvægstald, lade og maskin
hus. Der er 3 får og 1 vædder.

NØRLANGVEJ 24, NØRLANG,
9430 VADUM, tlf. 98-271773.
CHRISTEN CHRISTENSEN, land
mand, født d. 4.-3.-1925, søn af
Peter Christensen.
C.C. har været på St. Restrup
Husmandsskole. Han overtog går
den d. 1.-5.-1964 fra Cristen
Mathiasen Christensen. Gården
har været i slægtens eje siden
1852, nuværende ejer er 4. gene
ration.
Ejendomsskyld 460.000. Areal
11,9 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, lade og maskinhus. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af korn. Der er 1 traktor, og der bruges
maskinstation til høst.
NØRLANGVEJ 32, "NØRLANGGAARD", 9430 VADUM, tlf. 98-271031.
JENS MØLGAARD, bankfuldmægtig, født d. 23.-7.-1957, søn af Rigmor og Aage
Mølgaard, gift d. 4.-6.-1983 med Pia Udholm Mortensen, bankassistent, født d.
28.-6.-1960, datter af Sonja og Bent Mortensen. Parret har børnene: Louise, født d.
24.-9.-1984 og Stine, født d. 23.-7.-1986.
J.M. overtog gården d. 1.-2.-1984 fra sin far Aage Mølgaard. Nuværende ejer er 5.
generation.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 24,8 ha.
Stuehuset er påbegyndt restaurering i 1984. Udbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade med indendørs køresilo. Besætningen er på 20 moderfår. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er kartofler, raps, ærter og hvede. Der er 1 traktor, varm
lufts tørreri og halmfyr. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

NØRLANGVEJ 36, "BLOKSGÅRD",
9430 VADUM, tlf. 98-271258.
TAGE POULSEN, gårdejer, født
d. 28.-10.-1943, søn af Marie og
Christian Poulsen, gift d. 4.-5.1967 med Birte Colding, lærer,
født d. 29.-10.-1941, datter af
Magda og Åge Colding. Parret
har børnene: Anne, født d. 15.6.-1969 og Lene, født d. 8.-3.1972.
T.P. har været på Malling Land
brugsskole. Han overtog gården

d. 1.-5.-1968 fra sin far Christian Poulsen.
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"Blokgård"s stuehus er opført i 1979. Udbygningerne består af kvægstald, lade,
maskinhus og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40
ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, der bruges jævnligt
maskinstation.

NØRLANGVEJ 38,"NY BLOKGÅRD", 9430 VADUM, tlf. 98-271354.
STENSE JENSEN, gårdejer, født d. 31.-8.-1920, datter af Anders Rasmussen, gift d.
5.-12.-1947 med Svend Ejnar Jensen, landmand, født d. 15.-7.-1918, søn af Jens
Christian Jensen. Parret har børnene: Peter, født d. 6.-12.-1950, Carsten, født d.
4.-9.-1952 og Inger Marie, født d. 22.-3.-1956.
S.J. har arbejdet som kontrolassistent, og har været på Malling Landbrugsskole. Hun
overtog gården d. 15.-11.-1947 fra Otto Petersen.
Areal 14,9 ha., heraf 0.4 ha. mose. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er restaureret i 1981. Udbygningerne består af kvægstald og lade. Der er 1
traktor, kornsilo og kold lufts tørreri.
NØRLANGVEJ 40, "NY SKÆR
SIG", 9430 VADUM, tlf. 98271183.
EIGIL CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 31.-5.-1927, søn af Møller
Christensen, gift d. 5.-11.-1958
med Ketty Steffensen, husmor,
født d. 24.-1.-1932, datter af
Signe og Aksel Steffensen. Par
ret har børnene: Marianne, født
d. 18.-10.-1960, Henrik, født d.
26.- 3.-1964 og Roland, født d.
10.-9.-1968.
E.C. overtog gården d. 15.-10.-1958 fra Peder Mejlholm.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 18 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, lade og maskinhus. Gården drives med en
kvægproduktion på 18 årskøer, 25 ungdyr og 3 slagtekalve af racen Jersey, desuden er
der 3 årssøer, og der produceres 50 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, mejetærsker,
markvandingsanlæg, plansilo og kold lufts tørreri.
NØVLINGVEJ 226, "KÆRSHOLM",
NØVLING, 9260 GISTRUP, tlf.
98-314658.
IB LINDHOLM MIKKELSEN,
gårdejer, født d. 25.-4.-1934, søn
af Rigmor og Otto Mikkelsen,
gift d. 10.-7.-1955 med Ketty
Marie Jensen, født d. 3.-8.-1935,
datter af Astrid og Martin Jen
sen. Parret har børnene: Anni,
født d. 29.-10.-1955 og Susanne,
født d. 2.-8.-1958.
I.L.M. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1961 fra Evald Mortensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 25,8 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Udbygningerne består af kvægstalde fra 1974 og 1978,
kornlade fra 1970, lade fra 1878, som senere er restaureret, 2 maskinhuse fra 1968 og
1985, samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer, 20 ungdyr
og 34 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 10 årssøer, og der sælges ca. 150
smågrise årligt. Der er 2 traktorer samt varm og kold lufts tørreri. Der bruges maskin
station til høst og gødningsudkørsel.
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OPPELSTRUPVEJ 32, "ØRNHØJGAARD", NØVLING, 9260 GI
STRUP, tlf. 98-314506.
REGNER NIELSEN, gårdejer,
født d. 13.-12.-1930, søn af Dag
mar og Daniel Nielsen, gift d.
15.-2.- 1958 med Grete Hansen,
født d. 6.-3.-1938, datter af Jo
hanne og Frits Hansen. Parret
har børnene: Tove, født d.
18.-12.-1960,Jørgen,fødtd.l5.-4.-1963
og Bent, født d. 17.-10.-1964.
R.N. har været på Fyns Stifts
Husmandsskole. Han overtog gården i 1964 fra Peder Godiksen.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 19 ha.
Stuehuset er opført i 1900, det er restaureret og tilbygget i 1973. Udbygningerne
består af kvægstald fra 1970, svinestald fra 1975, garage fra 1980, lade fra 1968,
maskinhus fra 1972 og gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvæg
produktion på 30 årskøer, 10 fedekalve, 20 ungdyr og 24 slagtekalve af racen SDM,
svineproduktionen er på 20 årssøer, og der sælges ca. 400 smågrise årligt, desuden er
der 6 ammekøer og 6 slagtekalve af racen Blonder. Der er 2 traktorer, plansilo samt
varm og kold lufts tørreri. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
OPPELSTRUPVEJ 65, "RUGBJERGGAARD",
OPPELSTRUP, 9260 GISTRUP, tlf. 98-333410.
POUL MØLLER JENSEN, gårdejer, født d.
14.-12.-1955, søn af Esther og Egon Møller
Jensen.
P.M.J. er uddannet gartner og har været på
Beder Gartnerskole. Han overtog gården d.
1.-4.-1979 fra Aalborg Kommune.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 41 ha., heraf
tilkøbt 11,5 ha., heraf 3 ha. eng og 1,5 ha.
mose. Der er forpagtet 28 ha.
Stuehuset er opført i 1874 og restaureret
i 1988. Udbygningerne består af 2 svinestalde, lade og indendørs køresilo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca.
1.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 trak
torer, mejetærsker, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Der bruges maskinstation til gødnings- og ajleudkørsel.
OPPELSTRUPVEJ 67, "JAGTHOLM", OPPELSTRUP, 9260 GISTRUP, tlf. 98-333266.
NIELS OVE HJELM, gårdejer, født d. 6.-3.-1924, søn af Ludvig Hjelm.
N.O.H. overtog gården i 1968 fra sin far Ludvig Hjelm.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 23,7 ha., heraf 5 ha. skov, der er 2 høje: Fleskum
Herreds Tinghøj og Store Harrebjerg, som begge er fredet.
Stuehuset er opført i 1918 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1957, lade fra 1918 og 2 maskinhuse fra 1967. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 2 traktorer, mejetærsker,
tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.

OPPELSTRUPVEJ 85, "SKÅRHØJGÅRD", OPPELSTRUP, 9260 GISTRUP, tlf.
98-333052.
OLE SKÅRHØJ, gårdejer, født d. 20.-10.-1951, søn af Mie og Emil Nielsen, gift d.
4.-5.-1976 med Jette Eriksen, født d. 17.-4.-1951, datter af Edith og Harald Eriksen.
Parret har børnene: Valther, født d. 5.-6.-1978, Jakob, født d. 19.-1.-1980, Jeppe, født
d. 5.-3.-1982, Kårre, født d. 27.-10.-1983, Rune, født d. 26.-. 10.-1985 og Rakel, født
d. 4.-.5.-1988.
O.S. har været på Borris, Nordisk og Malling landbrugsskoler. Han overtog 1. halvdel

-398-

af gården d. 1.-7.-1984 og 2. halvdel d. 1.-7.-1988 fra sin far Emil Nielsen, nuværende
ejer er 5. generation.
"Skårhøhgård" fik i 1971 ved kongelig bevilling navneændring fra "Oppelstrup Ny
Gaard" til "Skårhøjgård", den er opkaldt efter en høj på marken.
Ejendomsskyld 3.510.000. Areal 127 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 3,3 ha. skov og 3
ha. eng. Derudover er der lejet 8,8 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1947. Udbygningerne består af 2 kvæg
stalde fra 1912 og 1982, 2 svinestalde fra 1966 og 1970, lade fra 1909, maskinhus fra
1980, foderhus, udendørs køresilo og 2 gylletanke. Gården drives med en kvægprodukti
on på 65 årskøer, 65 ungdyr og 65 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 3.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
raps. Der er 4 traktorer, mejetærsker, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Der er
2 faste medhjælpere, og der bruges maskinstation til græssnitning.
O.S. driver også ejendommen Essendrupvej 5 samt "Hedebo" på Gunderupvej 134, som
har fungeret som aftægtshus i 3 generationer.

OPPELSTRUPVEJ 115, "DAMGAARD", GUNDERUP, 9260 GI
STRUP, tlf. 98-333296.
SØREN HAALS, gårdejer, født d.
19.-2.-1940, søn af Mette og The
odor Haals, gift d. 16.-8.-1963
med Hanne Annelise Sørensen,født
d. 29.-3.-1943, datter af Kamma
og Holger Sørensen. Parret har
børnene: Marianne, født d. 12.2.-1964 og Kristian, født d. 21.5.-1972.
S.H. har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården i
1972 fra sin far Theodor Haals, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 26 ha., heraf 2,2 ha. eng. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1924, lade fra 1976 og maskinhus fra 1985. Gården drives som
alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 38 årskøer, 45 ungdyr og 25 slagtekalve
af racen SDM, svineproduktionen er på 15 årssøer, der produceres ca. 225 slagtesvin
årligt. Der er 2 traktorer samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
POLSH03VE3 40, "BEDEH03GAARD", ARNDRUP, 9260 GI
STRUP, tlf. 98-333257.
THOMAS CHRISTIAN HOVALT,
gårdejer, født d. 5.-3.-1938, søn
af Ane Marie og Laurits Hovalt.
T.C.H. overtog gården d. 1.-7.-1958
fra sin far Laurits Hovalt, nu
værende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal
38 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der
er 0,5 ha. eng. Derudover er der
lejet 8,8 ha. eng til græsning.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1961, svinestald fra 1977, kalvestald fra 1915, lade fra 1905 og
maskinhus fra 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 55 ungdyr
og 20 slagtekalve, desuden er der en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn, som byttes til færdigfoder. Der er 4
traktorer og mejetærsker. Der bruges maskinstation til lidt af markarbejdet.
C.H. ejer desuden Trellebjergvej 51; den har 6,5 ha. jord, ejendomsværdi er 310.000.
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tlf. 98-333114.
RUDOLF FREDERIK JENSEN,
gårdejer, født i 1936, søn af
Svend Aage Jensen, gift i 1959
med Lene Jensen, født i 1937,
datter af Aage Jensen. Parret
har børnene: Henrik, født i 1962
og Vibeke, født i 1965.
R.F.J. er i bestyrelsen for Kvæg
avlsforeningen Nordjyden. Han
overtog gården i 1969 fra sin far
Svend Aage Jensen.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 100 ha., heraf 3 ha. skov og 15 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1921 og restaureret i 1970. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1970, svinestald og lade fra 1945, samt maskinhus. Gården drives med en kvæg
produktion på 60 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der
en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Der er minkfarm i opstartsfase med 250
tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 3 traktorer, meje
tærsker, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Der er 1 fast medhjælper og 1
fodermester. Gården drives sammen med "Vestergaarden" i Haals.
POULSTRUPVEJ 20, "VISSE
OVERGAARD", VISSE, 9210 Aal
borg SØ, tlf. 98-314573.
CHRISTEN VESTERGAARD, gård
ejer, født d. 21.-8.-1937, søn af
Lilly og Jens Vestergaard, gift
d. 28.-4.-1962 med Anne Lis Jen
sen, født d. 14.-11.-1941, datter
af Signe og Viggo Jensen. Parret
har børnene: Knud Erik, født d.
13.-5.-1962 og Bente, født d.
17.-3.1964.
C.V. har været på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog gården i foråret 1962 fra Marius Vestergaard, nuværende
ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 2.370.000. Areal 77 ha., heraf tilkøbt 55 ha. Der er forpagtet 37 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1976. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1930, som er restaureret i 1965, lade fra 1930 og maskinhus fra 1972, som er
ombygget i 1978, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduk
tion på 22 årskøer, 22 ungdyr og 11 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, raps og græsfrø. Der er 3 traktorer, mejetærsker, tårnsilo samt
varm og kold lufts tørreri.

POULSTRUPVEJ 93, DALL, 9230
SVENSTRUP, tlf. 98-382006.
JØRGEN UHRENHOLT, landmand,
født d. 23.-2.-1920, søn af Ane
og Kresten Uhrenholt, gift d.
10.-4.-1941 med Anne Margrethe
Kristiansen, født d. 16.-12.-1916,
datter af Ane og Martin Kristian
sen. Parret har børnene: Ulla,
født d. 11.-3.-1946, Harald, født
d. 27.-3.-1951 og Helmer, født d.
26.-3.-1956.
J.U. overtog gården i 1948 fra
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Ejendomsskyld 560.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha. Der er forpagtet 7,7 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald, lade og maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af korn og raps. Der er 1 traktor, og der bruges maskinstation til høst.

POULSTRUPVEJ 124, "NORDBAKKEN", FERSLEV, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98-383802.
LAUST LUNDSGAARD, gårdejer, født d. 16.-2.-1947, søn af Edith og Kresten Lundsgaard, gift i 1972 med Jette Ehnegaard Fredberg, født d. 9.-7.-1947, datter af
gaard, gift i 1972 med Jette Ennegaard Fredberg, født d. 9.-7.-1947, datter af
Kamilla og Anton Fredberg. Parret har børnene: Charlotte, født d. 3.-7.-1975, Nicolai,
født d. 22.-2.-1979 og Joachim, født d. 26.-3.-1981.
L.L. har været på Nordisk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1979, den blev
udflyttet fra Ferslev by i 1977-78.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 33 ha., heraf 7 ha. eng. Der er forpagtet 46 ha.
Stuehuset er opført i 1977-78. Udbygningerne består af 3 svinestalde, bygget i peri
oden 1978-85, lade og maskinhus fra 1978, 2 gylletanke og 1 gastæt silo. Gården
drives med en svineproduktion på 160 årssøer, der produceres ca. 3.500 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, meje
tærsker og 3 tårnsiloer. Der er 1 fast medhjælper på gården, som drives sammen med
"Elmegaarden", Dallvej 75 (50 ha.) og "Vestervang", Nøvlingvej 256 (30 ha.).
RESTRUP ENGVEJ 24, RESTRUP ENGE, 9000 Aalborg, tlf. 98-341152.
KRISTIAN WITTRUP ANTHONSEN, husmand, født d. 7.-6.-1932, søn af Annine og
Peter Wittrup Anthonsen, gift d. 23.-4.-1963 med Inger Nielsen, født d. 20.-10.-1933,
datter af Stine og Jens Nielsen. Parret har børnene: Ninna, født d. 15.-10.-1952 og
Henrik, født d. 8.-5.-1964.
I.N. døde d. 16.-7.-1981.
K.W.A. overtog gården d. 1.-10.-1969 fra Egon Kristensen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 15,1 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er lejet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af 2
kvægstalde fra 1910 og 1981, svinestald fra 1910 og maskinhus fra 1971. Gården blev
drevet med en svineproduktion på ca. 120 stk., hovedparten er solgt, og der er 30
tilbage, desuden er der 7 ammekøer, 20 ungdyr og 20 slagtekalve af blandet race. Der
er 3 traktorer, mejetærsker og plansilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
Der er udlejet jord til 2 vindmøller.

RESTRUP KÆR VEJ 9, ST. RESTRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-341479.
SØREN BØDKERGAARD NIELSEN, forpagter, født d. 31.-7.-1958, søn af Jens Anthon
Nielsen, gift d. 30.-7.-1988 med Erna Nielsen, højskolelærer, født d. 4.-2.-1953, datter
af Søren Nielsen. Parret har børnene: Agnete, Esben og Malte.
S.B.N. har været på Try og Lundbæk Landbrugsskoler. Han overtog forpagtningen i
1986 fra St. Resstrup Højskole.
Areal 16,5 ha. Der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1986. Udbygningerne består af kvægstald med lade samt
hønsehus. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 18 ungdyr og 2
slagtekalve af racen SDM, desuden er er 50 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er
grønsager, kartofler og brødkorn, som alle dyrkes økologisk. Der er 2 traktorer,
mejetærsker, markvandingsanlæg og plansilo med tørreri. Maskinstation bruges til lidt
af markarbejdet.
RESTRUP SKOVVEJ 35, "RESTRUP SØNDERGAARD", ST. RESTRUP, 9240 NIBE, tlf.
98-341032.
GUNNER SPANGGAARD LADEFOGED, husmand, født d. 4.-9.-1922, søn af Else
Marie og Christian Ladefoged, gift d. 26.-6.-1954 med Gudrun Nørgaard Christensen,
født d. 22.-8.-1929, datter af Jensine Kirstine og Christian Nørgaard Christensen.
Parret har sønnen Carsten, født d. 29.-9.-1964.
G.S.L. har været på Malling Landbrugsskole og har været medlem af amtsrådet. Han
overtog gården d. 1.-4.-1954 fra Svend Norre.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 11,7 ha., heraf 2,1 ha. eng.
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er opført i 1914 og restaureret
flere gange. Udbygningerne består
af 2 svinestalde fra 1914 og
1967, lade fra 1914, som senere
er udvidet, og maskinhus fra
1973. Gården drives med en be
sætning på 3 årssøer, der indkø
bes ca. 200 smågrise og leveres
280 slagtesvin årligt, desuden er
der 1 ammeko. Planteproduktion
ens salgsafgrøder er korn og
raps. Der er 1 traktor, 2 fodersiloer og der er fælleseje om 1 mejetærsker.

RESTRUP SKOVVEJ 50, "NØRGAARDEN", TOSTRUP, 9240 NI
BE, tlf. 98-341092.
BENDT NØRGAARD KNUDSEN,
gårdejer, født. d. 19.-4.-1949,
søn af Gerda og Martin Knudsen,
gift i 1982 med Karin Vad, syge
hjælper, født d. 16.-9.-1955, dat
ter af Erna og Willy Vad. Parret
har børnene: Rune, født d. 3.-7.1978, Heidi, født d. 31.-3.-1980
og René, født d. 24.-6.-1983.
B.N.K. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1981 fra sin far Martin Knudsen,
gården har været i slægtens eje siden 1878.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 23 ha. Der er lejet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1878 og tilbygget og ændret flere gange. Udbygningerne består
af kvægstald, ungdyrstald, værksted og garage, maskinhus, foderhus og 2 gylletanke.
Gården drives med en kvægproduktion på 54 årskøer af blandet race. Der er 3 trak
torer og et kombifyr.

ROMDRUPVEJ 30, "SOFIEHOLM", ROMDRUP, 9270 KLARUP.
CARL VOLDBJERG, gårdejer, omtales under Romdrupvej 88.
C.V. overtog gården i 1987 fra Jørgen Pilgaard.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 80 ha.
Stuehuset er opført i 1984, det er udlejet. Udbygningerne består udelukkende af 1
maskinhus fra 1975. Gården drives med planteproduktion bestående af korn og frø.
Den drives fra Romdrupvej 88.
ROMDRUPVEJ 72, "NØRGAARD",
ROMDRUP, 9270 KLARUP, tlf.
98-318074.
ANDERS ANDERSEN, gårdejer,
født d. 28.-3.-1927, søn af Karen
og Poul Andersen, gift d. 24.-6.1950 med Krista Rytter Ander
sen, sygehjælper, født d. 29.-3.1928, datter af Margrethe og
Niels Andersen. Parret har bør
nene: Poul Martin, født d. 6.-5.1951, Jens Christian, født d. 7.1.-1953, Bjarne, født d. 9.-1.1958 og Niels Arne, født d. 2.-6.-1961. K.R.A. er formand for meninghedsrådet.
A.A. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 23.-5.-1950 fra Egon
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Rørbæk.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt ialt 4,4 ha., og der er byttet 3,8
væk for 2,2 ha. Derudover er der forpagtet 6,6 ha.
"Nørgaard"s stuehus er opført i 1919 og restaureret i 1975. Udbygningerne består af 2
kvægstalde fra 1945, som er moderniseret i 1977, lade fra før 1900, som er resta
ureret i 1945, maskinhus fra 1979 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 20 årskøer, 20 ungdyr og 20 slagtekalve af racen DRK, desuden er der en legehest.
A.A. udstiller på dyrskuer og har fået mange ærespræmier i Hadsund og Aalborg.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 4 traktorer, mejetærsker og
varm lufts tørreri. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

ROMDRUPVEJ 88, "KATRINESMINDE", ROMDRUP, 9270 KLARUP, tlf. 98-318270.
CARL VOLDBJERG, gårdejer, født d. 7.-2.-1940, gift i 1966 med Hanne Klitgaard,
filialdirektør, født i 1944, datter af Anders Klitgaard. Parret har børnene: Anne
Mette, født i 1968 og Anders, født i 1971.
C.V. har været på Bygholm og Borris landbrugsskoler. Han overtog gården i 1967 fra
sin svigerfar Anders Klitgaard, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 30 ha. Der er lejet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald, der bruges som halmlade, svinestald som bruges til kornopbevaring, lade
med 10 siloer, plantørreri og maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af korn og frø. Der er 4 traktorer, mejetærsker og automatisk halmfyr.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Gården drives sammen med Romdrupvej
30.
ROMDRUPVEJ 98, "HENRIKSHOLM", KLARUP, 9270 KLARUP,
tlf. 98-318019.
GUSTAV JØRGEN BLOM, gårdej
er, født d. 17.-5.-1930, søn af
Ester og Gustav Blom.
G.J.B. har været på Korinth
Landbrugsskole. Han overtog 1.
halvdel af gården i 1955 og re
sten i 1965 fra sin far Gustav
Blom.
Ejendomsskyld 5.790.000. Areal
93,8 ha., heraf tilkøbt 13,5 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret i 1970. Udbygningerne består af 2 lader fra
1934 og 1940, samt maskinhus fra 1934. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af korn, græsfrø, raps og ærter. Der er 4 traktorer, mejetærsker,
plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges delvis.
ROMDRUPVEJ 118, "ROMDRUPGAARD", 9270 KLARUP, tlf. 98-318087.
PETER og V.E. BASTHOLM, gårdejere.
Gården blev overtaget i 1958.
Stuehuset er opført i 1874. Der er 3 traktorer, mejetærsker, plansilo, tårnsilo samt
kold og varm lufts tørreri.

ROMDRUPVEJ 159, "KÆRAGERGAARD", ROMDRUP, 9270 KLARUP, tlf. 98-318067.
POUL ERIK HARBO, gårdejer, født d. 15.-5.-1925, søn af Julie og Aage Harbo, gift i
1954 med Anna Riise, født d. 17.-4.-1932, datter af Agnes og Jens Riise. Parret har
børnene: Jørgen, født d. 21.-3.-1956 og Kurt, født d. 17.-7.1960.
P.E.H. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1959 fra sin
svigerfar Jens Riise.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 81 ha., heraf tilkøbt 54 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret over en længere periode. Udbygningerne
består af 3 svinestalde, 3 maskinhuse og 1 lade. Gården drives med en svineproduktion
på 60 årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
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tørreri.
RÆRUPVEJ 40, "RÆRUPGAARD",
9310 VODSKOV.
SØREN SØRENSEN, gårdejer, om
tales under Langbrokrovej 60.
S.S. overtog gården d. 1.-10.-1985
fra Christian Kærsgaard.
Ejendomsskyld 1.480.000. Areal
32 ha., der er frasolgt 7 ha.
Stuehuset er opført i 1892. Ud
bygningerne består af svinestald,
lade og maskinhus. Gården drives
udelukkende med planteprodukti
on bestående af korn, raps og

ærter. Gården drives sammen med Langbrokrovej 60.
RÆVEDALSVEJ 15, "BAKGAARDEN", FERSLEV, 9230 SVEN
STRUP, tlf. 98-381231.
OTTO GREGERSEN, gårdejer,
født i 1903, søn af Jens Peter
Gregersen, gift i 1932 med Mie
Haals, født i 1903, datter af Per
Haals.
O.G. har været på Malling Land
brugsskole. Han overtog gården i
1932, da den blev udstykket fra
hans fødehjem "Ferslevgaard".
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
33,4 ha., heraf 2 ha. lyng.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald, hestestald, og lade med maskinhus, alle bygningerne er fra 1932. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 2 trak
torer, maskinstation bruges til høst.

RÆVEDALSVEJ 21, "STENDYSSEGAARD", FERSLEV, 9230
SVENSTRUP, tlf. 98-382356.
BENT NIELSEN, gårdejer, født d.
2.-12.-1941, søn af Kamille og
Jens Peter Nielsen, gift d. 1.-4.1967 med Inger Søndergaard Chri
stensen, medhjælpende hustru,
født d. 5.-12.-1943, datter af
Signe og Jens Søndergaard Chri
stensen. Parret har børnene: Anette, født d. 27.-7.-1967 og
Claus, født d. 29.-6.-1971.
B.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1972 fra sin
far Jens Peter Nielsen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 53 ha., heraf 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1975, lade fra 1860, maskinhus fra 1986, foderhus fra 1981, gylletank og
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 46 årskøer, 70 ungdyr og
30 slagtekaive af racen SDM. Der er 3 traktorer, plansilo samt varm og kold lufts
tørreri. Der er 1 fast medhjælper og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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9230 SVENSTRUP, tlf. 98-314643.
FINN NISS LARSEN, gårdejer,
omtales under Gulten torpvej 81.
F.N.L. overtog gården d. 26.-8.1985 fra Henry Jensen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal
24,4 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1900 og
restaureret i 1969. Udbygninger
ne består af 2 svinestalde fra
1900 og 1961, lade fra 1900 og
maskinhus fra 1925. Gården dri
es med en svineproduktion på 20 årssøer, der produceres ca. 350 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor og kornsilo. Gården drives
sammen med Gulten torpvej 81.
RÆVEDALSVEJ 100, "BAKKEHUSET", 9230 SVENSTRUP, tlf. 98-389501.
JOHN SLOTH, socialpædagog, født d. 21.-5.-1960, søn af Niels Frederik Nielsen, gift
d. 9.-10.-1987 med Jane Christoffersen, sygeplejerske, født d. 28.-10.-1961, datter af
Verner Christoffersen. Parret har datteren Tinna, født d. 9.-1.-1989.
J.S. overtog gården i 1987 fra Gunnar Nicholajsen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 10,1 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, lade og maskinhus. Besætningen er på 10
moderfår. Der er 1 traktor, kornsilo og halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
RÅHØJ 7, "TOSTRUP ØSTERGÅRD", TOSTRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-341625.
JENS KRIMMELHAV CHRISTENSEN, tømrermester, født d. 2.-11.-1944, søn af Helga
og Anders Christensen, gift d. 23.-5.-1970 med Hanne Rytter, medhjælpende hustru,
født d. 7.-11.-1949, datter af Ejler og Betty Rytter. Parret har børnene: Allan, Dorthe
og Mette.
J.K.C. dyrker juletræer. Han overtog gården d. 1.-5.-1972 fra Karl Christian Larsen.
Areal 14 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 10 ha. skov og 3,5 ha. eng.
Stuehuset er restaureret i 1972. Udbygningerne består af 1 værksted. Besætningen er
på 2 ungdyr af racen Hereford og 4 Islandskeheste. Der er 2 traktorer, markvandings
anlæg og brændefyr.
J.K.C. ejer desuden 12 ha. med juletræer i Skivum Krat.

SINDHOLTVEJ 30, "FRILLEHØJ", AJSTRUP, 9380 VESTBJERG, tlf. 98-261265.
SIGURD MARTINUS HULTHIN MADSEN, gårdejer, født d. 4.-9.-1954, søn af Ninna og
Jørgen Madsen, gift d. 9.-5.-1987 med Anna Birthe Andersen, frisør, født d.
21.-2.-1952, datter af Andrea og Aksel Andersen. Parret har datteren Anne Cathrine,
født d. 5.-5.-1988.
S.M.H.M. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1981
fra Henning Nielsen.
Ejendomsskyld 1.550.000 Areal 30 ha. Der er lejet 15 ha., heraf 7,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1983. Udbygningerne består af kvægstald fra 1972, lade fra
1935, foderhus fra 1972, gastæt silo og gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 64 årskøer, 70 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne SDM og Jersey. Der er
3 traktorer, 2 tårnsiloer og kold lufts tørrreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
SKOVDALSVEJ 65, "SKOVDALSGAARD", FERSLEV, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98-381224.
OVE RYTTER, gårdejer, født d. 15.-9.-1936, søn af Anna og Anders Rytter.
O.R. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra sin far
Anders Rytter.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 1,5 ha. eng og 0,5
ha. skov.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, lade, maskinhus, foderhus og gylletank.
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"Skovdalsgaard" drives med en
kvægproduktion på 30 årskøer, 30
ungdyr og 30 slagtekalve af ra
cen SDM. Der er 3 traktorer,
mejetærsker, 2 tårnsiloer samt
varm og kold lufts tørreri. Der
er 1 medhjælper ca. 20 timer
ugentlig.

SKOVDALSVEJ 115, FERSLEV,
9230 SVENSTRUP, tlf. 98-381451.
LYNGE SØRENSEN, gårdejer,
født i 1937, søn af Ritta og
Julius Sørensen, gift i 1964 med
Kirsten Olsen, født i 1941, dat
ter af Klara og Niels Olsen.
Parret har børnene: Benny, født
i 1965, Lene, født i 1967 og Ole,
født i 1976.
L.S. overtog gården i 1971 fra
sin far Julius Sørensen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 27
ha., heraf tilkøbt 16 ha. Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1972. Udbygning
erne består af kvægstald fra 1972, svinestald fra 1929, som er ombygget i 1973, 2
lader fra 1976 og 1984, maskinhus fra 1971 og 2 køresiloer. Gården drives som alsidigt
landbrug med en kvægproduktion på 20 årskøer, 12 ungdyr og 22 slagtekalve af racen
SDM, svineproduktionen er på 10 årssøer, der produceres ca. 160 slagtesvin årligt. Der
er 3 traktorer, mejetærsker, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
SKOVDALSVEJ 151, "ØRNHØJ", BETTE MJELS, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98-384272.
BØRGE WITTRUP, gårdejer, født d. 25.-12.-1933, søn af Oline Mathine og Jens
Wittrup, gift d. 28.-8.-1959 med Gunhild Larsen, født d. 5.-5.-1940, datter af Edith og
Ole Vinter Larsen. Parret har sønnen Kjeld, født d. 8.-5.-1960.
B.W. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1984 fra
Peter Uldal Larsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 44 ha., tilkøbt 27 ha., der er 3 ha. skov, 0,5 ha. eng.
Bygningerne består af stuehus, 2 svinestalde fra 1929 og 1978, lade fra 1989 og
maskinhus fra 1983. Gården drives med en svineproduktion på 28 årssøer, der
produceres ca. 400 slagtesvin årligt, desuden er der 6 ammekøer og 5 slagtekalve, alle
krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer,
plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKOVDALSVEJ 156, BETTE
MJELS, 9230 SVENSTRUP, tlf.
98-384090.
TORBEN ANDERSEN, kontorpakmester, født d. 24.-5.-1959, søn
af Jytte og Holger Andersen, bor
sammen med Lone Vestergaard
Hansen, kontorpakmester, født d.
30.-6.-1961, datter af Aase og
Børge Hansen.
Begge ægtefæller er ansat ved
postvæsenet. T.A. overtog gården
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d. 15.-5.-1981 fra Erik Pedersen.
Skovdalsvej 156's ejendomsskyld er 720.000. Areal 13 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1988. Udbygningerne består af svinestald
fra 1964, lade fra 1949 og maskinhus fra 1987. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 700 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der
er 3 traktorer, mejetærsker og varm lufts tørreri.
SKOVMARKVEJ 5, "KARENSMINDE", SKOVMARKEN, 9382 TYLSTRUP, tlf.
98-261559.
JENS SIMONI, gårdejer, født d. 15.-2.-1934, søn af Gudrun og Thomas Simoni, gift d.
14.-11.-1959 med Rita Badsberg, født d. 9.-2.-1938, datter af Maren og Peter
Badsberg. Parret har børnene: Thomas, født d. 30.-1.-1962 og Hanne, født d.
11.-5.-1966.
J.S. overtog gården d. 8.-10.-1959 fra Petrus Langbak.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er frasolgt 2 ha. i
vildmosen.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1975. Udbygningerne består af 3
svinestalde fra 1840, 1936 og 1965, hestestald fra 1972 og maskinhus fra 1950. Gården
drives med en svineproduktion på 55 årssøer, der sælges ca. 1.200 smågrise og 20
slagtesvin årligt, desuden er der 2 følhopper, 1 to-åring, 1 tre-åring og 2 vallakker.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor og der anvendes staldvarme
til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til høst og gødningsudkørsel.
SKOVMARKVEJ 20, "VRAASMINDE", SKOVMARKEN, 9382 TYL
STRUP, tlf. 98-261071.
HENNING og HELLE SØRENSEN,
gårdejere. H.S. er født d. 20.1.-1961, søn af Martha og Chri
stian Sørensen, gift d. 28.-12.1985 med Helle Christensen, født
d. 17.-2.-1964, datter af Linne
og Jørgen Christensen.
Parret overtog gården d. 20.-2.1988 fra DLR.
Ejendomsskyld 1.235.000. Areal

34 ha. Der er lejet 74 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaurering er påbegyndt. Udbygningerne består af
kvægstald, som er tilbygget flere gange senest i 1988, 2 lader fra 1976 og 1988, samt
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 85 årskøer, 110 ungdyr og 15
slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede.
Der er 3 traktorer, maskinstation bruges til det meste af markarbejdet, og der er 1
skoledreng til hjælp.

SKOVMARKVEJ 21, "LILLE
VRAA", SKOVMARKEN, 9382
TYLSTRUP, tlf. 98-261353.
CHRISTIAN LARSEN, landmand,
født d. 10.-8.-1923, søn af Jør
gen Larsen, gift d. 2.-4.-1950
med Gerda Katrine Jensen, født
d. 1.-12.-1926, datter af Jens
Jensen. Parret har børnene: Erik, født d. 30.-6.-1953, Anne
Marie, født d. 18.-1.-1957 og
Kurt, født d. 22.-2.-1963.
C.L. overtog gården d. 1.-4.-1968
som nybygget.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 27,4 ha., som C.L. købte ved jordfordeling i 1967, der
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er 9,4 ha. eng.
"Lille Vrå"s stuehus er opført i 1968. Udbygningerne består af kvægstald og svinestald
fra 1968, lade fra 1977 og maskinhus fra 1974. Gården drives med en kvægproduktion
på 10 årskøer, 26 ungdyr og 3 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 7 årssøer, og
der produceres 160 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
raps. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg og varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
SKOVSTRUPVE3 20, "BAKKEGAARDEN", 9260 GISTRUP.
K3ELD VALDEMAR LARSEN, gårdejer, født d. 25.-4.-1952.
K.V.L. overtog gården i 1986 fra Magda Støy.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 38 ha., der er 6 ha. bakker og eng.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret i 1952. Udbygningerne består af
kvægstald, svinestald, lade fra 1848 og maskinhus.
K.V.L. ejer og driver også Dybdalvej 13 i Sejlflod Kommune.

STENSTUEVE3 11, "SØNDEVANGGAARD", M3ELS, 9230 SVENSTRUP, tlf. 98-384352.
ANDERS BØRRESEN, gårdejer, født d. 4.-2.-1942, søn af Kirstine og Theodor
Børresen, gift d. 30.-1.-1970 med Lilian Hansen, sygeplejerske, født 12.-6.-1942,
datter Kristine og Kristian Hansen. Parret har børnene: Cristina, født d. 13.-11.-1972
og Thomas, født d. 13.-11.-1974.
A.B. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i april 1976 fra Leo
Pedersen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 25 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret i 1973. Udbygningerne består af kvægstald
og lade fra 1972, foderhus fra 1981, inderdørs køresilo og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 90 årskøer af racen SDM, alle kalvene sælges. Der er 5
traktorer og 1 kornmagasin. Der bruges lidt fremmed arbejdskraft og en del maskin
station.
STENSTUEVE3 21, "STENH03GAARD", M3ELS, 9230 SVEN
STRUP, tlf. 98-384124.
ARNE LIND-NIELSEN, gårdejer,
født d. 3.-12.-1934, søn af Elna
og Martinus Nielsen, gift d. 1.8.-1959 med Krista Olesen, hjem
mehjælper, født d. 17.-4.-1938,
datter af Kristine og 3ohan Ole
sen. Parret har børnene: 3ohn,
født d. 13.-3.-1959, Steen, født
d. 13.-7.-1964 og Gert, født d.
22.-7.-1965.
A.L.N. overtog gården d. 1.-12.-1964 fra Niels Kristian Olesen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 30,4 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 5 ha. eng. Der er
lejet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1941 og restaureret i 1974. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1971, 2 lader fra 1940 og 1983, maskinhus fra 1983 og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer og 3 tårnsiloer. Maskin
station bruges til høst, ensilering og roer.

STENSTUEVE3 31, "BAKKEBO", 9230 SVENSTRUP, tlf. 98-384440.
NIELS CHRISTIAN PEDERSEN, postbud, født d. 6.-1.-1928, søn af P.C. Pedersen, gift
d. 28.-10 1950 med Karla Christensen, husmor, født d. 3.-2.-1926, datter af Marie
Olsen. Parret har børnene: 3ytte, 3onna, Dian og 3ette.
N.C.P overtog gården d. 1.-10.-1969 fra Niels Petreus Christensen.
Ejendomsskyld 430.000. Areal 10,2 ha., heraf 0,5 ha. mose.
Stuehuset et restaureret i 1970. Udbygningerne består af 2 kvægstalde, lade og
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mejetærsker.

STIDSHOLTVEJ 30, "STIDSHOLT", AJSTRUP, 9380 VESTBJERG, tlf. 98-261043.
HENRY LAUGESEN, gårdejer, født d. 26.-4.-1912, søn af Martine og Lars Laugesen,
gift d. 24.-10.-1946 med Gerda Thomsen, født d. 19.-12.-1913, datter af Kristine og
Jens Thomsen Nygaard. Parret har børnene: Karin, født d. 5.-1.-1948, Preben, født d.
21.-3.-1949 og Lars Kurt, født d. 26.-12.-1952.
H.L. overtog gården i 1945 fra sin far Lars Laugesen, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 34 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1799 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1963, lade fra 1912 og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion
på 26 årskøer, 15 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktoer og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STOKBROHEDEVEJ 33, "ELMELUND", STOKBROHEDE, 9310 VODSKOV, tlf.
98-286025.
CARL FREDERIK SØRENSEN, landmand, født d. 22.-3.-1918, søn af Margrete og Lars
Jørgen Sørensen.
C.F.S. har været på Borris Landbrugsskole, og han er stævningsmand. Han overtog
gården 1.-7.-1965 fra sin far Lars Jørgen Sørensen.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 15,5 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1903 og restaureret i 1970. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1968, svinestald fra 1928, lade fra 1906, som er tilbygget i 1916, og maskinhus fra
1975. Besætningen er 1 årsko, 1 ungdyr og 1 slagtekalv af racen Jersey. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer, mejetærsker, kold
lufts tørreri, halmfyr og anparter i vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

STOKBROHEDEVEJ 40, "TRINKÆR", 9310 VODSKOV, tlf. 98-286049.
JØRGEN CHRISTENSEN, husmand, født d. 7.-1.-1922, søn af Mathilde og Otto
Christensen, gift d. 9.-11.-1938 med Ida Kristoffersen, født d. 13.-4.-1923, datter af
Christian Kristoffersen. Parret har børnene: Esther, født d. 1.-6.-1952 og Jens, født d.
25.-8.-1959.
J.C. overtog gården d. 1.-11.-1950 fra Lise Sudergaard.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 9 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i tiden 1953-1966. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1953, lade og maskinhus. Besætningen er på 2 årskøer, 2 årssøer og der
sælges 35 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 1 traktor,
maskinstation bruges til markarbejdet.

STOKBROHEDEVEJ 51, BRUSHOLT, 9310 VODSKOV, tlf. 98-286114.
LARS ERIK PEDERSEN, gårdejer, født d. 29.-7.-1935, søn af Kirstine og Alfred
Pedersen.
L.E.P har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1967 fra sin
far Alfred Pedersen, nuværende ejer er 3. generation.j
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 13,5 ha. og der er forpagtet 13,5 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og restaureret i 1970. Udbygningerne består af 2
svinestalde fra 1938 og 1972, lade fra 1938, maskinhus fra 1977 og gylletank. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer, mejetærsker og andele i
vindmøllelaug.
STOKBROHEDEVEJ 57, "MELLERGAARD", 9310 VODSKOV, tlf. 98-286194.
ANDERS KNUDSEN KUSK, landmand, født d. 11.-3.-1936, søn af Margrete og Peder
Kusk, gift d. 27.-12.-1969 med Karen Lisbeth Eriksen, født d. 6.-12.-1936, datter
Sørine og Holger Eriksen. Parret har datteren Helle, født d. 22.-3.-1973.
A.K.K. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i oktober 1969 fra
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Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er frasolgt 3,3 ha.
"Mellergaard"s stuehus er opført i 1925 og restaureret i tiden 1969-1975. Udbygninger
ne består af 2 svinestalde fra 1925 og 1972, lade fra 1979 og maskinhus fra 1973.
Gården drives med en svineproduktion på 16 årssøer, der produceres ca. 300 slagtesvin
årligt. Der er 2 traktorer, mejetærsker, tårnsilo, varm lufts tørreri, halmfyr og andele
i vindmøllelaug.

STØVRINGVEJ 3, SØNDER
GAARD", VOLSTED, 9530 STØV
RING, tlf. 98-384570.
LARS CHRISTIAN NIELSEN, pro
duktkonsulent, født i 1956, gift i
1987 med Lisbeth Pedersen, pæ
dagog, født i 1959. Parret har
børnene: Gitte og Pernille.
L.C.N. har været på Vejlby Land
brugsskole, og han er i bestyrel
sen for Simmenthaler Foreningen
Nord. Han overtog gården i 1987
fra Svend Winther.
Areal 57 ha., heraf 13 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade alle fra 1936, samt maskinhus. Gården drives med en
ammekobesætning på 14 ammekøer samt opdræt af racen Simmentaler. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, ærter, korn og frøgræs. Der er 2 traktorer samt
varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
STØVRINGVEJ 36, "IVERSLYST",
VOLSTED, 9530 STØVRING, tlf.
98-384079.
VAGN THOMSEN, landmand,
født d. 22.-12.-1930, søn af Kri
stina og Hans P. Thomsen, gift i
1955 med Esther Jakobsen, født
d. 6.-8.-1931, datter af Maren
Sofie og Niels Hvilshøj Jakobsen.
Parret har børnene: Axel, født
d. 31.-12.-1953, Hanne, født d.
28.-12.-1955, Jan, født d. 23.6.-1957, Finn, født d. 21.-11.1966 og Allan, født d. 3.-5.-1970.
V.T. arbejder på Gøl Pølsefabrik, og han har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-5.-1955 fra Jens Peter Andersen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1976. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1930, lade fra 1930 tilbygget i 1967. Gården drives med en svineproduktion på 4
årssøer, der produceres ca. 65 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, halvpart i meje
tærsker, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
STØVRINGVEJ 60, "KÆRVANG", VOLSTED, 9530 STØVRING, tlf. 98-384473.
BENTHE og KLAUS KILT.
K.K. er ingeniør, født d. 26.-10.-1955, søn af Lis Vartman og Martin Kilt, gift d.
17.-6.-1978 med Benthe Knudsen, 4H konsulent, født d. 1.-3.-1951, datter af Ella og
Jens Knudsen. Parret har børnene: Rasmus, født d. 8.-4.-1976, Astrid, født d.
1.-4.-1979 og Karen, født d. 14.-7.-1986.
Parret overtog gården d. 1.-1.-1986 fra Ib Pedersen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 8,8 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1980. Udbygningerne består af kvægstald

-410-

fra 1870, lade fra 1900 og fårehus. "Kærvang"s besætning er på
7 heste, der drives stutteri med
Islandskeheste, desuden er der 17
får. Alle marker er lagt ud i
græs. Der er 1 traktor og kombifyr.

STØVRINGVEJ 62, "KÆRBRO",
VOLSTED, 9530 STØVRING, tlf.
98-384291.
JAN NIELSEN og KAREN NORRE, overassistenter. J.N er født
d. 30.-1.-1960, søn af Mandrup
K. Nielsen, gift d. 5.-8.-1989
med Karen Norre, født d. 28.-10
1958, datter Kresten Norre.
Begge ægtefæller er ansat ved
Postvæsenet. De overtog gården
d. 1.-2.-1985 fra Gunna Jørgen
sen.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 8,3 ha. Der er lejet 2,8 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaurering er påbegyndt i 1989. Udbygningerne består
af hestestald, lade og maskinhus alle fra 1930. Besætningen er på 3 heste af racen
Dansk Varmblod, desuden er der 1 ungkreatur af racen Limousine. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor samt varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STØVRINGVEJ 66, "SØNDERVANG", VOLSTED, 9530 STØVRING, tlf. 98-384053.
ANTON ANDERSEN, husmand, født d. 21.-9.-1928, søn af Marie og Holger Andersen,
gift d. 21.-11.-1951 med Ellen E. Andersen, født d. 19.-5.-1932. Parret har børnene:
Mogens, født d. 16.-5.-1952, Grete, født d. 17.-5.-1953 og Lene, født d. 8.-12.-1963.
A.A. overtog gården d. 1.-11.-1955 fra Elmand Krogshave.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 10,4 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1976. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1930, garage fra 1970 og maskinhus fra 1986. Gården drives med en ammekobesætning på 10 ammekøer og 10 slagtekalve af racerne Hereford og Limousine, desuden
er der 1 Limousinetyr og 10 Belgierheste. Der er 2 traktorer samt varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
SULSTED KIRKEVEJ 17, "NESTRUP", SULSTED, 9380 VEST
BJERG, tlf. 98-296491.
JENS OTTO NIELSEN, gårdejer,
født d. 28.-11.-1958, søn af Lin
ne og Kristian Nielsen, gift d.
13.-10.-1990 med Minna Olsen,
vaskeriarbejder, født d. 13.-10.1945.
J.O.N. har været på Lundbæk
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-7.-1984 fra sin mor
Linne Nielsen, nuværende ejer er
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Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 35,5 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 1,5 ha. skov og
0,6 ha. sø.
Stuehuset er opført i 1920. Udbygningerne består af kvægstald fra 1965, maskinhus fra
1986, lade og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer,
45 ungdyr og 45 slagtekalve af racen SDM. Der er 4 traktorer, mejetærsker, plansilo,
korntørreri og halmfyr. Der brug delvis fremmed arbejdskraft bl.a. maskinstation.
SÆBYVEJ 200, "BRUSHOLT", 9310 VODSKOV, tlf. 98-286161.
JØRGEN KRISTENSEN, maskinhandler, født d. 4.-7.-1938, søn af Kresten Jensen
Kristensen, gift d. 22.-3.-1972 med Inga Katrine Pedersen, født d. 30.-11.-1939, datter
af Niels Bernt Pedersen. Parret har børnene: Lene, f Wt d. 23.-9.-1972, Lotte, født d.
13.-9.-1974 og Jens Kristian, født d. 28.-7.-1978.
J.K. driver maskinhandel. Han overtog gården i 1972 fra sin far Kresten Jensen
Kristensen.
Areal 38 ha., heraf tilkøbt 26 ha. Der er lejet 38 ha.
Stuehuset er opført i 1950 og restaureret i 1976. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1950, lade fra 1970 og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 50
årskøer, 40 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 5 heste. Plante
produktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, mejetærsker, tårnsilo og varm
lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælper.
SÆDERUPVEJ 75, "NÆRGAARD",
SÆDERUP, 9260 GISTRUP, tlf.
98-314660.
POUL MADSEN, gårdejer, født
d. 13.-9.-1937, søn af Katrine og
Ejnar Madsen, gift d. 16.-11.-1963
med Ninna Toft Christensen,
født d. 1.-3.-1943, datter og Jo
hanne og Cresten Toft Christen
sen. Parret har børnene: Inger
Marie, født d. 17.-5.-1963, Anne
Dorthe, født d. 2.-3.-1965 og
Søren Ejnar, født d. 30.-10.-1968. P.M. har været på Malling Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-7.-1968 fra sin far Ejnar Madsen, nuværende ejer er 6. genera
tion.
Ejendomsskyld 2.660.000. Areal 113,8 ha., heraf tilkøbt 38,5 ha., der er 10 ha. skov.
Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1925, kalvestald fra 1955, lade fra 1860, maskinhus fra 1975, foderhus
fra 1973, 2 udendørs køresiloer og gylletank. Gårdn drives med en kvægproduktion på
70 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede,
byg, ærter og raps. Der er 4 traktorer, mejetærsker, 3 kornsiloer, varm og kold lufts
tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er ansat
1 fodermester samt 1 medhjælper.

SÆDERUPVEJ 77, SÆDERUP,
9260 GISTRUP, tlf. 98-314664.
GERUD MATHIASEN, gårdejer,
født d. 8.-8.-1931, søn af Ger
trud Ane og Gregers Mathiasen,
gift d. 22.-7.-1962 med Kirsten
Jensen, født d. 6.-5.-1938, dat
ter af Kirstine og Svend Aage
Jensen. Parret har børnene: Ane
Kirstine, født d. 16.-4.-1963 og
Lene Kathrine, født d. 26.-4.1966.
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nuværende ejer er 5. generation; i perioden 1944-89 boede 2 generationer i stuehuset.
Ejendomsskyld 1.160.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha.
Stuehuset er restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvægstald fra 1922,
hestestald og lade, som er ombygget i 1948, samt maskinhus. Gården drives med en
kvægproduktion på 18 årskøer, 10 ungdyr og 10 slagtekalve af racerne SDM, RDM og
Jersey, desuden er der 2 årssøer og 16 sopolte. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn og ærter. Der er 2 traktorer, mejetærsker, tårnsilo samt varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SØLGÅRDVEJ 13, "SØLGÅRD",
9380 VESTBJERG, tlf. 98-286185.
NIELS JØRGEN FREDERIKSEN,
gårdejer, født d. 4.-12.-1948, søn
af Kirsten og Theodor Frederik
sen, gift d. 13.-5.-1972 med An
nette Madsen, født d. 21.-4.-1951,
datter af Karen Margrete og Fro
de Madsen. Parret har børnene:
Betina, født d. 30.-12.-1973, Car
sten, født d. 11.-11.-1977 og Dit
te, født d. 13.-5.-1983.
N.J.F. har været på Lundbæk
fra
sin onkel Søren Frederiksen.
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-9.-1970
Ejendomsskyld 2.230.000. Areal 40,3 ha. Der er forpagtet 27 ha.
Stuehuset er restaureret i 1976. Udbygningerne består af kvægstald fra 1950, 2 svinestalde fra 1978 og 1989, 2 lader fra 1980 og 1988, maskinhus fra 1979 og 2 gylle
tanke. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 48 årskøer, 75
ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 75 årssøer, der pro
duceres ca. 1.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 4 traktorer, mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til ensilering og der er ansat 1 medhjælper.
N.J.F. ejer og driver desuden Sølgårdvej 81.
SØLGÅRDVEJ 15, "SØLGAARD",
9380 VESTBJERG, tlf. 98-286506.
KRISTIAN INGVARD KRISTENSEN,
gårdejer, født d. 28.-1.-1922, søn
af Agnes og Anthon Kristensen,
gift d. 27.-10.-1946 med Inger
Beer, født d. 12.-9.-1925, datter
af Lilly og Niels Beer. Parret
har datteren Lone, født d. 5.-4.1949.
K.l.K. har drevet bagerforretning
i 37 år. Han overtog gården d.
1.-1.-1979 fra sin svigermor LillyBeer. Ejendomsskyld 990.000. Areal 49,6 ha., heraf 11 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret i 1983-84. Udbygningerne består af kvæg
stald, svinestald, lade fra 1919 og maskinhus. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer og varm lufts tørreri.
Der bruges maskinstation til høst.

SØLGÅRDVEJ 31, "LILLE SØLGAARD", ØSTER AJSTRUP, 9380 VESTBJERG, tlf.
98-261069.
BJARNE KOCK KRISTENSEN, gårdejer, født d. 30.-10.-1958, søn af Lisse og Svend
Aage Kristensen, gift d. 25.-6.-1988 med Eva Lise Larsen, kontorassistent, født d.
24.-8.-1961, datter af Bodil og Knud Larsen.
B.K.K. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1983 fra
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Aksel Sørensen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 27,3 ha.
Stuehuset er opført i 1929. Udbygningerne består af 2 kvægstalde fra 1962 og 1972,
lade fra 1910 og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer, 8
ungdyr og 10 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
ærter og raps. Der er 2 traktorer og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
SØLGÅRDVEJ 80, "LUNDEN",
ØSTER AJSTRUP, 9380 VEST
BJERG, tlf. 98-261078.
LISSE KATRINE KRISTENSEN,
gårdejer, født d. 2.-1.-1929, dat
ter af Tea og Adolf Koch, gift d.
27.-10.-1956 med Svend Aage Kri
stensen, født d. 8.-4.-1925, søn
af Agnes og Niels Jørgen Kristen
sen. Parret har børnene: Bjarne,
født d. 30.-10.-1958, Ole, født d.
13.-1.-1962 og Torben, født d.
28.-5.-1965.
L.K.K. overtog gården d. 11.-6.-1964 fra Ejnar Møller.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 42,2 ha., heraf tilkøbt 7,2 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og senere restaureret. Udbygningerne består af kostald,
kalvestald og lade alle fra 1931, ungdyrstald fra 1972 og maskinhus fra 1980. Gården
drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 55 ungdyr og 26 slagtekalve af racerne
Jersey og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer,
mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

SØLGÅRDVEJ 81, "ESKERHOLT", 9380 VESTBJERG, tlf. 98-286185.
NIELS JØRGEN FREDERIKSEN, gårdejer, omtales under Sølgaardvej 13.
N.J.F. overtog gården i 1984 fra sin far Theodor Frederiksen, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 35,8 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald fra 1957, svinestald, lade og maskinhus.
Gården drives sammen med Sølgaardvej 13.

SØNDERHOLM HEDEVEJ 33,
SØNDERHOLM, 9240 NIBE, tlf.
98-341407.
JENS PETER STRAUSS, gårdej
er, født i 1932, søn af Martine
og Henrik Strauss, gift d.
24.-11.- 1956 med Inger Kirkegaard, født i 1934, datter af
Nielsine og Niels Kirkegaard.
Parret har børnene: Annette,
født i 1966 og Margit, født i
1969.
J.P.S. overtog gården i 1956 fra
Villy Larsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 8 ha. eng. Desuden
er der forpagtet 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1969. Udbygningerne består af kvægstald og lade fra 1975,
hønsehus fra 1962 og gylle tank. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer,
32 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden er der hønsehold, som leverer
2.400 rugeæg årligt. Der er 2 traktorer, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og
automatisk fodring af hønsene. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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SØNDERHOLM HEDEVEJ 35, SØNDERHOLM, 9240 NIBE, tlf. 98-341447.
HANS HANSEN, landmand, født d. 26.-6.-1932, søn af Niels Hansen, gift d. 2.-6.-1956
med Karen Larsen, født d. 6.-2.-1929, datter af Søren Peter Larsen. Parret har
børnene: Niels Christian, født d. 26.-12.-1956, Søren, født d. 28.-4.-1958, Lene, født
d. 19.-11.-1961 og Bente, født d. 4.-8.-1967.
H.H. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1956 fra
Aage Jensen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 14,8 ha., der er frasolgt 1 ha., og der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1932 som er restaureret senest i 1966, og lade fra 1932. Besætningen er
på 5 får. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor.

SØNDERHOLM HEDEVEJ 43, SØNDERHOLM, 9240 NIBE.
TOVE NIELSEN og POUL-ERIK KLAUSEN. P.E.K. er ingeniør, født d. 25.-7.-1950, bor
sammen med Tove Nielsen, kontorassistent, født d. 4.-9.-1956, datter af Max Egon
Nielsen.
Parret overtog gården d. 1.-8.-1987 fra Bendt Adamsen.
Areal 12,5 ha.
Stuehuset er restaureret i 1989/90. Gården drives som stutteri med en bestand på 3
heste, desuden er der 2 årskøer og 2 ungdyr, af racen Hereford, samt 6 får. Der er
halmfyr.

SØNDERHOLM HEDEVEJ 70,
"SOLHOLM", SØNDERHOLM,
9240 NIBE, tlf. 98-341399.
CHRISTEN A. NIELSEN, gårdej
er, født d. 17.-7.-1932, søn af
Asta og Jens Nielsen,
gift i 1958 med Inger Marie Lar
sen, født d. 24.-11.-1935, datter
af Anna Dortea og Emanuel Lar
sen. Parret har børnene: Kurt,
født d. 17.-7.-1959, Karen, født
d. 28.-6.-1960 og Martin, født d.
13.-9.-1973.
C.A.N. overtog gården d. 1.-3.- 1958 fra Marinus Frandsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25,8 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 5,5 ha. eng.
Derudover er der forpagtet 9,4 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1935, som er restaureret i 1965, svinestald fra 1971, kviehus fra 1968, lade
med ensilageopbevaring, maskinhus fra 1972 og gastæt silo. Besætningen er på 30
ammekøer og 40 ungdyr, af blandet race, og desuden produceres ca. 65 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 4 traktorer, meje
tærsker og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges
til græsensilering.
SØNDERHOLM HEDEVEJ 71,
"HEDELUND", SØNDERHOLM,
9240 NIBE, tlf. 98-341408.
BENT HANSEN og SVEN HAN
SEN, gårdejere.
S.H. er født d. 3.-6.-1965, søn af
Bent Hansen, født d. 21.-5.1937, S.H. er gift d. 2.-6.-1990
med Mette Albert, teknisk assi
stent, født d. 6.-1.-1968, datter
af Verner Albert. Parret har
sønnen Jesper, født d. 30.-11.1989.
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d. 1.-1.-1988, resten af gården ejes af faderen Bent Hansen, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 67 ha., heraf 1 ha. skov. Derudover er der forpagtet
20 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret/tilbygget i 1971. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1976, 2 ungdyrstalde fra 1961 og 1976, svinestald fra 1931, som er
ombygget i 1965, malkestald samt silo- og foderhus fra 1976, lade fra 1931, som er
tilbygget i 1940, maskinhus fra 1990, 2 plansiloer og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 78 årskøer, 100 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der 15 årssøer, og der sælges ca. 250 smågrise årligt, der er også 1 hest. Der er 4
traktorer, halvpart i mejetærsker, 7 tårnsiloer samt varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og der er 1 fast medhjælper.
TJELEVEJ 20, SØNDERHOLM, 9240 NIBE, tlf. 98-341977.
HANS GAARDAHL, landmand, født d. 26.-8.-1946, søn af Robert Gaardahl, gift d.
16.-4.-1974 med Birthe Gaardahl, laborant, født d. 12.-4.-1949. Parret har sønnen
Kristoffer. H.G. overtog gården d. 1.-1.-1981 fra sin far Robert Gaardahl.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 60 ha., heraf 8 ha. eng. Der er forpagtet 2 ha. af
Aalborg Kommune.

TORDERUPVEJ 35, "LANGSIGGAARD", GUNDERUP, 9260 GISTRUP, tlf. 98-333032.
SVEND GRYNNERUP, gårdejer, født d. 11.-11.-1929, søn af Marie og Anthon
Grynnerup, gift i 1959 med Gerda Hæsum, født i 1933, datter af Ottilje og Ejnar
Hæsum. Parret har børnene: Else Marie, født i 1960 og Hans Jørgen, født i 1964.
S.G. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i 1959 fra Peder
Jensen. Sønnen Hans Jørgen blev medejer af gården i 1989.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 10 ha. eng.
Derudover er der lejet 27,5 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1914, 2 svinestalde fra 1914 og 1965, lade fra 1914, maskinhus fra 1976,
udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer,
65 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på
1.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4
traktorer, mejetærsker, markvandingsanlæg, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt
halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
TOSTRUP BROVEJ 4, TOSTRUP,
9240 NIBE, tlf. 98-341146.
JAKOB JAKOBSEN, gårdejer,
født d. 2.-3.-1939, søn af Kirsti
ne og Niels Peter Jakobsen, gift
i 1964 med Bente Jensen, født i
1942, datter af Signe og Orla
Jensen. Parret har børnene: Pe
ter, født i 1965 ,Connie, født i
1966 og Niels, født i 1972.
J.J. har været på Vejlby Land
brugsskole. Han overtog gården i
1966 fra Jens Sloth.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvægstald, svinestald,
lade, maskinhus og foderhus samt gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med
en kvægproduktion på 32 årskøer, 30 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Svine
produktionen er på 60 årssøer, der produceres ca. 1.200 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer, mejetærsker, markvan
dingsanlæg, plansilo, varm og kold lufts tørreri, der anvendes staldvarme til opvarm
ning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1
skoledreng til hjælp.
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EGON NIELSEN, landmand, født i 1936, søn af J.E. Andersen, gift d. 24.-10.-1959
med Elly Agnethe Frederiksen, født d. 27.-2.-1935, datter af Jens Emil Frederiksen.
Parret har børnene: Kurt Erik, født d. 26.-11.-1960, tvillingerne Marianne og Susanne,
født d. 6.-7.-1964.
E.N. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra sin
svigerfar Jens Emil Frederiksen, E.N. havde forpagtet gården fra 1959.
Areal 43 ha., heraf 10 ha. skov og hede.
Bygningerne består af stuehus, 2 kvægstalde, den ene bygget i 1976, svinestald,
garage, lade og gylletank. Besætningen er på 1 årsko og 2 ungdyr af racen SDM,
desuden er der 10 moderfår og 15 lam. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
raps. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, portionstørreri og brændselsfyr.
Maskinstation bruges en del.
TOSTRUP BROVEJ 50, TOSTRUP,
9240 NIBE, tlf. 98-389019.
ERIK JENSEN, gårdejer, født d.
3.-7.-1936, søn af Johanne og
Jens Christian Jensen, gift d.
29.-3.-1959 med Anne-Lise Han
sen, født d. 29.-8.-1936, datter
af Martha og Aksel Hansen. Par
ret har børnene: Jytte, født d.
23.-7.-1959, Preben, født d. 31.3.-1963 og Birgit, født d. 23.-8.1969.
E.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.8.-1962 fra Anders P. Nielsen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 19,5 ha., heraf 2,5 ha. skov. Derudover er der lejet 1
ha.
Stuehuset er opført i 1950 og restaureret 2 gange. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1960, ældre lade, der er restaureret i 1972, 2 maskinhuse fra 1948 og 1976, og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 21 årskøer, 20 ungdyr og 10
slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg og tårnsilo.
Maskinstation bruges en del.
TOSTRUP BROVEJ 65, "ODALSGAARD", VOLSTRUP, 9230
SVENSTRUP, tlf. 98-385114.
JOHANNE LUNDBY, gårdejer,
født i 1919, datter af Lars Peter
Olesen, gift i 1941 med Aksel
Lundby, født i 1912, søn af Pouline og Jens Lundby. Parret har
sønnen Jens, født i 1942. A.L. er
død.
J.L. overtog gården i 1949 fra
sin far Lars Peter Olesen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal
50 ha., heraf 1 ha. skov. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1895 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald, som er udlejet til lagerhal, og lade som er udlejet til Falch.

TOSTRUPVEJ 110, "TOSTRUP ØSTERGAARD", TOSTRUP, 9230 SVENSTRUP, tlf.
98-341382.
NIELS BUUS ANDERSEN, gårdejer, født d. 5.-2.-1924, søn af Poulina og Kvist Ander
sen.
N.B.A. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården i 1986 fra sin far Kvist
Andersen.
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Ejendomsskyld 900.000. Areal 22 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1939. Udbygningerne består af kvægstald fra 1943, lade fra 1971
og maskinhus fra 1959. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn og raps. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, tårnsilo samt varm og kold
lufts tørreri.

TOSTRUPVEJ 130, TOSTRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-341023.
NIELS KNUDSEN, slagteriarbejder, født d. 2.-12.-1955, søn af Ruth og Kristen
Knudsen, gift d. 27.-12.-1986 med Lisbeth Sand Jensen, teknisk tegner, født d.
18.-7.-1958, datter af Rise og Poul Erik Sand Jensen. Parret har børnene: Kate, født
d. 8.-8.-1983, tvillingerne Rasmus og Mads, født d. 18.-10.-1986.
N.K. overtog gården den 1.-4.-1983 fra sin far Kristen Knudsen.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 7,1 ha.
Stuehuset er restaureret i perioden 1979-88. Udbygningerne består af kvægstald, lade
og maskinhus. Besætningen er på 1 årsko, 1 ungdyr og 1 slagtekalv af en kødkvægs
race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer,
mejetærsker og halmfyr.

TOSTRUPVEJ 131, TOSTRUP,
9240 NIBE, tlf. 98-341669.
LEO JENSEN, gårdejer, født d.
16.-10.-1927, søn af Katrine og
Anthon Jensen, gift d. 25.-2.-1958
med Lilly Margrete Christensen,
født d. 8.-7.-1936, datter af Kir
stine og Kresten Ole Christensen
L.J. overtog gården d. 23.-11.1957 fra Erik Kvist.
Ejendomsskyld 800.000. Areal
17,8 ha., heraf 2 ha. eng.
Bygningerne består af stuehus,
kvægstald, svinestald, lade og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 7
årskøer, 14 ungdyr og 3 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 65 slagte
svin årligt, der er 4 ammekøer, 1 ungdyr og 4 slagtekalve af racerne Simmentaler og
Limousine. Der er 2 traktorer og 1 plansilo.

TOSTRUPVEJ 135, "GODRIMGAARD", TOSTRUP, 9240 NIBE,
tlf. 98-341963.
AAGE ANDERSEN, gårdejer,
født d. 28.-6.-1927, søn af Pouline og Peder Kvist Andersen, gift
d. 16.-9.-1950 med Hilda Hollensen, født d. 16.-3.-1929, datter
af Dorthea og Christian Hollensen. Parret har børnene: Hardy,
født d. 13.-6.-1951, Mogens, født
d. 29.-6.-1952, Peder, født d.
21.- 11.-1960 og Dorthe, født d.
12.-3.-1963. AA.A. overtog gården i 1956 fra Holme Knudsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 25 ha., heraf 1 ha. krat.
Stuehuset er opført i 1930. Udbygningerne består af kvægstald, svinestald, lade og
maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 7 årssøer, der produeceres ca.
120 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2
traktorer, halvpart i mejetærsker, tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr.
TOSTRUPVEJ 210, "HØJVANG", ST. RESTRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-341914.
PER RUSE SIMONSEN, gartner, født d. 11.-10.-1949, søn af Johanne og Ejner Simon
sen, gift d. 22.-7.-1972 med Bodil Bjerg, gartner, født d. 26.-12.-1950, datter af Marie
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27.-7.-1978.
P.R.S. er gartner i Bilka. Han overtog gården i 1988 fra sin mor Johanne Simonsen,
nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 8,3 ha., heraf 1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret i 1988. Udbygningerne består af kvægstald
og lade, som anvendes til champignondyrkning, garage og maskinhus. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og champignon. Der er 2 traktorer. Der er
ansat 14 skolepiger til plukning af champignon.
TOSTRUPVEJ 216, ST. RESTRUP, 9240 NIBE, tlf. 98-341502.
JENS UHRENHOLT NYGAARD, skovarbejder, født d. 22.-12.-1945, søn af Olga
Mariane og Jens Harry Nygaard, gift d. 16.-5.-1970 med Doris Svendsen, økonomaas
sistent, født d. 1.-7.-1945, datter af Efra og Knud Svendsen. Parret har børnene:
Henrik, født d. 23.-11.-1971 og Finn, født d. 19.-12.-1973.
J.U.N. overtog gården d. 1.-4.-1970 fra sin far Jens Harry Nygaard.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 10,2 ha., heraf 3 ha. eng og mose. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald, lade og maskinhus. Der er 1 traktor.

TOSTRUPVEJ 218, ST. RESTRUP,
9240 NIBE, tlf. 98-341501.
ARNOLD KRISTIANSEN, gårdej
er, født d. 18.-10.-1916, søn af
Anders Kristian Kristiansen, gift
d. 7.-12.-1941 med Marie Buus
Pedersen, født d. 20.-3.-1919,
datter af Kresten Pedersen. Par
ret har børnene: Birthe, født d.
21.-6.-1943, Bjarne, født d. 24.2.-1946 og Jonna, født d. 15.-5.1958.
A.K. overtog gården d. 6.-1.-1948
fra Jens Simonsen.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 8,8 ha., heraf 2,2 ha. eng. Derudover er der lejet 5 ha.
eng.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald, lade og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 8 årskøer, 3
ungdyr og 6 slagtekalve, alle krydsninger, desuden er der 2 årssøer, der produceres ca.
25 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TRÆLBJERGVEJ 50, "DAMGAARDSMINDE", 9260 GISTRUP.
POUL ERIK HOVALT, gårdejer,
født d. 11.-8.-1939, søn af Ane
Marie og Laurits Hovalt.
P.E.H. overtog gården d. 9.-9.1969 fra Peter Kærgaard Søren
sen.
Ejendomsskyld 690.000. Areal
13,2 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1955 og
restaureret flere gange, det er
nu udlejet. Udbygningerne består
af kvægstald og lade fra 1955 samt maskinhus fra 1989. Gården drives med en svine
produktion på 10 årssøer, der sælges ca. 100 smågrise årligt, desuden er der 6 får.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
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TVEDENVEJ 45, "TVEDEN", 9310 VODSKOV, tlf. 98-256415.
KLAUS ØSTERGAARD, gårdejer, født d. 14.-3.-1956, søn af Lisbeth og Knud Østergaard, gift d. 28.-7.-1979 med Birgit Boe Jørgensen, økonomaassistent, født d.
22.-8.-1955, datter af Gudrun og Gunnar Boe Jørgensen. Parret har børnene: Annette,
født d. 10.-5.-1981, Kristine, født d. 29.-12.-1983 og Peter, født d. 21.-11.-1988.
K.Ø. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog 1. halvdel af gården i 1977
og resten i 1987 fra sin far Knud Østergaard.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 114 ha., heraf tilkøbt 45 ha., der er 2 ha. mose. Der
er lejet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1974, lade fra 1958, maskinhus fra 1947 og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 60 årskøer, 90 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er kartofler, korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer. På
gården er der 1 fast medhjælper samt løs hjælp, og der bruges meget maskinstation.
TYLERVEJ 4, SØNDERHOLM, 9240 NIBE, tlf. 98-341563.
POUL JACOBSEN, gårdejer, født d. 9.-3.-1950, søn af Helga og Jens Jacobsen, gift d.
3.-9.-1973 med Kirsten Tobiasen, skatterevisor, født d. 13.-8.-1951, datter af Else og
Agner Tobiasen. Parret har børnene: Lotte, født i 1973, Claus, født i 1976 og Lars,
født i 1978.
P.J. overtog gården i 1986 fra sin far Jens Jacobsen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 60 ha., heraf 5 ha. skov. Derudover er der forpagtet
44 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1974, løsdriftsstald fra 1989, svinestald fra 1960, lade fra 1974, maskinhus,
gastæt kornsilo og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.500 stk.
årligt, desuden er der 35 ammekøer, .16 ungdyr og 60 slagtekalve, det er Limousine
krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og industrikartofler. Der
er 3 traktorer og mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TYLSTRUP HEDEVEJ 38, "LYK
KEGAARD", 9382 TYLSTRUP,
tlf. 98-265181.
FINN KLITGAARD MADSEN,
gårdejer, født d. 2.-1.-1959, søn
af Kirsten Jensen og Jens Erik
Madsen, gift d. 7.-5.-1983 med
Susannne Lykkegaard, født d.
12.- 3.-1962, datter af Valborg
og Arne Lykkegaard.
F.K.M. har været på Lundbæk
Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for Kvægavlsfore
ningen Nordjyden. Han overtog gården d. 15.-2.-1983 fra Osvald Andersen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 64 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er frasolgt 4 ha., og
der er 0,5 ha. skov. Derudover er der forpagtet 55 ha.
Stuehuset er opført i 1930. Udbygningerne består af 4 kvægstalde fra 1930, 1960 og
1986, lade fra 1986, udendørs køresilo og 2 gylletanke. Gården drives med en kvæg
produktion på 92 årskøer, 130 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er byg og raps. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. På
gården er der 2 faste medhjælpere, og der bruges én del maskinstation. Gården drives
sammen med Vrå Mark 23.
TYLSTRUP NØRREHEDE 15, "NØRREGAARD", NØRREHEDE, 9382 TYLSTRUP, tlf.
98-261488.
BJARNE ANDERSEN, gårdejer, født d. 10.-11.-1941, søn Anne Margrethe og Alfred
Andersen, gift d. 24.-9.-1966 med Sonja Storgaard, født d. 24.-8.-1944, datter af
Magda og Thorkild Storgaard. Parret har børnene: Karen Margrethe, født d. 30.-7.1967, Bent, født d. 2.-4.-1969 og Erik, født d. 20.-10.-1982.
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Lundbæk Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-1.-1970 fra
sin far Alfred Andersen, nuvæ
rende ejer er 4 generation.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
52 ha., heraf tilkøbt 30 ha. og
frasolgt 5 ha., der er 1 ha. mose,
1 ha. krat og 12 ha. eng. Derud
over er der lejet 27 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og
restaureret i 1976. Udbygninger
ne består af 2 kvægstalde fra
1912 og 1954, svinestald fra 1980, lade fra 1976 og 2 gylletanke. Gården drives med
en kvægproduktion på 45 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden
er der en slagtesvineproduktion på ca. 850 stk. årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, mejetærsker, plansilo, tårnsilo og varm
lufts tørreri. På gården er der 1 fast medhjælper, og der bruges en del maskinstation.
UGGERHALNEVEJ 65, "BIRKET",
GRINDSTED, 9310 VODSKOV,
tlf. 98-286116.
GUNNAR SÆDERUP STARCKE,
gårdejer, født d. 11.-9.-1940,
søn af Kirstine og Sæderup Starcke, gift d. 5.-6.-1965 med Ing
rid Brøndum Larsen, født d.
18.-9.-1944, datter af Tinne og
Janus Brøndum Larsen. Parret
har børnene: Sten, født d. 30.8.-1967, Allan, født d. 5.-3.1973 og Jane, født d. 28.-3.1979.
G.S.S. har været på Malling Landbrusskole, han er i bestyrelsen for Grindsted Mejeri.
Han overtog gården d. 1.-7.-1968 fra sin far Sæderup Starcke.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 48,1 ha. og der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og restaureret i 1974-75. Udbygningerne består af 2 kvæg
stalde fra 1919 og 1973, lade fra 1978, maskinhus fra 1969, foderhus fra 1973 og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 50 ungdyr og 25
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der
er 3 traktorer, mejetærsker, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges.

UGGERHALNEVEJ 75, "BIRKE",
GRINDSTED, 9310 VODSKOV,
tlf. 98-286037.
CHRISTIAN og KNUD STARCKE,
gårdejere.
C.S. er født d. 28.-1.-1924 og
K.S. er født d. 21.-12.-1930, søn
ner af Anna og Jens Christian
Starcke. C.S. er gift d. 8.-10.1966 med Karen Winther, født d.
11.-3.-1933, datter af Magrethe
og Andreas Winther. Parret har
børnene: Anne Merete, født d.

10.-11.-1969 og Peter, født d. 18.-12.-1971.
Brødrene har været på Kærhave og Lyngby landbrugsskoler. De overtog gården d.
1.-1.-1972 fra deres mor Anna Starcke, nuværende ejere er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 47 ha., heraf 11 ha. skov.
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svinestald og lade fra 1888 samt maskinhus fra 1972. Gården drives med en kvæg
produktion på 20 årskøer, 12 ungdyr og 12 slagtekalve af racen RDM, desuden er der
4 årssøer, der produceres ca. 80 slagtesvin årligt. Der er 4 traktorer, mejetærsker,
tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VESTER HALNE VEJ 104, 9430
VADUM, tlf. 98-271235.
ANDERS MADSEN, gårdejer,
født d. 21.-10.-1947, søn af Pe
ter Madsen, gift d. 22.-3.-1983
med Lene Marie Dahl Christen
sen, født d. 7.-1.-1949, datter af
Niels Dahl Christensen. Parret
har børnene: Lise, født d.
3.-4.-1972, Anne, født d. 17.-8.1983 og Esther Marie, født d.
27.-5.-1985.
A.M. har været på Lundbæk Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-1.-1978 fra sin far Peter Madsen, nuværende ejer er 4 generation.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt ialt 34 ha. Arealet angiver et
samlet areal for 3 gårde beliggende Vester Halne Vej 107 og 109.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, svinestald, lade, maskinhus og 2 gylletanke.
Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer,
plansilo, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
VESTER HALNE VEJ 108, 9430
VADUM, tlf. 98-271921.
EJNAR JENSEN, gårdejer, født
d 19.-10.-1931, søn af Laurentze
og Gunnar Jensen.
E.J. overtog gården d. 1.-10.1968 fra sin far Gunnar Jensen,
nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 905.000. Areal
18,6 ha., heraf en moseparcel i
Vildmosen.
Stuehuset er opført i 1882 og
restaureret fra 1980-89. Udbyg
ningerne består af kvægstald, svinestald, lade og maskinhus. Gården drives som al
sidigt landbrug med en kvægproduktion på 20 årskøer, 20 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen SDM, svineproduktionen er på 20 årssøer, der produceres ca. 275 slagtesvin
årligt. Der er 2 traktorer og plansilo. Maskinstation bruges til høst.
VESTER HALNE VEJ 109, 9430 VADUM, tlf. 98-271065.
MOGENS MORTENSEN, efterlønsmodtager, født d. 5.-2.-1924, søn af Bernhardt
Mortensen, gift d. 14.-6.-1958 med Kirsten Nielsen, født d. 25.-9.-1931, datter af
Kristian Nielsen. Parret har børnene: Anne, født d. 12.-11.-1959 og Ole, født d.
27.-2.-1962.
M.M. overtog gården d. 1.-6.-1958 fra sin far Bernhardt Mortensen, nuværende ejer er
4. generation.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 12 ha., der er frasolgt 12 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, lade og maskinhus.
VESTVEJ 94, "NYMARK", LANGHOLT, 9310 VODSKOV, tlf. 98-293024.
ALF STEVNHOVED, gårdejer, født d. 2.-8.-1941, søn af Mie og Vilhelm Stevnhoved,
gift d. 29.-10.-1966 med Frida Aaen Nymark, kantine- og rengøringsassistent, født d.
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27.-3.-1942, datter af Dusine og Johannes Nymark. Parret har børnene: Helle, født d.
24.-9.-1967, Gitte, født d. 28.-2.-1969 og Jane, født d. 29.-9.-1974.
A.S. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 29.-10.-1966 fra
Laurits Nymark, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 68 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1885 og restaureret i 1973. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1976, lade fra 1956 og maskinhus fra 1984. Gården drives med en slagtekalveproduktion på 85 stk. alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
raps, ærter og kartofler. Der er 3 traktorer, mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri
og halmfyr.
VISSEVEJ 85, "VISSE NYGAARD", VISSE, 9210 AALBORG SØ, tlf. 98-315092.
PER SIMONSEN, gårdejer, født d. 2.-1.-1942, søn af Dagny og Chresten L. Simonsen,
gift d. 21.-7.-1979 med Inger Bente Christiansen, født d. 27.-11.-1949, datter af Marie
og Thomas Ejnar Christiansen. P.S. har været på- Malling Landbrugsskole. Han overtog
gården i 1974 fra sin far Chresten L. Simonsen, nuværende ejer er 2. generation.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 19,3 ha. Der er lejet 23 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1900, som er restaureret senest i 1975, lade fra 1880, maskinhus 1960
og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 23 årskøer, 32 ungdyr og 15
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3
traktorer, mejetærsker, 3 tårnsiloer, varm og kold lufts tørreri samt kombifyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VODSKOVVEJ 187, "EGET", UGGERHALNE, 9310 VODSKOV,
tlf. 98-286532.
CARL THEODOR CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 23.-4.-1942, søn
af Erna og Carl Christensen, gift
d. 15.-2.-1964 med Lissy Kjær,
køkkenleder, født d. 28.-10.-1944,
datter af Caroline og Aksel
Kjær. Parret har børnene: Mari
anne, født d. 29.-7.-1964 og Car
sten, født d. 22.-10.-1967.
C.T.C. har været på Kalø Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-11.-1989 fra Niels Pilgaard. Ejendomsskyld 2.280.000. Areal 82,7 ha.
Stuehuset er opført i 1857 og restaureret i 1984. Udbygningerne består af farestald og
fravænningsstald fra 1924, begge er renoveret i 1984, slagtesvinestald fra 1857, som
er tilbygget i 1980 og senere renoveret, lade fra 1857 ombygget i 1981 og maskinhus
fra 1990. Gården drives med en svineproduktion på 85 årssøer, der produceres ca.
1.600 slagtesvin årligt, desuden er der hesteopdræt af 8 Oldenborgere til videresalg.
Planteprodutionens salgsafgrøde er industrikartofler. Der er 3 traktorer, mejetærsker,
kartoffellægger og -optager, 4 plansiloer og varm lufts tørreri. På gården er der 1
medhjælper.

VOKSLEVVEJ 12, "NYGAARD",
SØNDERHOLM, 9240 NIBE, tlf.
98-341517.
KARL CHRISTIAN NIELSEN, mu
rerarbejdsmand, født d. 27.-2.1953, søn af Mary og Niels Chri
stian Nielsen, gift d. 6.-8.-1983
med Anne-Marie Degn Jacobsen,
kontorassistent, født d. 16.-9.1956, datter af Karen Margrete
og Niels Jacobsen. Parret har
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sønnen Claus, født d. 15.-5.-1983.
K.C.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården 1.-6.-1984 fra
Gunnar Mathiesen. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 20,3 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og restaureret i 1978. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1925, som er restaureret flere gange, lade fra 1925, og maskinhus fra 1972. Går
dens besætning er på 8 ammekøer, 5 ungdyr og 5 slagtekalve af blandet race. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, mejetærsker
og 2 tårnsiloer. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
VOKSLEVVEJ 20, "SYDGAARDEN", SØNDERHOLM, 9240 NI
BE, tlf. 98-341429.
SVEND og EWALD KRISTENSEN,
gårdejere.
Svend Kristensen er født d. 1.10.-1935, søn af Poul Kristensen,
gift d. 30.-12.-1961 med Ritta
Christensen, født d. 12.-3.-1941,
datter af Peter Kusk. Parret har
børnene: Ewald, født d. 4.-2.-1963
og Elsebeth, født d. 13.-1.-1967.
E.K. gift d. 4.-8.-1990 med Susanne Eskerod. Parret har datteren Camillla, født d.
30.-4.-1989. E.K. har været på Lundbæk og Asminlkloster landbrugsskoler. Han overtog
halvdelen af gården d. 1.-6.-1988, faderen overtog gården d. 1.-1.-1962 fra Jens
Jakobsen. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Derudover er der
forpagtet 27,5 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af kvæg
stald fra 1955, svinestald fra 1966, ungdyrstald fra 1978, lade fra 1920, maskinhus fra
1976, foderhus fra 1981 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 års
køer, 60 ungdyr og 32 slagtekalve af racen SDM, det er en avlsbesætning, som udstil
les på skuer og får mange præmier, i 1985 var en af køerne i besætningen nr. 2 i Dan
mark. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, mejetærsker,
markvandingsanlæg, varm og kold lufts tørreri, og der anvendes staldvarme til opvarm
ning af stuehuset. Maskinstation bruges til halmarbejde og græsensilering.
VOKSLEVVEJ 35, "BAKKEBO",
SØNDERHOLM, 9240 NIBE, tlf.
98-341428.
SVEND KRISTENSEN, gårdejer,
omtales under Vokslevvej 20.
S.K. overtog gården d. 1.-7.-1986
fra Johannes Larsen.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 14
ha. Stuehuset er restaureret fle
re gange. Udbygningerne består
af svinestald, lade og maskinhus.
Gården drives sammen med Vok
slevvej 20.

VOKSLEVVEJ 50, 9240 NIBE, tlf. 98-341993.
SONJA PEDERSEN, gårdejer, født d. 22.-1.-1950, datter af Sigrid og Aksel B. Johan
sen, gift d. 4.-3.-1972 med Poul Erik Pedersen, landmand, født d. 29.-10.-1942, søn af
Gerda og Jens Pedersen. Parret har børnene: Henrik, født d. 5.-4.-1966, Dorte, født d.
6.-1.-1972 og Thomas, født d. 24.-2.-1976.
S.P. overtog gården d. 28.-10.-1976 fra Jens Buus.
Ejedomsskyld 1.600.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 23 ha. eng. Der er
forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1984. Udbygningerne består af kvægstald fra 1979, spaltehus og
lade fra 1981, maskinhus fra 1989 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
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varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinsta
tion bruges til høst og ensilering. Vokslevvej 35 drives sammen med Skavnshøj 28, som
har 17,9 ha.
VOLSTED BYGADE 34, "AASEGAARD", VOLSTED, 9530 STØV
RING, tlf. 98-384180.
VIGGO HANSEN, gårdejer, født
d. 23.-6.-1933, søn af Hedevig og
Niels Frederik Hansen, gift d.
30.-9.-1961 med Birthe Nielsen,
født d. 5.-9.-1940, datter af An
na og Christian Nielsen. Parret
har børnene: Anette, født d. 18.6.-1958, Anne-Marie, født d. 11.11.-1962 og Niels-Christian, født
d. 6.-3.-1968. V.H. har været på Lundbæk Landbrugsskole, og han er lokal brandfoged.
Han overtog gården d. 5.-3.-1971 fra Helmuth Uhrenholt.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 36 ha., heraf 9 ha. eng. Der er lejet 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1895 og restaureret flere gange. Der er købt 1 fodermesterhus i
1988. Udbygningerne består af 3 kvægstalde fra 1961-1973, lade, maskinhus fra 1976,
foderhus fra 1984, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 52 årskøer, 63 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer og
varm lufts tørreri. På gården er der 1 fast fodermester, og der bruges delvis
maskinstation. V.H. ejer og driver desuden Hobrovej 946.

VOLSTED BYGADE 42, VOLSTED,
9530 STØVRING, tlf. 98-384019.
KAJ BORUP, gårdejer, født d.
4.-1.-1927, søn af Karen og Chre
sten Borup, gift d. 31.-3.-1962
med Sigrid Pedersen, født d.
2.-4.-1933, datter af Else og
Henry Pedersen.
K.B. har været på Odder Land
brugs- og Højskole, han er uddan
net kontrolassistent, og er i re
præsentantskabet for D.L.G. Han
overtog gården i 1954 fra sin far
Chresten Borup, nuværende ejer er 3 generation. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30
ha., heraf 6 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1864 og restaureret i 1972. Udbygningerne består af kvægstald
fra 1960, svinestald fra 1978, lade er indrettet ovenpå kostald, maskinhus fra 1965 og
gylletank. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og
ærter. Der er 1 traktor og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
VOLSTED SKOLEVEJ 4, "GILDSIGGAARD", VOLSTED, 9530
STØVRING, tlf. 98- 384192.
MARTHINUS FRIIS, eksportchef/
gårdejer, født d. 24.-6.-1930, søn
af Hans Friis, gift d. 2.-6.-1956
med Johanne Thordal Boel, kon
torassistent, født d. 3.-8.-1931,
datter af Hans Boel. Parret har
datteren Dorte, født d. 23.-3.1957.
M.F. er eksportchef på slagteri-
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virksomheden Wenbo. Han overtog gården d. 15.-9.- 1972 fra dens Erik Christensen.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 7 ha. eng og 2 ha.
tilplantet med skov. Derudover er der forpagtet 45 ha.
Stuehuset er restaureret senest i 1986. Udbygningerne består af kvægstald fra 1977
som er ændret til svinestald, svinestalden er moderniseret i 1977, maskinhus samt lade
med kornsilo og tørringsanlæg. "Gilddsigggaard" drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af ærter, raps, hvede og rug. Der er 2 traktorer, plansilo, tårnsilo, og
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VOLSTED SKOLEVEJ 5, "PINKROGEN", VOLSTED, 9530 STØVRING, tlf. 98-384101.
HOLM PEDERSEN, landmand, født d. 3.-7.-1937, søn af Holger Pedersen, gift i 1962
med Ragnhild Nielsen, ansat ved S.P. Radio, født d. 21.-8.-1943, datter af Olaf
Nielsen. Parret har børnene: Henning, født d. 24.-2.-1963 og Oluf, født d. 20.-2.-1965.
H.P. er uddannet smed. Han overtog gården i 1975 fra sin far Holger Pedersen, som
købte gården i 1959.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 16,4 ha., heraf 8 ha. skov. Derudover er der forpagtet
13,8 ha.
Stuehuset er opført i 1931. Udbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade.
Gården drives med en kvægproduktion på 16 årskøer af racen SDM, desuden er der 2
årssøer, og der produceres ca. 40 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn og raps. Der er 2 traktorer, mejetærsker, varm lufts tørreri og halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VOLSTRUPVEJ 40, "VESTERGAARD", GODTHAAB, 9230
SVENSTRUP, tlf. 98-385108.
ARNE LANGDAHL NIELSEN,
gårdejer, født d. 14.-3.-1949, søn
af Anna og Jens Nielsen.
A.L.N. overtog gården i 1982 fra
Jens Mark.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 13
ha. Der er lejet 13 ha.
Stuehuset, som er udlejet, er fra
1908 og restaureret 1983. Avls
bygningerne består af svinestald
og lade, begge fra 1908 og maskinhuse fra 1970 og 1986. Planteproduktionens salgs
afgrøder består af korn og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, sprøjt-, gødningog kalkspreder, såmaskiner, roeoptager, plove, græssnitter, plansilo og varm og kold
lufts tørreri.

VÆVERGÅRD VEJ 7, "SKÆRSIG", 9430 VADUM, tlf. 98-271912.
ANDERS JUNGERSEN, gårdejer, født d. 10.-5.-1952, søn af Jens Jungersen, gift d.
17.-3.-1973 med Susanne Sørensen, født d. 12.-10.-1954, datter af Aksel Christensen.
Parret har børnene: Tina, født d. 30.-10.-1972, Henrik, født d. 9.-4.-1975 og Marie,
født d. 28.-3.-1984.
A.J. er i repræsentantskabet for Sundby/Wenbo Slagteri. Han overtog gården d.
11.-12.-1979 fra Annette Mejlholm.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 37 ha.
Stuehuset er restaureret i 1986. Udbygningerne består af kvægstald, svinestald, lade
og maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der sælges ca. 350
smågrise og 350 slagtesvin årligt, desuden er der 10 ammekøer og 7 ungdyr af racen
Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps og byg. Der er 2 traktorer,
plansilo samt varm og kold lufts tørreri.
VÆVERGÅRDVEJ 15, 9430 VADUM, tlf. 98-271208.
NIELS SKOV, gårdejer, omtales under Vævergårdvej 20.
N.S. overtog gården d. 1.-7.-1965 fra Jens Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 45 ha.
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Vævergårdvej 15's stuehus er restaureret 1969. Udbygningerne består af 1 kvægstald.
Gården drives sammen med Vævergårdvej 20, N.S. er bosiddende på Vævergårdvej 15.
VÆVERGÅRDVE3 20, "VÆVERGÅRD", 9430 VADUM, tlf. 98-271208.
NIELS SKOV, gårdejer, født d. 25.-5.-1937, søn af 3ens Skov, gift d. 23.-8.-1969 med
Susanne Larsen, lægesekretær, født d. 17.-12.-1947, datter af Orla Ravnkilde Larsen.
Parret har børnene: Kirsten og Torben.
N.S. har været på Ladelund og Vejlby Landbrugsskoler. Han overtog gården d.
1.-7.-1965 fra sin far 3ens Skov, nuværende ejer er 6. generation.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 42,5 ha., heraf 5 ha. skov. Der er lejet 8 ha. i
Vildmosen.
Stuehuset opført i 1884 og restaureret i 1978. Udbygningerne består af 2 kvægstalde,
2 lader, maskinhus, foderhus og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60
årskøer, 100 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er ærter, hvede og raps. Der er 3 traktorer, mejetærsker, tårnsilo og varm lufts
tørreri. På gården er der 1 fast fodermester samt 1 medhjælper, og der bruges en del
maskinstation. Gården drives sammen med Vævergårdvej 15.

VAARSTVE3 20, "H03GAARD",
SKOVSTRUP, 9260 GISTRUP, tlf.
98-314666.
PER ERIKSEN, landmand, født d.
21.-9.-1945, søn af Erik Eriksen.
P.E. har været på Malling Land
brugsskole. Han overtog gården i
1973 fra sin mor Karen Eriksen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
26,7 ha. Der er forpagtet 2,7 ha.
Stuehuset er restaureret flere
gange. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1964 som er
ombygget og moderniseret senest i 1982, lade, maskinhus fra 1979 og gylletank. Går
den drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 25 ungdyr og 15 slagtekalve af ra
cen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og 1 varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, og desuden bruges der
jævnligt vikar.
VAARSTVE3 43, "NØRREGAARD", SKOVSTRUP, 9260 GI
STRUP, tlf. 98-314630.
E3NAR F3ORDVANG 3ENSEN,
gårdejer, født d. 16.-1.-1939, søn
af Astrid og Søren Christian 3ensen, gift d. 8.-6.-1963 med Mar
git Agnethe Thomsen, født d.
5.-2.-1943, datter af Anna Dor
thea og Lars Folden Thomsen.
Parret har børnene: Niels 3ørgen, født d. 11.-7.-1965, Marian
ne, født d. 9.-9.-1967 og Char
lotte, født d. 23.-12.-1970.
E.F.3. har været på Vinding Landbrugsskole. Han overtog gården 1.-7.-1963 fra sin far
Søren Christian 3ensen.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 35,5 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha., der er 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1926, som er restaureret flere gange, lade fra 1926 og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer, 23 ungdyr og 6 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, foderkorn og raps. Der er 2
traktorer og 3 tårnsiloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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HANS JØRGEN NIELSEN, gårdejer, født d. 20.-8.-1949, søn af Karen og Helge
Nielsen, gift d. 7.-5.-1976 med Birgit Frederiksen, lærer, født d. 30.-12.-1955, datter
af Ketty og Svend Frederiksen. Parret har børnene: Maria, født d. 22.-9.-1981 og
Thomas, født d. 11.-2.-1986.
H.J.N har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1983 fra
sin far Helge Nielsen, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret i 1984. Udbygningerne består af kvægstald,
lade, maskinhus fra 1985 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 57
årskøer og 8 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
raps. Der er 2 traktorer, og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VAARSTVEJ 91, "ENGHAVE
GÅRD", TORDERUP, 9260 GI
STRUP, tlf. 98-314670.
JØRGEN HOLTEN HANSEN,
gårdejer, født d. 18.-10.-1941,
søn af Helga og Holten Hansen,
gift d. 18.-12.-1971 med Kirsten
Løgt- holt Thomsen, lærer, født
d. 26.-9.-1941, datter af Mie og
Marius Løgtholt Thomsen. Parret
har børnene: Lars, født d. 22.10.-1972, Anne, født d. 21.-4.1975, Helga, født d. 7.-12.-1977

og Mary, født d. 22.-11.-1981.
J.H.H. har været på Næsgaard Agerbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1971 fra
sin far Holten Hansen, han havde forpagtet gården fra 1963.
Ejendomsskyld 2.420.000. Areal 47 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret senest i 1987. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1860, som er ombygget og anvendes som pelseri, svinestald og lade fra
1978, minkhal fra 1985, maskinhus fra 1976 og gylletank. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er frø,
ærter og raps. Der er 2 traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
Der er 1 medhjælper.
VAARSTVEJ 96, "SKALBAKGAARD", TORDERUP, 9260 GISTRUP, tlf. 98-315392.
POUL KRISTIAN JENSEN, gårdejer, født d. 26.-6.-1951, søn af Herdis og Søren
Christian Jensen, gift d. 28.-5.-1977 med Stinne Jørgensen, sygeplejerske, født d.
23.-11.-1955, datter af Esther og Juul Jørgensen. Parret har børnene: Søren, født d.
2.-10.-1979 og Jacob, født d. 26.-8.-1982.
P.K.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han er i kredsledelsen for D.L.G. og MD
Food. Han overtog 1. halvdel af gården i 1977 og resten i 1984 fra sin far Søren
Christian Jensen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 100 ha., heraf tilkøbt 36 ha., der er 1 ha. skov.
Derudover er der forpagtet 15 ha. græsning.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, svinestald, ungdyrstald, lade, maskinhus,
køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 75 årskøer, 93 ungdyr
og 42 slagtekalve af racen SDM. Desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.000
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og ærter. Der er 4
traktorer, mejetærsker, markvandingsanlæg, roetankmaskine, skårlægger, fodersilo
samt varm og kold lufts tørreri. Der er 2 faste medhjælpere på gården, som drives
sammen med Vaarstvej 122 på 38 ha., på denne gård produceres der ca. 1.500
slagtesvin årligt, ejendomsværdi 1.600.000.

VAARSTVEJ 106, "TORDERUP VESTERGAARD", TORDERUP, 9260 GISTRUP, tlf.
98-314511.
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gift d. 22.-11,.1958 med Paula Hansen, født d. 2.-1.-1932, datter af Elna og Elvin
Hansen. Parret har børnene: Hans Jørgen, født d. 27.-11.-1962 og Martin, født d.
25.-2.-1972.
F.A. overtog gården d. 1.-11.-1964 fra sin far Hans Adamsen, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 65 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1848 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af
kvægstald fra 1929, lade fra 1903 og maskinhus fra 1947. Gården drives med en sobe
sætning, hvorfra smågrisene sælges. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og
ærter. Der er 4 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

VAARSTVEJ 107, VAARST, 9260
GISTRUP, tlf. 98-314219.
POUL ERIK SØLGAARD, politi
assistent, født d. 6.-9.-1949, søn
af Kristiane og Anders Sølgaard,
gift d. 17.-9.-1977 med Hanne
Vibeke Madsen, assistent, født d.
13.-1.-1954, datter af Margit og
Hans Karl Madsen. Parret har
børnene: Michael, født d. 26.7.-1978, Bjarke, født d. 30.-8.1983 og Christina, født d. 30.-4.1988.
P.E.S. arbejder på Hobro Politigård, han har været på Lundbæk Landbrugsskole og er
medlem af skolebestyrelsen. Han overtog gården d. 1.-8.-1989 fra sin far Anders
Sølgaard, P.E.S. forpagtede gården fra d. 1.-3.-1972, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 15,5 ha., heraf 1 ha. skov og bakker.
Stuehuset er opført i 1827 og restaureret omkr. 1957. Udbygningerne består af kvægstald og lade fra 1944 samt maskinhus fra 1920. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af hvede, byg, ærter og raps. Der er 1 traktor samt varm og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
VAARSTVEJ 151, "KÆRVANG", VÅRST MARK, 9260 GISTRUP, tlf. 98-333198.
JØRN BLOK MADSEN, tømrer, født d. 7.-1.-1954, søn af Kirstine og Peder Blok
Madsen.
J.B.M. er montør for Colorlux i Esbjerg. Han overtog gården d. 15.-3.-1985 fra sin
mor Kirstine Blok Madsen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 13,1 ha., heraf 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret indvendigt. Udbygningerne består af lade,
maskinhus og garage. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn og raps. Der er 1 traktor, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til
høst.
VAARSTVEJ 270, "BAUNEHØJGAARD", VÅRST, 9260 GISTRUP,
tlf. 98-333035.
HENNING ANDREAS THORN,
gårdejer, født i 1951, søn af
Esther og Erling Thorn, gift i
1986 med Dorte Grud, sygeplejer
ske, født i 1953, datter af Ellen
og Poul Nielsen. Parret har bør
nene: Trine, født i 1985 og So
fie, født i 1987.
H.A.T har været på Lundbæk
Landbrugsskole, han er i repræ-
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sentantskabet for Slagteriet Sundby-Wenbo. Han overtog gården i 1977 fra sin far
Erling Thorn.
Ejendomsskyld 2.130.00. Areal 40 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret flere gange. Udbygningerne består af 4
svinestalde, hvoraf 2 er fra 1939, 1 fra 1977 og 1 fra 1989, lade fra 1939, maskinhus
og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 250 årssøer, der produceres ca.
5.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2
traktorer, mejetærsker samt varm og kold lufts tørreri. På gården er der 1 fast
medhjælper og der bruges maskinstation til skårlægning og kalkudkørsel. Gården drives
sammen med Vaarstvej 271.
VAARSTVEJ 271, "SKÅRUPSMINDE", 9260 GISTRUP, tlf. 98333035.
HENNING ANDREAS THORN,
gårdejer, omtales under Vaartstvej 270.
H.A.T. overtog gården i 1986 fra
Thorkild Kristensen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
36,7 ha.
Bygningerne består af stuehus, 3
svinestalde, som er renoveret i
1986 og 1989, lade ovenpå den
ene svinestald, maskinhus, gastæt silo og gylletank. Gården drives sammen med
Vaarstvej 270.
VAARSTVEJ 279, "ANNASMINDE", FJELLERAD, 9260 GISTRUP, tlf. 98-333220.
TAGE THORN LARSEN, gårdejer, født d. 12.-7.-1938, søn af Edith og Lars Christian
Larsen, gift d. 25.-7.-1967 med Tove Byrialsen, hjemmesygeplejerske, født d. 16.-8.1941, datter af Katrine og Anders Byrialsen. Parret har børnene: Lars, født d. 28.3.-1969, Jane, født d. 12.-2.-1971, Anders, født d. 8.-8.-1976 og Hanne, født d.
7.-1.-1978.
T.T.L. overtog gården d. 1.-7.-1967 fra sin far Lars Christian Larsen.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 43 ha., heraf 6 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret i perioden 1972-1974. Udbygningerne består
af 3 svinestalde, lade, maskinhus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion
på ca. 100 årssøer, der produceres slagtesvin, desuden er der en minkfarm på 800
tæver. Der er 1 fast medhjælper.
VAARSTVEJ 288, "LERVANG",
FJELLERAD, 9260 GISTRUP,
tlf. 98-333558.
OLE RAVN, tømrer, født d. 25.10.-1953, søn af Marie og An
ders Ravn, gift d. 9.-5.-1982
med Guadalupe Lopez, født d.
5.-10.-1954, datter af Mauricia
Ravelo og Luis Lopez. Parret
har datteren Susana, født d. 4.5.-1988.
O.R. overtog gården d. 1.-12.1983 fra Søren Jensen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 7,2 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og restaureret i 1988. Udbygningerne består af kvægstald,
lade og maskinhus, alle fra 1938. Besætningen er på 6 ammekøer og 10 slagtekalve
alle krydsninger. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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ÆRTEBJERGVEJ 2, "ÆRTEBJERGGAARD", ELLIDSHØJ, 9230 SVENSTRUP.
GREGERS SØREN WINTHER, omtales under Fredenslundvej 25, Skørping Kommune.
G.S.W. overtog gården d. 1.-4.-1984 fra Gudrun Jensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 38 ha, heraf 4 ha. eng og 5 ha. skov.
Stuehuset er opført ca. 1920 og restaureret 1989/90. Avlsbygningerne består af lade,
tørreri og garage, alle fra 1989. Planteproduktionens salgafgrøder består af kotrn,
raps, frøgræs og ærter. Der er plantørreri. G.S.W. ejer og driver også ejendommene
Fredenslundvej 25, Skørping Kommune, hvor han også er bosat, og Flødalsvej 25,
Ålborg Kommune.
ØRUM MOSEVEJ 2, NØRKÆR, GRINDSTED, 9310 VODSKOV, tlf. 98-286015.
JENS PETER JENSEN, gårdejer, født d. 2.-8.-1908, søn af Mariane og Christian
Jensen, gift d. 20.-7.-1942 med Jenny Jensen, husmor, født d. 12.-5.-1908, datter af
Bine og Niels Christian Jensen. Parret har sønnen Niels Christian.
J.P.J. overtog gården d. 26.-7.-1946 fra Anton Much.
Areal 21 ha. J.P.J. driver selv 3 ha. resten af jorden er bortforpagtet til sønnen Niels
Christian.
Stuehuset er opført i 1962. Udbygningerne består af kvægstald og svinestald fra 1954,
lade fra 1800-tallet og maskinhus fra 1938.

ØRUM MOSEVEJ 19, "ØSTERHOLT", GRINDSTED KÆR, 9320
HJALLERUP, tlf. 98-286009.
VILLY AAGAARD NIELSEN,
gårdejer, født d. 8.-5.-1947, søn
af Ingeborg og Marinus Nielsen,
gift d. 22.-9.-1973 med Helle
Gullaksen, medhjælpende hustru,
født d. 4.-9.-1952, datter af Kir
sten og Sven Gullaksen. Parret
har børnene: Jette, født d. 20.6.-1975, Dorthe, født d. 21.-9.1977, Trine, født d. 22.-3.-1983

og Per, født d. 15.-8.-1984.
V.AA.N. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han er næstformand i D.L.G. for
Vendsyssel og Han Herred, samt er i repræsentantskabet for D.L.G. og i bestyrelsen
for Akafa. Han overtog gården i 1972 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 22 ha. Derudover er der lejet 35
ha.
Stuehuset er opført i 1954 og restaureret flere gange senest i 1987. Udbygningerne
består af kvægstalde fra 1978 og 1989, svinestald fra 1960, lade fra 1981, maskinhus
fra 1920 er tilbygget i 1974, foderhus fra 1981, gylletank og køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 80 årskøer, 90 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM,
desuden produceres der 350 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter og raps. Der er 3 traktorer, mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri og der
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er 2 faste medhjælpere på
gården, som drives sammen med Ørum Mosevej 20.
ØRUM MOSEVEJ 20, GRINDSTED KÆR, 9320 HJALLERUP, tlf. 98-286009.
VILLY AAGAARD NIELSEN, gårdejer, omtales under Ørum Mosevej 19.
V.AA.N. overtog gården i 1986 fra Jørgen Christensen.
Ejendomsskyld 1.270.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret i 1980. Udbygningerne består af svinestalde
fra 1970 og 1975 samt lade fra 1975. Gården drives med en slagtésvineproduktion på
400 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er plansilo og
varm lufts tørreri. Gården drives sammen med Ørum Mosevej 19.

ØSTER HALNE HEDEVEJ 4, "HOLMSMINDE", 9430 VADUM, tlf. 98-271133.
HENRY CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 14.-6.-1921, søn af Marinus Christiansen.
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Henry Christensen har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården d.
1.-8.-1963 fra sin far Marinus Christensen, gården har været i slægtens eje siden 1915.
Ejendomsskyld 320.000. Areal 10 ha., der er frasolgt 4 ha., der 0,5 ha. mose. Der er
forpagtet 4,6 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, lade og 3 maskinhuse. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af raps. Der er 2 traktorer, 2 mejetærskere,
3 kartoffeloptagere og 1 kornsilo. H.C. driver lidt maskinstation fra ejendommen.
ØSTER HALNE HEDEVEJ 30,
"DOKKEDAL", HEDEN, 9430
VADUM, tlf. 98-268451.
GEORG REFSTRUP, gårdejer,
født d. 28.-10.-1929, søn af Aage
Refstrup, gift d. 2.-7.-1955 med
Elly Margrethe Conradsen, datter
af Søren Conradsen. Parret har
børnene: Søren, født d. 16.-9.1955 og Anette, født d. 4.-5.1959.
G.R. har været på Borris Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 20.-5.-1955 fra Christian Jensen Dokkedal.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er frasolgt 5,5 ha.
Stuehuset er restaureret i 1960. Udbygningerne består af 3 svinestalde og 1 lade.
Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, og der produceres ca. 500 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer,
1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr.

ØSTER HASSING VEJ 40, "MØLGAARD", LANGHOLT, 9310
VODSKOV, tlf. 98-256795.
JENS AAGE CHRISTENSEN og
ELSE BILDE CHRISTENSEN,
gårdejere.
J.AA.C. er født d. 8.-4.-1928,
søn af Hansine og Marius Andre
as Christensen, gift d. 5.-11.1960 med Else Bilde Fogh, født
d. 25.-2.-1939, datter af Mathil
de og Valdemar Bilde Fogh. Par
ret har børnene: Lisbeth, født d.
9.-3.-1962, Ole, født d. 8.-5.-1964 og Henrik, født d. 27.-6.-1967.
J.AA.C. har været på Kærehave Landbrugsskole. Han overtog gården d. 16.-11.-1974
fra Anthon Pejstrup.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Derudover er der lejet 2,8
ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1982-83. Udbygningerne består af 3
svinestalde fra 1900, 1952 og 1980, maskinhus fra 1982, foderhus fra 1900 og
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der sælges ca 1.450
smågrise og 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og
kartofler. Der er 3 traktorer, plansilo og korntørrréri. Der bruges maskinstation til en
del af markarbejdet.
ØSTER HASSING VEJ 44, "ØSTER MØLBAK", LANGHOLT, 9310 VODSKOV, tlf.
98-255073.
FLEMMING STAAL NIELSEN, klubassistent, født d. 15.-4.-1953, søn af Ruth og
Arnold Nielsen, gift d. 31.-5.-1988 med Karin Søe Simonsen, pædagog, født d.
13.-8.-1955, datter af Anna og Aage Simonsen. Parret har børnene: Simon, født d.
19.-11.-1982 og Thilde, født d. 24.-9.-1986.

-432Flemming Staal Nielsen overtog gården d. 1.-5.-1988 fra Kristian Larsen.
Ejendomsskyld 320.000. Areal 2,8 ha. Jorden er udlejet.
"Øster Mølbak"s stuehus er opført i 1929. Udbygningerne består af kvægstald, lade og
maskinhus alle fra 1929. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til
halmpresning.

ØSTER HASSING VEJ 60, "TRANHOLMGAARD", LANGHOLT,
9310 VODSKOV, tlf. 98-257509.
POUL BADSBERG, politiassistent,
født d. 24.-2.-1956, søn af Ka
thrine og Jens Badsberg, bor sam
men med Ann Merete Ovesen,
overassistent, født d. 21.-6.-1959,
datter af Bodil og Erik Ovesen.
Parret har datteren Katrine, født
d. 23.-4.-1988.
P.B. overtog gården d. l.-ll.1989 fra sin far Jens Badsberg.
ha.
skov og 7 ha. eng og mose.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 77,7 ha., heraf 6
Derudover er der lejet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret senest i 1989. Udbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade alle fra 1933, samt gylletank. Besætningen er på 17
ammekøer, 8 ungdyr og 17 slagtekalve af racen Simmentaler. Planteproduktionens
salgsafgrøder er kartofler, frøgræs, korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, tårnsilo, kold lufts tørreri og halmfyr. Der bruges maskinstation til
kartoffelhøsten.

FOTO TIL BRØNDERSLEV KOMMUNE
indgået efter redaktionens slutning.

FINKEVEJ 59, "ELMELUND", V.
LINDERUP, 9700 BRØNDER
SLEV, tlf. 98-838105.
VERNER JENSEN, omtales side
21.

HAMMELMOSEVEJ 81, GL. HAM
MELMOSE MARK, 9700 BRØN
DERSLEV, tlf. 98-887496.
VILLY JENSEN, gårdejer, omta
les side 30.

-433FOTO TIL HJØRRING KOMMUNE (GL. HJØRRING AMT, Bind I)
indgået efter redaktionens slutning.

MØLLEBAKKEVEJ 260, "STØRUP",
SKALLERUP, 9800 HJØRRING,
tlf. 98-968151.
ALFRED OLESEN.

FOTO TIL SÆBY KOMMUNE (GL. HJØRRING AMT, Bind I)
indgået efter redaktionens slutning.

STENHØJVEJ 610, "VESTER
HALE", STENHØJ, 9900 FREDE
RIKSHAVN, tlf. 98-475185.
HENNING JENSEN.
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Register for
BRØNDERSLEV KOMMUNE
Amborgvej
Bakholmvej
Birk mose vej
Bjergbakvej
Bonbethvej
Bredningen
Brunbakkevej
Børglumvej
Dalgaardsvej
Dybvadvej
Dyrehaven
Dårbakvej
Egebakvej
Egelundsvej
Emvej
Engsigvej
Enighedsvej
Filholmvej
Finkevej
Flyvbjergvej
Frihedsvej
Fruensgårdsvej
Fyrrevej
GI. Klæstrupvej
Granvej
Grishøjgårdsvej
Guldregnvej
Hallundkær
Hallundvej
Hammelmose Engvej
Hammelmosevej
Hebbelstrupvej
Hedegårdsvej
Hellumvej
Hjallerupvej
Hjelmstedvej
Hjermitslevgårdsvej
Hjulskovvej
Hjørringvej
Hollenstedvej
Holtevej
Horsevadvej
Hulknøsevej
Hummelhedevej
Huultgårdsvej
Hvidbakvej
Hvilshøj Mark
Hvilshøjvej
Højenvej
Håndsbækvej
Jens Thisevej
Jerslevvej
Kalumvej
Kjølskevej
Klovnhøjvej
Klæstrupvej
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Koldbrovej
Kraghedevej
Krattetvej
Krogholmvej
Kræmmergårdsvej
Kvishøjvej
Kærvangsvej
Langbrovej
Linderupgårdsvej
Lindevej
Lundensvej
Lupinvej
Lyngvej
Lærkevej
Løkkenvej
Manna Mosevej
Mellerupvej
Mindevej
Mosbjerggårdsvej
Mustedvej
Mylundvej
Møgelhøjsvej
Mølholmvej
Nakkebjergvej
Nejstvej
Nibstrupvej
Ny Hammelmosevej
Ny Vestergårdsvej
Oustrup Møllevej
Paldervej
Pølundvej
Risholmvej
Røgelhedevej
Saltumvej
Sankelmarksvej
Serritslevvej
Skagensvej
Skarvadvej
Smerstedvej
Smørkrogen
Sneppevej
Solsortvej
Spurvevej
Stadevej
Starengvej
Stavadvej
Steffenhøj
Sterupvej
Stubdrupvej
Svennumvej
Svinget
Søhedenvej
Søndersig
Taffelgårdsvej
Taksvej
Thise Kærvej
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Tingtrævej
Trangetvej
Tømmerbyvej
Tårsvej
Ulvhøjvej
Vanggårdsvej
Vesterholtvej
Vibekevej
Vibsigvej
Vildmosevej
Vrendstedvej
Ørumvej
Øster Grønskovvej
Øster Linderupvej
Øster Mellerupvej
Østervangsvej
Øster Stokbrovej
Østervangsvej
Ågårdsvej
Åholmvej
Ålborgvej
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Register for
F3ERRITSLEV KOMMUNE

Aggersundvej
Aldrupvej
Alvejen
Bakkevej
Bejstrupvej
Blegebrøndevej
Bonderup Østergade
Bygholmvejle
Dronningholmsvej
Drøstrupvej
Engvej
Fuglsangvej
Fuglskærvej
Grønhøjvej
Gundestrupvej
Gøttruphavevej
Gøttrupholmevej
Gøttrupvej
Haverslev Kærvej
Havvejen
Hedegårdsvej
Hingelbjergvej
Hjortdalvej
Holmsøvej
Husbymøllevej
Husbyvej
Hødeshøjvej
Højlundsvej
Kettrupvej
Kirkedalsvej
Kirkevænget
Klim Markvej
Kollerup Strandvej
Kragholmvej
Lejrmarksvej
Lørstedvej
Løvhøj s vej
Manstrupvej
Myagervej
Møllevejen
Nørmarken
Nørtorupvej
Oddevej
Rugholmvej
Sandvejen
Sigurdholmsvej
Skærmvej
Skråvejen
Slettestrandvej
Stjerslevvej
Stubmøllevej
Svinkløvvej
Tanderupgårdsvej
Terpvej
Thistedvej
Thorupholmevej
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160
161
163
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169
172
176

Thorup Strandvej
Tinglavgårdsvej
Trustrup vej
Udklitvej
Udmarksvej
Ullerupvej
Vangvejen
Vustholmevej
Ørebrovej
Øslev Byvej
Øslevvej
Ågårdsskovvej
Ålborgvej
Ålegårdsvej
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Register for
FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Albækvej
Bjørnsigvej
Blakshøjgårdvej
Bolmøllevej
Borgervej
Brønderslevvej
Buddevej
Egetsvej
Faurholtvej
Gravensmindevej
Guldbækskærvej
Hammerholtvej
Hulsigvej
Kammervej
Katsigvej
Kragkærvej
Lendumvej
Lindetvej
Nørgårdsvej
Ravnholtvej
Ravnshøjvej
Ravntoftvej
Ribberholtvej
Rydalvej
Rysholtvej
Rævdalvej
Skagensvej
Skudsigvej
Sludstrupvej
Sortkærvej
Thornshedevej
Tuenvej
Vasenvej
Vognsbækvej
Vrangbækvej
Østermarksvej
Øster Rør Vej

197198198199200200201202202203203204204205205205205206206207208208209209211212212213213215215216217217217218218-

199
200
201
203
204

206
207
209

211
212
213
215

216
217
218
219

-438-

Register for
HALS KOMMUNE

Abildbak
Akærvej
Bredheden
Brodam
Bymarken
Dankærvej
Drøvten
Egetved
Ellevej
Elsamvej
Fladkærvej
Gettrupvej
Halsvej
Hjortrimmenvej
Holtetgårdsvej
Holtetvej
Hou Engvej
Houvej
Hovgårdsvej
Kabelvej
Kanalvejen
Krabbesbrovej
Kærvej
Langtvedvej
Mandelvej
Melholtvej
Mølholtvej
Mølstedvej
Måholtvej
Nefovej
Nejrupvej
Nejsigvej
Nordkær
Nymark
Nørengen
Nørrehedevej
Nørreskovvej
Ravnskovvej
Rimmerne
Rimmervej
Rottrupvej
Rørholtvej
Skindbjergvej
Skivervej
Skovhusvej
Spurvemosen
Stokbrovej
Sønderskovvej
Teglgårdsvej
Ulsted Kærvej
Ulstedvej
Vesterhedensvej
Vestermarken
Vestervangsvej
Øster Hassingvej
Ålborgvej
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-wRegister for
LÆSØ KOMMUNE
Byrumvej
Danzigmannvej
Egegårdsvej
Fædrelandsvejen
GI. Østerbyvej
Gårdenesvej
Havnevej
Klitvej
Kokvadgårdsvej
Kokvadvej
Kongevejen
Lille Strandgårdsvej
Museumsvej
Præstevejen
Skovensgaardsvej
Stoklundvej
Storhavevej
Strandvejen
Søndergaardsvej
Sdr. Kirkevej
Tørkerivej
Østerbyvej

265266267267268269269269269269270271 271271272273274275275276276279-

266
268

270
271

272
273
274
275

279

-440-

Register for
PANDRUP KOMMUNE
Alstrupvej
Blokhusvej
Blæshøjvej
Bonkenvej
Brødslevvejen
Ejerstedvej
Engesgaardsvej
Enghavevej
Engvejen
Faarupvej
GI. Kvorupvej
Grønborgvej
Gråstenvej
Gaaen
Haugaardsvej
Hedevejen
Helledivej
Horsedalsvej
Højensgaardsvej
Ingstrupvej
Kettrupvej
Kirkebakvej
Klovborgvej
Kvorupvej
Kædegaardsvej
Kærbyvej
Kærgaardsvej
Lundbækvej
Lundergaardsvej
Løthvej
Møllebækvej
Neestvej
Nørregade
Omfartsvejen
Pandrup Markeng
Pilevej
Pælevej
Rendbækvej
Sdr. Lundbak
Sdr. Ringvej
Skjulsmarksvej
Skjødsholmsvej
Skolevej
Slotsvej
Smedegaardsvej
Solvejen
Storgaardsvej
Stridevej
Søkærvej
Søndergade
Tinghøjgade
Torpet
Trekroner
Trudslevvej
Vesterhavsvej
Voldkærvej
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SINDAL KOMMUNE

Abildgårdsvej
Albækvej
Astrupvej
Baggesvognsvej
Bindslevvej
Bjergvej
Bjørnsbækvej
Bolejevej
Brasholtvej
Bredmosevej
Bækstedvej
Bøgstedvej
Dalsagervej
Dalgårdsvej
Danmarksgade
Damlyvej
Dvergetvedvej
Enghavevej
Frederikshavnsvej
Glimsholtvej
GI. Sindalvej
Grimmeshavevej
Grimshavevej
Halemøllevej
Hjørringvej
Holmenvej
Højbjergvej
Oerupvej
Karlsmindevej
Kjølholmvej
Knoppenvej
Kringelmosevej
Lendumvej
Løthvej
Melbækvej
Mosbjergvej
Mølgårdsvej
Mølskovvej
Måstrup Hedevej
Måstrupvej
Nejstvej
Nordkapvej
Nørregårdsvej
Nørskovvej
Porsenvej
Rammelhøjvej
Rødebrovej
Rålundvej
Skovbovej
Skolevej
Skærumvej
Stenhøjvej
Stokholmvej
Sønderbakvej
Teklaborgvej
Terkelsvej
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Terkildsvej
Tislumvej
Tuenvej
Taarsvej
Ugiltvej
Vangshøjvej
Vesterhedevej
Volstrupvej
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354
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ÅLBORG KOMMUNE
Barbaraskvej
Bredholtvej
Brådalvej
Egestedvej
Elkjærvej
Endelstedvej
Espelunden
Essendrupvej
Faurholtvej
Ferslev Byvej
Ferslevvej
Fjellerad Bygade
Flamsledvej
Flødalvej
Færgestedvej
Gammel Lyngdrupvej
Graverhusvej
Gravsholtvej
Gultentorpvej
Gunderupvej
Hadsund Landevej
Halsvej
Hedeageren
Hedetoften
Hejbækvej
Hobrovej
Højrimmenvej
Håls Bygade
Kammerherevej
Klarupvej
Korsbrovej
Kragevej
Kuskgårdsvej
Kyvsgårdvej
Kæragerholmvej
Langbrokrovej
Lille Dallvej
Lille Volstrupvej
Luneborgvej
Lyngdrupvej
Mellemholmvej
Milbakvej
Mindevej
Mjels Bygade
Munbækvej
Mysagervej
Møgelmosevej
Nibevej
Nyrupvej
Nørholmsvej
Nørlangvej
Nøvlingvej
Oppelstrupvej
Polshøjvej
Poulstrupvej
Restrup Engvej
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Restrup Kærvej
Restrup Skovvej
Romdrupvej
Rærupvej
Rævedalsvej
Råhøj
Sindholtvej
Skovdalsvej
Skovmarkvej
Skovstrupvej
Stenstuevej
Stidsholtvej
Stokbrohedevej
Støvringvej
Sulsted Kirkevej
Sæbyvej
Sæderupvej
Sølgårdvej
Sønderholm Hedevej
Tjelevej
Torderupvej
Tostrup Brovej
Tostrupvej
Trælbjergvej
Tvedenvej
Tylervej
Tylstrup Hedevej
Tylstrup Nørrehede
Uggerhalnevej
Vester Halne Vej
Vestvej
Vissevej
Vodskovvej
Vokslevvej
Volsted Bygade
Volsted Skolevej
Volstrupvej
Vævergårdsvej
Vaarstvej
Ærtebjergvej
Ørum Mosevej
Øster Halne Hedevej
Øster Hassing Vej
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