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FORORD

Bogen "Danske Gårde i Tekst og Billeder" omfatter danske landbrug, uden ske
len til størrelse, hvad areal angår.
Vi har bestræbt os på, at få medtaget alle bestående landbrug, vore konsulenter

har forsøgt at træffe alle, men da mange landbofamilier har udearbejde, bl.a. indenfor
industrien, har vi til samtlige jordbrugere i Storstrøms Amt, sendt et brev vedlagt
spørgeskema og returkuvert, for ad denne vej at få eventuelle ikke kontaktede
landmænd med i bogen.
Værket bliver først og fremmest en håndbog, der i en kort, men dog så fyldig

form, som en håndbog af denne art tillader, omhandler de forhold, som er af betyd

ning og interesse for de beskrevne ejendomme.
Registreringen af de beskrevne ejendomme er foretaget efter beliggenhed, veje

nes navne i alfabetisk orden, indenfor hver kommune.

Billedstoffet er nyt, i mange tilfælde fotograferet til formålet, bl.a. af Kastrup

Luftfoto, i alle tilfælde udlånt af ejeren.
Alle luftfoto der er optaget af Kastrup Luftfoto og anvendt i bogen, opbevares
i deres arkiv, der har farveoptagelser fra 1961 og fremefter. Samme område er foto

graferet igen med ca. 5 års mellemrum. Der kan bestilles farveforstørrelser fra dette
arkiv. Nærmere oplysninger på telefon 31 60 91 11.

Når vi har påtaget os udarbejdelsen af dette værk, er det sket efter opfordring

fra mange danske landmænd. Vi ved, det er et stort og betydningsfuldt arbejde, som
kun har sine fulde værdi, når alle oplysninger er rigtige; men med det kendskab som

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

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

FORLAGET GRØNNEDAL
7100 Vejle.
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FAKSE KOMMUNE

ALSLEVVEJ 3A, "HOUMARKSGÅRD", ALSLEV, 4653 KARISE,
tif. 53-710160.
POUL LARSEN, gårdejer, født d.
14.-2.-1930, søn af Elisabeth og
Rasmus Larsen, gift d. 21.-11.1953 med Bodil Hansen, medhjæl
pende hustru, født d. 24.-9.-1933,
datter af Kristine og Valdemar
Hansen. Parret har børnene:
Jens-Åge, født d. 21.-6.-1953 og
Anne-Grethe, født d. 3.-1.-1958.
P.L. har været på Lundby Landbrugsskole, han er brandinspektør for det frivillige
brandværn. Han overtog gården d. 15.-7.-1968 fra sin far, Rasmus Larsen.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 74,5 ha., heraf tilkøbt 47,5 ha. og frasolgt 2,8 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret i 1942. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestalde fra 1904, restaureret senest i 1974, begge stalde bruges nu til slagtesvin,
drægtighedsstald fra 1952, farestald fra 1969, lade fra 1968 og maskinhuse fra 1975
og 1986. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der produceres ca. 700
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er rødkløver, hvidkløver, rødsvin
gel, engrapgræs, vinterraps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 8 tårnsiloer og
korntørreri med varm luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper, og man bruger ma
skinstation til en del af markarbejdet.
P.L. ejer og driver også "Skovdal", Tågerupvej 14 og "Nordgård", Tågerupvej 18.

ALSLEVVEJ 6, "TOFTGÅRD",
ALSLEV, 4653 KARISE, tlf. 53688714.
ERIK PETERSEN, gårdejer, født
d. 18.-9.-1945, søn af Elise og
Poul Petersen, gift d. 27.-5.-1977
med Lillian Nielsen, medhjælpen
de hustru, født d. 20.-8.-1949,
datter af Edith og Poul Nielsen.
Parret har børnene: Carsten,
født d. 9.-4.-1978 og Anders,
født d. 6.-2.-1981.
E.P. er lokal konsulent i et forsikringsselskab, han har været på Høng Landbrugsskole
og er i repræsentantskabet for Steff Houlberg. Han overtog gården d. 3.-7.-1972 fra
sin mor, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 9 ha., og frasolgt 1 ha. Der er
forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade fra 1906, maskinhus fra 1948, gastæt silo og gylletank. Går
den drives med en svineproduktion på 20 årssøer og der produceres 1.150 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, hvede, raps, rødsvingel, ærter og
chrysantemum. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker, markvandingsanlæg, plan-
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og tårnsilo, korntørreri med varm og kold lufts samt halmfyr. Gården drives uden
fremmed arbejdskraft.
ALSLEVVEJ 9, "LUEMOSEGÅRD", ALSLEV, 4653 KARISE, tlf. 53-688126.
PREBEN ELLEBÆK JENSEN OG BIRTE SIVERTSEN.
P.E.J. er født d. 1.-2.-1957, søn af Gerda og Karl Ellebæk Jensen, gift d. 13.-8.-1983
med Birte Sivertsen, født d. 10.-2.-1958, datter af Mogens Sivertsen. Parret har bør
nene: Marie og Andreas.
P.E.J. er ingeniør og B.S. er sygeplejerske. Parret overtog gården d. 1.-5.-1991 fra
B.S.'s far, Mogens Sivertsen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 28 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1867 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af so- og
smågrisestald samt slagtesvinestald. Gården drives med en svineproduktion på 30 års
søer, der produceres 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er vinter
raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri.

ALSLEVVEJ 11, "SÆLHAVSGÅRD",
ALSLEV, 4653 KARISE, tlf. 53688402.
NIELS PEDER PEDERSEN, gård
ejer, født d. 31.-12.-1926, søn af
Johanne og Peder Pedersen, gift
d. 25.-3.-1950 med Ruth Grethe
Due, medhjælpende hustru, født
d. 19.-6.-1927, datter af Anne og
Thorvald Due. Parret har børne
ne: Britt, født d. 20.-5.-1953 og
Peder, født d. 25.-9.-1956.
N.P.P. har været på Haslev Landbrugsskole, og er forhenværende sognefoged. Han
overtog gården d. 1.-9.-1972 fra Anna Pedersen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 50,4 ha., heraf 1 ha. eng. Engen er udlejet.
Stuehuset er bygget i 1848 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1858, lade fra 1914 og maskinhuse fra 1978 og 1959. Gården drives ude
lukkende med plante- og frøavl bestående af hvede, byg, skorzener, spinat, radiser,
gulerødder, courgetter, kinakål, valmuer og chrysantemum. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, enkornssåmaskine, plan- og tårnsiloer, varm og kold lufts tørreri samt halm
fyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
ALSLEVVEJ 14, "LINDEGÅRD", ALSLEV, 4653 KARISE, tlf. 53-688711.
KNUD HARBERG ANDREASSEN, gårdejer, omtales under Alslevvej 16.
K.H.A. overtog gården d. 1.-5.-1978 fra Thorkild Larsen.
K.H.A. ejer og driver desuden Alslevvej 16, Alslev, 4653 Karise.
ALSLEVVEJ 16, ALSLEV, 4653
KARISE, tlf. 53-688711.
KNUD HARBERG ANDREASSEN,
gårdejer, født d. 5.-3.-1948, søn
af Inga og Poul Harberg Andreassen, gift d. 24.-10.-1981 med
Lise Mandrup Jensen, sygeplejer
ske, født d. 21.-7.-1956, datter
af Bente og Jørgen Mandrup Jen
sen. Parret har børnene: Stine,
født d. 18.-2.-1981, Rasmus,
født d. 10.-11.-1982 og Sofie,
født d. 1.-9.-1986.
K.H.A. er entreprenør og har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården
d. 1.-1.-1975 fra sin far, nuværende ejer er 7. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 13 ha.

-1Stuehuset er bygget i 1879 og gennemrestaureret i 1984. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1942, svinestald fra 1910, lade fra 1981 og maskinhus fra 1975. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg og raps. Der er 2
traktorer, 2 rendegravere, 1 byggelift, plansilo, korntørreri med kold luft, halmfyr,
anpart i vindmølle og smedeværksted i laden. På gården er ansat 6 medhjælpere. Går
den drives sammen med "Lundegård", Alslevvej 14.

ALSLEVVEJ 20, ALSLEV, 4653 KARISE, tlf. 53-688516.
NIELS PEDER GALSGAARD, gårdejer, født d. 28.-6.-1944, søn af Åse og Viggo Galsgaard, gift d. 8.-7.-1967 med Grethe Herlufsen, medhjælpende hustru, født d. 19.-6.1934, datter af Julie og Alfred Herlufsen. Parret har datteren Lene, født d. 22.3.-1970. N.P.G. er arbejdsmand. Han overtog gården d. 1.-10.-1985 fra Jørn Lemwigh.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er forpagtet 20,7 ha.
Stuehuset er opført i 1920. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1920, svinestald
fra 1900 og lade fra 1920. Gården drives udelukkende med planteavl, planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, hvede, maltbyg og vinterbyg. Der er 4 traktorer, halvpart i
mejetærsker og halmfyr. Gården drives uden fremmed medhjælp.

AMAGERVEJ 2, "AMAGERGÅRDEN", ST. TORØJE, 4640 FAKSE, tlf. 53-708210.
BØJE NIELSEN, gårdejer, født d.28.-11.-1956, søn af Tove og Børge Nielsen, gift d.
3.-11.-1989 med Jeanette Olsen, kontorassistent, født d. 26.-9.-1963, datter af Kirsten
og Thorkild Olsen. Parret har datteren Michala, født d. 11.-9.-1988.
B.N. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 3.-12.-1977 fra Niels
Nielsen. Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er bygget i 1944 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kostald
og svinestald fra 1888, staldene bruges til farestald, drægtighedsstald og slagtesvinestald, lade fra 1929, maskinhus fra 1986, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 35 årssøer, der sælges 600 smågrise og 600 slagtesvin
årligt. Desuden er der 5 ammekøer og 2 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er maltbyg, hvede, vinteraps, engrapgræs, sukkermajs, rødsvingel,
hvidkløver, havre og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsilo, varm
og kold lufts tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
BAKKESKOVVEJ 1, "TOFTE
GÅRD", SMERUP, 4653 KARISE,
tlf. 53-710262.
HANS HENRIK KRAGH, gårdejer,
født i 1959, søn af Edith og
Svend Åge Kragh, bor sammen
med Vibeke Wilemoes Thørring,
lægestuderende, født i 1961, dat
ter af Grethe og Preben Wilemo
es.
H.H.K. har været på Næsgård
Landbrugsskole. Han overtog går-

den d. 1.-4.-1984 fra Ove Petersen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 42,7 ha. og der er forpagtet 36 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1890, svinestald fra 1942, lade fra 1976. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af byg, hvede, rødsvingel, engrapgræs, raps, ærter og
hestebønner. Der er 1 traktor. Gården har maskinfællesskab med "Gyldenhøj", der ejes
af H.H.K.s far. Desuden er der plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halm
fyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
Gården drives sammen med "Ellemosegård", Faksehavnevej 9.
BAKKESKOVVEJ 3, "RØNNEHAVEGÅRD", SMERUP, 4653 KARISE, tlf. 53-710119.
HANS ERLING HELGESEN MADSEN, gårdejer, omtales under Bakkeskovvej 5.
H.E.H.M. overtog gården i 1986 fra Edith Hansen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 26,4 ha., heraf 5 ha. eng.
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Stuehuset er opført i 1875. Avlsbygningerne består af kvægstald og s vinestald fra
1822, svinestald fra 1941 og lade fra 1941. Gården drives udelukkende med planteproduktionbestående af byg, hvede og rødsvingel. Gården drives sammen med Bakkeskovvej 5.
BAKKESKOVVEJ 5, "LANG
AGER", SMERUP, 4653 KARISE,
tlf. 53-710119.
HANS ERLING HELGESEN MAD
SEN, gårdejer, født d. 30.-1.1940, søn af Annie Elise og Niels
Arnold Madsen.
H.E.H.M. har været på Dalum
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1975 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal
55 ha., heraf tilkøbt 26,4 ha.,
der er 5 ha. eng.
Gården nedbrændte i 1985 og blev genopbygget med stuehus fra 1896. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1896, svinestalde fra 1896 og 1949, disse bruges i dag til
kvæg, lade fra 1978, maskinhus fra 1970 og udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægbesætning på 45 årskøer, 27 ungdyr og 25 slagtekalve af blandet race. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg, hvede og rødsvingel. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 2 såmaskiner, tårnsiloer og korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
H.E.H.M. ejer og driver også "Rønnehavegård", Bakkeskovvej 3.
BAKKESKOVVEJ 7, "DYRLUND", SMERUP MARK, 4653 KARISE, tlf. 53-710011.
KAI LARSEN, gårdejer, født d. 1.-8.-1931, søn af Pouline og Johannes Larsen, gift d.
4.-5.-1957 med Ingrid Larsen, medhjælpende hustru, født d. 30.-6.-1937, datter af Mar
ta og Erik Larsen. Parret har børnene: Sussanne, født d. 10.-2.-1958, Torben, født d.
5.-10.-1959 og Gitte, født d. 7.-8.-1964.
K.L. har været på Korinth Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1956 og overtog
den i 1962 fra moderen, Pouline Larsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 29 ha.
Stuehuset er opført i 1820 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1896, svinestalde fra 1950 og 1971, lader fra 1950, 1979 og 1989, maskinhus fra
1955, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
1.000 stk. årligt, desuden er der 7 ammekøer og 7 slagtekalve af racerne Simmentaler
og Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er engrapgræs, rødsvingel, hvidkløver,
sukkerroer, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsiloer og
korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
BAKKESKOVVEJ 11, "BAKKESKOV", SMERUP MARK, 4653
KARISE, tlf. 53-710055.
ARNE JUHL HANSEN, gårdejer,
født d. 18.-6.-1962, søn af Ragn
hild og Hans Juhl Hansen, bor
sammen med Bente Irene Jørgen
sen, køkkenleder, født d. 30.-3.1964, datter af Ase og Bent Jør
gensen.
A.J.H. har været på Lyngby
Landbrugsskole. Han er i repræ
sentantskabet for Steff Houlberg Slagterierne. Han overtog gården d. 1.-3.-1983 fra
sin mor, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.230.000. Areal 40,5 ha., heraf tilkøbt 2,8 ha., der er 1 ha. eng. Des
uden er der forpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg-
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stald fra 1889, bruges til slagtesvin, svinestald fra 1889, lade fra 1953 og maskinhus
fra 1980. Gården drives med en svineproduktion på 400 slagtesvin årligt, desuden er
der 4 ammekøer og 4 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, engrapgræs, rødsvingel, ærter, raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plan- og tårnsilo, samt korntørreri med varm og kold luft. Der bruges
ingen fremmed medhjælp.
BAUNEKULEVEJ 1, "GYLDENHØJ", VÆRLØSE, 4640 FAKSE, tlf. 53-713649.
SVEND AAGE KRAGH, proprietær, født i 1931, søn af Ingeborg og Hans Kragh, gift i
1958 med Edith Johansen, medhjælpende hustru, født i 1939, datter af Helga og Lau
rits Marius Johansen. Parret har børnene: Hans Henrik, født i 1959 og Jens Christian,
født i 1962.
S.Aa.K. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1963 fra sin far.
Ejendomsskyld 5.400.000. Areal 96 ha., heraf tilkøbt 40 ha., der er frasolgt 4 ha. til
vej. Desuden er der forpagtet 23 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade fra 1934 og maskinhus fra 1976. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af sukkerroer, ærter, raps, hvede og byg. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, 1 enkornssåmaskine, plan- og tårnsiloer, korntørreri med
varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
S.Aa.K. ejer og driver også "Pilevængegård", Bonderødvej 7.

BLÅBÆKVEJ 5, "BLÅBÆK MØLLE", BLÅBÆK (Hovby), 4640 FAKSE, tlf. 53-713316.
HOLGER NIELSEN, gårdejer, født d. 29.-1.-1926, søn af Peter Nielsen, gift d. 29.5.-1953 med Inge Kalum Jensen, medhjælpende hustru, født d. 15.-4.-1929, datter af
Theodor Jensen. Parret har børnene: Kurt og Steen.
H.N. er møller på deltid og har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i
maj 1953 fra sin svigerfar. Nuværende ejer er 4. generation på møllen, som er en
næsten 500 år gammel mølle. Flere kunstnere har hentet inspiration her, bl.a. for
fatteren Chr. Winther og kunstmaleren Peter Mønsted.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1759 og restaureret i 1963. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade fra 1759. Gården drives med en svineproduktion på 4 årssøer, der
sælges ca. 42 smågrise og 2 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er suk
kerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm og kold
luft. Begge sønner er medhjælpere på gården.

BONDERØDVEJ 7, "PILEVÆNGEGÅRD", BONDERØD, 4640 FAKSE.
SVEND AAGE KRAGH, proprietær, omtales under Baunekulevej 1.
S.Aa.K. overtog gården i 1977 fra Ejner Stoltze.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 24 ha.
Stuehuset er opført i 1954. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1789 og 1890,
svinestald fra 1954 og halmlade. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af sukkerroer, ærter, raps, hvede og byg. Gården drives sammen med "Gylden
høj", Baunekulevej 1.
BONDERØDVEJ 20, BONDERØD,
4640 FAKSE, tlf. 53-710147.
POUL KOFOED PIND, gårdejer,
født d. 17.-8.-1925, søn af Olga
og Søren Pind, gift d. 12.-9.-1952
med Kirsten Marie Larsen, med
hjælpende hustru, født d. 12.-9.1929, datter af Karen og Laurits
Larsen. Parret har børnene: Thyge, født d. 13.-4.-1954, Randi,
født d. 4.-2.-1957 og Ole, født d.
21.-3.-1964.
P.K.P. har været på Fjordvang Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1968 fra
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Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 20,9 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1868 og restaureret i 1943. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1927, drægtighedsstald fra 1927, farestald fra 1978, lade fra 1927 og maskinhus
fra 1960. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der sælges 1.100 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg og hvede. Der er 1
traktor, 2 tårnsiloer og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til mark
arbejdet.
BORRESHOVEDVEJ 1, "BORRITZHOVEDGÅRDEN", BORRESHOVED, 4654 FAKSE LA
DEPLADS, tlf. 53-717203.
PETER PAGH, gårdejer, født d. 5.-10.-1926, søn af Anton Pagh, gift d. 18.-2.-1951
med Ellis Lucie Olsen, medhjælpende hustru, født d. 18.-2.-1930, datter af Johannes
Olsen. Parret har børnene: Henrik, født d. 22.-7.-1951, Anders, født d. 17.-1.-1953 og
Peter, født d. 7.-7.-1954.
P.P. er direktør og frøhandler. Han overtog gården d. 15.-1.-1972 fra Erik Veng.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 20 ha., der er frasolgt 2,2 ha., og der er forpagtet 2,8
ha. eng.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1850 og lade fra 1800. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan
silo og korntørreri med varm og kold luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
BORRESHOVEDVEJ 5, "BAKKEGÅRDEN", BORRESHOVED, 4654 FAKSE LADEPLADS,
tlf. 53-716332.
KNUD JØRGEN PETERSEN, gårdejer, født d. 14.-11.-1929, søn af Else og Hans Chri
stian Petersen, gift d. 2.-5.-1952 med Grethe Andersen, husmor, født d. 9.-12.-1927,
datter af Marie og Johannes Hansen. Parret har børnene: Charlotte, født d. 8.-11.1954 og Hans Henrik, født d. 10.-9.-1960.
K.J.P. er vandværksbestyrer og har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-1.-1964 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 26,1 ha., der er frasolgt 1 ha. til vej, der er 1,7 ha.
eng og 2,2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1868 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1937, svinestald fra 1972, lade fra 1934. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af sukkerroer, hvede og maltbyg. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 1 enkornssåmaskine, kornsilo og korntørreri med kold luft. Gården drives
uden fremmed hjælp.
BREDDAMMEN 4, "STUDEVÆNGEGÅRDEN", HAARLEV OVERDREV, 4653 KARISE,
tlf. 53-685321.
FLEMMING MEYHOFF, gårdejer, født d. 31.-3.-1943, søn af Helga og Frants Meyhoff,
gift d. 27.-2.-1971 med Kirsten Larsen, husholdningslærer, født d. 23.-1.-1946, datter
af Frida og Axel Larsen. Parret har børnene: Linda, født d. 28.-4.-1973, Martin, født
d. 22.-8.-1974, Tina, født d. 5.-2.-1977, Troels, født d. 13.-2.-1979 og Robert, født d.
31.-10.-1983.
F.M. har været på Høng Landbrugsskole, og har været i bestyrelsen for Landbofor
eningen. Han overtog gården i oktober 1970 fra Hjalmar Olsen.
Ejendomsskyld ca. 3.000.000. Areal 69 ha., heraf tilkøbt 43 ha., desuden er der for
pagtet 12,1 ha.
Stuehuset er opført i 1959 efter lynbrand. Avlsbygningerne består af kvægstald til
bygget i 1973 og 1974 og ændret til sostald. Slagtesvinestald fra 1979, fælles lade og
maskinhus fra 1980, gastæt silo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på
150 årssøer, der sælges 1.800 smågrise og 1.200 slagtesvin. Desuden er der 3 ponyer,
de 2 af racen Connemara. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er
5 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt solvarme
anlæg til varmt vand. Maskinstation bruges til skårlægning og der er ansat 1 fast
medhjælper.
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BYTOFTEVEJ 21, "GULDAGER", HOVBY, 4654 FAKSE LADEPLADS, tlf. 53-713703.
SVEND ERIK CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 12.-7.-1938, søn af Gerda og Åge Chri
stensen, gift d. 14.-11.-1964 med Jonna Pedersen, fotograf, født d. 31.-5.-1945, datter
af Agnethe og Otto Pedersen. Parret har børnene: Michael, født d. 27.-8.-1965 og Bir
gitte, født d. 13.-2.-1968.
S.E.C. er jord- og betonarbejder. Han har været på Vejlby Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-4.-1964 fra Evald Nerup Jensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 16 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1801 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald fra 1967, lade fra 1965. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 enkornssåmaskine, tårnsilo og korntørreri med varm og kold luft.
DALBYVEJ 9, "ELLEVANG", 4653 KARISE, tlf. 53-688063.
HENNING INGVORSEN, gårdejer, født d. 25.-3.-1923, gift februar 1963 med Inger Ingvorsen, fabriksarbejder, født d. 11.-9.-1928.
H.I. er fabriksarbejder og har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i
1965 fra Aksel Andersen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 6,4 ha., heraf tilkøbt 1,2 ha.
Stuehuset er opført omkring 1910 og restaureret i 1967, derefter løbende vedligeholdt.
Avlsbygningerne består af fælles ko- og svinestald samt lade fra 1910, desuden er der
et skur. Gården drives med en ammekobesætning på 4 ammekøer og 7 ungdyr af racen
Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 1 traktor. Maskinsta
tion bruges til markarbejdet.
DALBYVEJ 14, "ASKVEDGÅRD",
OLSTRUP, 4653 KARISE, tlf. 53688575.
TAGE JENSEN, gårdejer, født d.
18.-12.-1915, søn af Marie Luise
og Ludvig Jensen, gift d. 13.-6.1944 med Ane Marie Nielsen,
medhjælpende hustru, født d.
13.-6.-1918, datter af Marie og
Christian Nielsen. Parret har søn
nen Asker, født d. 14.-2.-1937.
T.J. overtog gården d. 13.-5.1946 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført i 1783 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af malkestald
fra 1944, svinestalde fra 1951 og 1953, desuden er der halvtag til maskiner. Gården
drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der sælges årligt 150 smågrise, desuden
er der 2 ammekøer og 2 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og
plansilo. Maskinstation bruges til noget af markarbejdet.
DALBYVEJ 27, "OLSTRUPGÅRD",
OLSTRUP, 4653 KARISE, tlf.
53-688543.
ARNE JOHANNES NIELSEN,
født d. 1.-8.-1931, søn af Agnes
og Johannes Nielsen, gift d. 21.11.-1959 med Irma Overgaard Ni
elsen, medhjælpende hustru, født
d. 31.-8.-1933, datter af Agnes
og Jens Thomas Nielsen. Parret
har børnene: Anne-Lisbeth, født
d. 4.-12.-1960 og Carsten Hen
rik, født d. 17.-4.-1967.
A.J.N. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra sin far.
Areal 45 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha.

-12-

Stuehuset er opført i 1940. Avlsbygningerne består af svinestald fra ca. 1880, som er
om- og tilbygget flere gange, senest i 1969, lade og maskinhus fra 1967 og udendørs
køresilo. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der produceres ca.
1.300 slagtesvin årligt, desuden er der 45 moderfår + lam af racen Texel. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, korntørreri
ved varm og kold luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper og der bruges maskin
station til lidt af markarbejdet.

DYSSEVEJ 12, "NØDDEBO", ORUP MARK, 4640 FAKSE, tlf. 53-825531.
POUL NØDDEBO NIELSEN, gårdejer, født d. 1.-5.-1920, søn af Mine og Johannes Ni
elsen, gift d. 6.-10.-1945 med Grethe Tønnesen, medhjælpende hustru, født d. 19.-7.1921, datter af Anna og Christian Tønnesen. Parret har børnene: Asger, født d. 22.8.-1948 og Ulla, født d. 16.-7.-1952.
P.N.N. overtog gården i 1958 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er forpagtet 2,8 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og løbende restaureret. Der er kvægstald og svinestald fra
1917, lade og maskinhus fra 1973. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af byg, hvede og raps. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til mark
arbejdet.
DYSSEVEJ 16, ST. ELMUE, 4640 FAKSE, tlf. 53-825293.
ARNE CHRISTIAN JØRGENSEN, gårdejer, omtales under Dyssevej 21.
A.C.J. overtog gården d. 1.-1.-1986 fra Lene Hansen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 32 ha., heraf 2,5 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført i 1777 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1940 og lade fra 1923. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 200
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, korn og græsfrø. Der er 4 tårn
siloer og korntørreri med varm og kold luft.
A.C.J. ejer og driver også Dyssevej 21.
DYSSEVEJ 21, "SKOVLUND", ORUP, 4640 FAKSE, tlf. 53825293.
ARNE CHRISTIAN JØRGENSEN,
gårdejer, født d. 13.-4.-1942, søn
af Ruth og Christian Jørgensen,
gift d. 4.-12.-1971 med Ruth Ni
elsen, medhjælpende hustru, født
d. 31.-5.-1947, datter af Erna og
Niels Nielsen. Parret har børne
ne: Anders Peter, født d. 21.-9.1973 og Jens Henrik, født d. 8.7.-1977.
A.C.J. er lokal brandmand, har været på Malling Landbrugsskole og er i bestyrelsen
for Øst Landbrugsforening, næstformand for svineavlsudvalget i region Storstrøm. Han
overtog gården d. 5.-8.-1971 fra Johannes Johansen.
Ejendomsskyld 2.470.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er 2,5 ha. skov og
forpagtet 19,5 ha.
Stuehuset er opført i 1885. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1940, lade og
maskinhus fra 1950. Gården drives med en svineproduktion på 45 årssøer, der sælges
200 smågrise og 700 slagtesvin, desuden er der 8 får. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps, korn og græsfrø. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsiloer og
korntørreri med varm og kold luft.
A.C.J. ejer og driver også Dyssevej 16, samt 5 små ejendomme på hver 19,5 ha.
DYSSEVEJ 23, "SADELMAGERSTEDET", ST. ELMUE, 4640 FAKSE, tlf. 53-825016.
NIELS ÅGE HANSEN, gårdejer, født d. 25.-11.-1945, søn af Karen og Hans Peter Han
sen. N.A.H. er arbejdsmand. Han overtog gården d. 1.-5.-1986 fra sin far.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 8,4 ha., heraf 1,8 ha. marginaljord.
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Stuehuset er opført i 1857 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde og lade fra 1965, maskinhus fra 1900. Gården drives med en svineproduktion på
3 årssøer og 30 slagtesvin, desuden er der 110 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps og korn. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til markarbejdet.
DYSSEVEJ 25, "SKOVGÅRD",
ST. ELMUE, 4640 FAKSE, tlf.
53- 825608.
POUL THØGERSEN, gårdejer,
født d. 5.-2.-1956, søn af Elly og
Knud Thøgersen, gift d. 20.-3.1981 med Anne Marie Larsen,
økonoma, født d. 1.-4.-1955, dat
ter af Marianne og Jens Juel
Larsen. Parret har børnene: Jens,
født d. 22.-8.- 1981 og Anders,
født d. 23.-3.- 1986.
P.T. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1983 fra Ole
Hansen.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 27 ha., der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1981. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930, svinestalde
fra 1930 og 1973, lader fra 1930 og 1975 og der er gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 50 årssøer og der sælges 100 smågrise og 1.100 slagtesvin årligt,
desuden er der 2 årsammekøer, 2 ungdyr og 2 slagtekalve af Charolais blandet, der er
25 gæs til æglægning. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer,
tårnsiloer og korntørreri med varm luft.

EBBESKOVVEJ 3, "EBBESKOVGÅRD", EBBESKOV, 4640 FAKSE, tlf. 53-714604.
JENS JØRGEN LARSEN, gårdejer, født d. 22.-1.-1953, søn af Inger og Frede Larsen,
gift i november 1979 med Bodil Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 12.-4.-1956,
datter af Ellen og Johannes Jørgensen. Parret har børnene: Thomas Torben, født d.
14.-4.-1979 og Peter Johannes, født d. 4.-6.-1982.
J.J.L. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog halvdelen af gården i 1978 og
resten d. 1.-5.-1988 fra sin far, nuværende ejer er 5. generation.
Areal 75 ha., heraf tilkøbt 22 ha., og der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1878 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af farestald,
klimastald, drægtighedsstald, slagtesvinestald og lade fra 1968, der er gylletank. Går
den drives med en svineproduktion på 200 årssøer, der sælges 3.000 smågrise og 800
slagtesvin årligt, desuden er der 1 årsammeko og 1 slagtekalv af racen Hereford. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og sukkerroer. Der er 4 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 enkornssåmaskine, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halm
fyr. På gården er ansat 2 medhjælpere og der bruges maskinstation til noget af mark
arbejdet.
ELLEBÆKVEJ 7, "ELLEBÆKGÅRD", JYDERUP MARK, 4640 FAKSE, tlf. 53-825698.
ANDERS JENSEN, gårdejer, født d. 20.-6.-1946, søn af Inger og Erik Jensen, gift d.
5.-10.-1968 med Lotte Sommer, medhjælpende hustru, født d. 17.-7.-1947, datter af
Ruth og Ove Sommer. Parret har børnene: Nikolaj, født d. 28.-6.-1974 og Pernille,
født d. 3.-10.-1976.
A.J. er entreprenør og er udddannet gartner. Han overtog gården d. 1.-7.-1986 fra Ib
Petersen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 22 ha., heraf 1,7 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført i 1956. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1889, maskinhus
fra 1982 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der sælges
125 smågrise og 200 slagtesvin årligt, desuden er der mink og heste. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er hvede, byg og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo
og korntørreri med varm og kold luft. Der bruges ingen fremmed arbejdskraft.
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ELLEN EDITH NIELSEN, gårdejer, født d. 4.-4.-1916, datter af Jørgen Jørgensen, gift
25.-1.-1942 med Kaj Nielsen, gårdejer, født d. 10.-9.-1914, søn af Valdemar Nielsen.
E.E.N. overtog gården d. 1.-12.-1950 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 29 ha., heraf 1 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1751. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1751, svinestald
fra 1967, lade fra 1936 og maskinhus fra 1959. På gården er der 1 traktor, tårnsilo og
korntørreri med varm og kold luft. Der bruges ingen fremmed arbejdskraft.

FAKSE HAVNEVEJ 9, "ELLEMOSEGÅRD", 4640 FAKSE, tlf. 53-710262.
HANS HENRIK KRAGH, gårdejer, omtales under Bakkeskovvej 1.
H.H.K. overtog gården i oktober 1983.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 23,8 ha.
Stuehuset er opført i 1889. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade
fra 1889. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede,
rødsvingel, engrapgræs, raps, ærter og hestebønner. Gården har maskinfællesskab med
"Toftegård" og "Gyldenhøj". Der benyttes ikke fremmed arbejdskraft.
FAKSEVEJ 33, "PULVERGÅRD",
BORRITZHOVED, 4654 FAKSE
LADEPLADS, tlf. 53-716307.
KJELD SØRENSEN, revisor, født
d. 24.-3.-1934, søn af Marie og
Søren Sørensen, gift d. 29.-6.1963 med Hanne Langkilde, kor
respondent, født d. 29.-5.-1938,
datter af Henny og Preben Lang
kilde.
K.S. er revisor og driver Fakse
Ladeplads Revision I/S fra adres
sen, der er 6 medarbejdere. Han er agronomuddannet og overtog gården d. 1.-7.-1962
fra sin mor. Den har været i slægtens eje siden 1796. Navnet "Pulvergård" stammer
fra svenskerkrigen, hvor en nærliggende vandmølle malede krudt.
Ejendomsskyld 2.568.000. Areal 46,2 ha., heraf tilkøbt 27,4 ha., der er 4,4 ha. margi
naljord. 39,7 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1962/63, restaureret og tilbygget i 1970 og 1974. Avlsbygninger
ne består af lade og maskinhus samt kontorbygning. På gården er der 1 traktor, plan
silo og varm lufts tørreri.
FOLEHAVEN 3, "FOLEHAVEGÅRD", LILLE ELMUE, 4654 FAKSE LADEPLADS, tlf.
53-716502.
ASGER PEDERSEN, gårdejer, født d. 9.-7.-1943, søn af Edith og Hans Pedersen, gift
d. 10.-9.-1966 med Inga Christiansen, overassistent, født d. 26.-2.-1942, datter af Gre
the og Carlo Christiansen. Parret har børnene: Lene, født d. 29.-7.-1968, Ulla, født d.,
24.-7.-1970 og Jens-Jørgen, født d. 5.-8.-1976.
A.P. er chauffør og har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.1974 fra sin far, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 1 ha., og der er 1 ha. margi
naljord. Stuehuset er opført i 1974 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
svinestald fra 1979, lade fra 1936 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en svi
neproduktion på 25 årssøer, der produceres 450 slagtesvin årligt, desuden, er der 2
årsammekøer, 1 ungdyr og 5 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsaf
grøder er sukkerroer og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 enkornssåmaskine,
plansilo, korntørreri med kold luft og proprionsyringsanlæg til korn. På gården arbej
der sønnen som medhjælper.
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FOLEHAVEN 5, "SKOVBÆK",
LILLE ELMUE, 4654 FAKSE LA
DEPLADS, tlf. 53-717051.
ARNE SKOVBÆK, gårdejer, født
d. 7.-3.-1941, søn af Oluf Peter
sen.
A.S. har været på Bygholm Land
brugsskole. Han er medlem af
Fakse Byråd, formand for Hyldeholt Menighedsråd, formand for
Stevns-Fakse Frøavlerforening, i
bestyrelsen for Østsjællands An

del. Han overtog gården d. 1.-7.-1971 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., og der er forpagtet 2,2
ha. Stuehuset er bygget omkring 1700 restaureret flere gange, senest 1989. Avlsbygnin
gerne består af fedestald, lade fra 1917, maskinhus fra 1950 og gylletank. Gården dri
ves med en slagtesvineproduktion på 250 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er
byg, hvede, raps, såærter, engrapgræs, græs, plæne thimulthe og kommen. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, sortermaskine til tulipanavl, tårnsilo, korntørreri med varm
og kold luft og anpart i vindmølle. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
FÆLLESVEJ 3, HÅRLEV OVERDREV, 4653 KARISE, tlf. 53-685124.
EMIL ANDERSEN, gårdejer, født d. 28.-10.-1910, søn af Anna Katrine og Niels Ras
mus Andersen, gift d. 23.-11.-1943 med Dagny Julie Hansen, pensionist, født d. 29.12.-1916, datter af Stine og Frederik Hansen. Parret har datteren Gunhild Ruth, født
d. 1.-1.-1947.
E.A. har været på Høng Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1950 fra sin far,
nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1911. Avlsbygningerne består af kostald bygget ca. 1850 og til
bygget ca. 1955 og svinestald bygget i 1911. Der er 4 ungdyr af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøde er byg. Man har fremmed hjælp til pasning af jorden.

GAMMELBYVEJ 3, GAMMELBY,
4653 KARISE, tlf. 53-688005.
HANS HENNING SØRENSEN,
gårdejer, født d. 13.-4.-1938, søn
af Kirsten Dagny Harriet og Po
ul Sørensen, gift d. 21.-7.-1962
med Elly Thomasen, medhjælpende
hustru, født d. 23.-4.-1941, dat
ter af Anna Marie og Sigvald
Thomasen. Parret har børnene:
Lars-Bo, født d. 26.-10.-1973 og
Niels-Erik, født d. 2.-11.-1979.
H.H.S. er lokal brandmand og har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården
d. 15.-11.-1962 fra Kristine Sofie Sørensen, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 42,5 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 1,5 ha. eng og 1
ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1880, bruges nu
til svinestald, svinestalde fra 1890 og 1909, lade og maskinhus fra 1909 samt gylle
tank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 850 stk. årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er byg, hvede, spinat, chrysantemum, morgenfruer, brudeslør og
kørvel. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm og kold
luft. Maskinstation bruges til noget af markarbejdet.
GANNESKOVVEJ 1, "GANNESKOVGÅRD", JØRSLEV, 4653 KARISE, tlf. 53-688113.
SVEND NOER PEDERSEN, gårdejer, født d. 30.-12.-1913, søn af Anne Elise og Peter
Valdemar Pedersen, gift d. 12.-11.-1938 med Marry Annina Kristensen, husmor, født d.
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22.-2.-1915, datter af Marie og Jens Kristensen. Parret har børnene: Inge, født d.
11.-4.-1941, og Ivan, født d. 22.-2.-1943.
S.N.P. overtog gården d. 1.-11.-1946 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 32 ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1789 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1954, svinestald fra 1943 og lade fra 1910. På gården er der 2 traktorer.
GEDEVÆNGET 1, "GEDEVÆNGEGÅRD", HÅRLEV OVERDREV, 4653 KARISE, tlf.
53-685300.
BODIL CHRISTOPHERSEN, FLEMMING SØRENSEN og EDITH SØRENSEN, gårdejere.
F.S. er født d. 8.-11.-1954, søn af E.S., født d. 18.-8.-1927, bor sammen med B.C.,
kontorassistent, født d. 13.-3.-1957, datter af Lilian Jensen. Parret har børnene: San
ne, født d. 4.-7.-1975, Bo, født d. 3.-4.-1977 og Linda, født d. 26.-3.-1981.
F.S. er elektronikmekaniker. De 3 ejere overtog gården d. 1.-5.-1988 fra Jørgen
Søliner. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 9,4 ha., der er frasolgt 6,6 ha.
Der er stuehus, kvægstald og svinestald, som ændres til beboelse, samt lade. På går
den er der 1 hest og 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, byg,
rug og maltbyg. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til høst.
GEDEVÆNGET 2, HÅRLEV OVERDREV, 4653 KARISE, tlf. 53-685137.
JOHANNE HANSEN, gårdejer, født d. 24.-3.-1906, datter af Ingeborg og Ole Madsen,
gift d. 20.-2.-1931 med Valdemar Hansen, gårdejer, født d. 31.-8.-1897, søn af Marie
og Niels Hansen. Parret har børnene: Svend Åge, født d. 16.-3.-1932, Inger, født d.
14.-3.-1934, Bent, født d. 25.-10.-1944 og Henning, født d. 15.-6.-1948.
J.H. overtog gården i 1984 efter manden Valdemar Hansen.
Areal ca. 7 ha., som er bortforpagtet.
Der er stuehus og kvægstald.
GEDEVÆNGET 10, "SKOVFOGEDSTED", HÅRLEV OVERDREV, 4653 KARISE.
BENT LINDEKÆR LARSEN, gårdejer, født d. 25.-9.-1950, søn af Anna Grethe og
Niels Laurits Larsen.
B.L.L. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i 1979 fra Johan
Andreasen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 7,8 ha.
En stor længe ud i et, indeholdede bolig (stuehus), garage, stald og svinehus, er opført
i 1857. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, engrap
græs, hvede og maltbyg.
B.L.L. ejer og driver desuden Børstedvej 17, 4682 Tureby, Rønnede Kommune.

GIMLINGEVEJ 8, KARISE OVERDREV, 4653 KARISE, tlf. 53-688755.
STEFFEN LEHMANN, gårdejer, født d. 12.-1.-1953, søn af Grethe Lemann, gift d.
22.-7.-1984 med Inge Villadsen, sygehjælper, født d. 4.-5.-1954, datter af Anne Lise og
Knud Villadsen. Parret har børnene: Nicolaj, født d. 23.-3.-1978, Jesper, født d. 9.2.-1984 og Stine, født d. 6.-4.-1986.
S.L. har trailerværksted. Han overtog gården i januar 1986 fra Harald Norr.
Ejendomsskyld 885.000. Areal 9,5 ha., heraf bortforpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1905, restaureret flere gange, senest i 1989. Avlsbygningerne er
fra 1905 med tilbygning fra 1950, desuden er der en trælade. På gården er der 3 slagtekalve af racen Jersey, 3 Fjordheste og 1 Shetlandspony. Der er 1 traktor.
GRIBSBJERG 3, "GRIBSBJERG", ST. TORØJE, 4640 FAKSE, tlf. 53-708107.
KELD DANIELSEN, gårdejer, omtales under Kærsvænget 19.
K.D. overtog ejendommen d. 1.-12.-1988 fra Jørgen Seiden Feden.
Ejendomsskyld 3.800.000. Areal 50 ha.
Stuehuset er opført efter brand i 1951. Avlsbygningerne består af svinestalde fra
1951, 1965 og 1982, lade og maskinhus fra 1979. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af byg, hvede, sukkerroer, engrapgræs, raps og ærter.
K.D. ejer også "Stivang", Køgevej 32, og "Lundsgård", Kærsvænget 12, som ejes sam
men med broderen Jørgen Danielsen. Der er samdrift mellem brødrenes 4 gårde.

-17-

HOLTESKOVVEJ 3, "BAKKEBO", STUBBERUP MARK, 4640 FAKSE, tlf. 53-714849.
KNUD PEDERSEN, gårdejer, født d. 6.-3.-1927, søn af Anna og Karl Pedersen, gift i
1987 med Esther Olsen, telefonist, født d. 22.-4.-1930, datter af Hanne og Alfred
Olsen. Parret har datteren Jytte, født d. 22.-9.-1954.
K.P. har været præstegårdsforpagter og har været på Lyngby Landbrugsskole. Han for
pagtede gården i 1956 og overtog den i 1983 fra sine forældre. Nuværende ejer er 3.
generation på gården. Ejendomsskyld 950.000. Areal 7,7 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald fra 1931, senere ændret til lager, lade fra 1938 og værksted fra 1969.
HUGKROGEN 6, ORUP, 4640 FAKSE, tlf. 58-825418.
BENGT HOLBEK, dr.phil., født d. 1.-4.-1933, søn af Hans Holbek, gift d. 14.-12.-1957
med Bertha Dressel, cand.psyk, født d. 26.-12.-1939, datter af Ludvig Dressel. Parret
har børnene: Finn, født d. 19.-4.-1958, Maria, født d. 15.-8.-1959 og Stefan, født d.
21.-8.-1965.
B.H. er dr.phil på København Universitet. Han overtog gården d. 15.-3.-1971 fra Mo
gens Hansen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 7,2 ha., heraf er bortforpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og gennemrestaureret i 1974. Avlsbygningerne består af
lade.

JYDERUPVEJ 2, "HØJBO", JY
DERUP, 4640 FAKSE, tlf. 53825015.
GERNER NIELSEN, gårdejer,
født d. 11.-8.-1929, søn af Ejner
Nielsen.
G.N. driver maskinstation. Han
overtog gården maj 1957 fra
Jens Nielsen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 6,1
ha., der er frasolgt 1 ha. til vej,
og der er 1,1 ha. mose. Der er
forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1912, fedestald, lade fra 1945 og maskinhuse fra 1960, 1977, 1979 og 1989.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer, raps, korn
og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 højtryks halmpresser, tårnsilo og
korntørreri med varm og kold luft. Der bruges fremmed maskinstation til lidt af mark
arbejdet.

JYDERUPVEJ 3, JYDERUP
MARK, 4640 FAKSE, tlf. 53825392.
BIRGIT OG POUL MOTH, gård
ejere.
B.M. er sygehjælper, datter af
Lisa og Verner Pedersen, gift
med P.M., søn af Grethe og Jo
hannes Moth. Parret har børne
ne: Lasse, født d. 11.-6.-1981 og
Ditte-Marie, født d. 6.-1.-1986.
B.M. og P.M. overtog gården d.
15.-9.-1985 fra Ole Rasmussen. Areal 2,8 ha., der er frasolgt 5,5 ha.
Stuehuset er restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af en lade. På gården er der 2
får, 1 vædder, 5 lam og 1 pony. Der er 1 traktor. Gården drives uden fremmed ar
bejdskraft.
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GRETHE 3ENSEN, gårdejer, født d. 26.-4.-1935, datter af Ellen og Niels Åge Ander
sen, gift d. 27.-4.-1957 med Villy 3ensen, gårdejer, født d. 31.-7.-1932, søn af 3ohanne
og Niels Peter 3ensen. Parret har børnene: Niels Anders, født d. 10.-2.-1958 og Han
ne, født d. 18.-2.-1963. V.3. døde d. 18.-5.-1971.
G.3. er pantefoged i Fakse Kommune. Hun overtog gården d. 1.-5.-1957 fra sin far,
nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.580.000. Areal 20,8 ha., der er lidt mose.
Stuehuset er opført i 1863 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af slagtesvinestald, lade, maskinhus og foderhus fra 1966 og kornsilo. Der bruges maskin
station.
3YDERUPVE3 10, 3YDERUP, 4640 FAK
SE, tlf. 53-825509.
INGE-LISE OG HENNING PHILLIP HAN
SEN, gårdejere.
I.I.H. er overtoldassistent, født d. 20.6.-1951, datter af Inga og Frede Larsen,
gift med H.P.H., arbejdsmand, søn af
Niklas Philip Hansen.
Parret overtog gården d. 11.-2.-1986 fra
Tage Grøndahl.
Ejendomsskyld ca. 600.000. Areal 0,55
ha., heraf tilkøbt 0,55 ha. og frasolgt
0,55 ha.
Stuehuset er opført i 1885 og løbende restaureret.
3YDERUPVE3 12, "PILEKÆR", 3YDERUP, 4640 FAKSE, tlf. 53-825012.
ERNST NIELSEN, gårdejer, født d. 12.-2.-1927, søn af Theodor Nielsen, gift d. 27.7.-1957 med Elise Andersen, husmor, født d. 6.-12.-1924, datter af Niels Per An
dersen.
E.N. har været på Lundby Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1958 og overtog
den i 1964 fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 31 ha., der er 1,1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1900, svinestald fra 1924, lader fra 1924 og 1972, maskinhuse fra 1960 og
1971. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, maltbyg,
hvede og sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roesåmaskine, 2 tårnsiloer
og korntørreri med varm og kold lufts tørreri. Man har undertiden fremmed arbejds
kraft.

30RSLEVVE3 6, "NORDGÅRD", 30RSLEV, 4653 KARISE, tlf. 53-688084.
HELGE DAMBÆK RASMUSSEN, gårdejer, født d. 8.-8.-1925, søn af Marie Poulline og
Rasmus Niels Rasmussen, gift d. 7.-10.-1951 med Herdis Pedersen, medhjælpende hu
stru, født d. 21.-5.-1933, datter af Helene og Thorkild Pedersen. Parret har børnene:
Mona, født d. 19.-2.-1952, Alex, født d. 27.-3.-1955 og Simon, født d. 19.-1.-1969.
H.D.R. har været på Thune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1958 fra
Vilhelm Olsen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 30,4 ha.
Stuehuset er opført i 1901 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af malke
stald fra 1890, svinestald fra 1890, lade fra 1980 og foderhus fra ca. 1840. Gården
drives med en svineproduktion på 6 årssøer og der produceres ca. 100 slagtesvin år
ligt. Desuden er der 2 årsammekøer, 1 ungdyr, 4 slagtekalve af racen DRK. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, ærter, maltbyg og hvede. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker og 3 tårnsiloer. Maskinstation bruges til skårlægning.
30RSLEVVE3 8, KARISE OVERDREV, 4653 KARISE, tlf. 53-688124.
E3NAR VILHELM 30RGENSEN, gårdejer, født d. 9.-9.-1914, søn af Anna og Anders
Vilhelm 3ørgensen, gift d. 30.-9.-1958 med Anna Sofie Petersen, medhjælpende hustru,
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Franciska og Marius Petersen.
Parret har børnene: Kirsten, født
d. 30.-5.-1948 og
Birgit Elisabeth, født d. 15.-4.1960.
Ejnar V. Jørgensen har været på
Ryslinge Landbrugsskole og har
været i bestyrelsen for Karise
Mejeri. Han overtog gården om
kring 1962 fra sin far, nuværende
ejer er 4. generation.

Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 12,4 ha.
Stuehuset er opført i 1885, men er i dag næsten udskiftet med nyt. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1885, stråtaget er udskiftet med fast tag i 1956 og 1964, svinestald fra 1905 og lade fra 1957. Gården drives med en svineproduktion på 2 gylte og
40-50 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, maltbyg og byg. Der er 2
traktorer, 2 tårnsiloer og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til noget af mark
arbejdet.
JØRSLEVVEJ 12, "BÆKVANG", KARISE OVERDREV, 4653 KARISE, tlf. 53-688598.
JOHANNES LARSEN, gårdejer, født d. 23.-8.-1937, søn af Olga og Frede Larsen, gift
d. 17.-3.-1964 med Laura Clausen, sygehjælper, født d. 8.-10.-1940, datter af Ebba og
Sønik Clausen. Parret har børnene: Jette Luise, født d. 20.-2.-1965, Hans-Henrik, født
d. 13.-12.-1966 og Jan Preben, født d. 8.-5.-1975.
J.L. er deltids entreprenør i skoven og har været på Lundby Landbrugsskole. Han over
tog gården i 1964 fra Laurids Hansen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 20,6 ha., og der er lejet 3 ha.
mose.
Stuehuset er opført omkring 1890 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald ændret til svinestald i 1969, slagtesvinestald bygget i 1940 og udvidet flere
gange samt lade fra 1971. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 700 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og maltbyg. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, kornsiloer og korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til
skårlægning.

JØRSLEVVEJ 20, "NORDLÆ", KARISE OVERDREV, 4653 KARISE, tlf. 53-688890.
HANNE SCHMIDT OG JENS-PEDER PEDERSEN, gårdejere.
J.P.P. er født d. 11.-7.-1953, søn af Emma og Christian Pedersen, gift d. 22.-8.-1975
med Hanne Schmidt Lorenzen, bankassistent, født d. 7.-12.-1952, datter af Karen og
Jens Peter Lorenzen. Parret har børnene: Jens Christian, født d. 15.-9.-1975, Mette,
født d. 11.-7.-1979 og Signe, født d. 24.-9.-1985.
J.P.P. er vognmand. Han overtog gården d. 1.-6.-1989 fra Ejvind Pedersen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 14,8 ha.
Stuehuset er fra ca. 1870 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af sostald fra
ca. 1900 og lade fra ca. 1870 samt foderhus. På gården er 1 pony. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 2 traktorer og 1
mejetærsker.
JØRSLEVVEJ 25, "PILEGÅRDEN", KARISE OVERDREV, 4653 KARISE, tlf. 53-688971.
HANS OTTO DAM, gårdejer, født d. 21.-11.-1950, søn af Ruth og Børge Dam, gift d.
17.-7.-1976 med Birthe Pedersen, kontorassistent, født d. 2.-9.-1954, datter af Agnes
og Henry Pedersen. Parret har børnene: Peder, født d. 24.-11.-1978 og Louise, født d.
20.-3.-1983.
H.O.D. har været på Lyngby Landbrugsskole, han er i udvalget for svineavl i lanboforeningen. Han overtog gården d. 15.-1.-1976 fra Knud Wibholm.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 25,6 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er forpagtet 23 ha.
Stuehuset er opført omkring 1790 og 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne be
står af kvægstald fra 1960, om- og tilbygget i 1980 til søer og slagtesvin, lade fra ca.
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smågrise og ca. 700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er frø. Der er
2 traktorer, plansilo og korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til
noget af markarbejdet.

JØRSLEV VÆNGE 3, "GANNEHØJ",
JØRSLEV, 4653 KARISE, tlf. 53688673.
30RGEN EBBE CHRISTOFFER
SEN, gårdejer, født d. 21.-4.1948, søn af Inger og Hans Chri
stoffersen, gift d. 28.-7.-1973
med Inge Olsen, medhjælpende
hustru, født d. 8.- 11.-1952, dat
ter af Lisa og Poul Olsen. Parret
har børnene: Martin Ebbe, født
d. 9.-10.-1975, Merete, født d.
9.-10.-1978 og Marlene, født d. 13.-1.-1981.
J.E.C. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården d. 8.-7.-1974 fra
Erling 3ensen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 29,5 ha. og der er forpagtet 2,8 ha.
Stuehuset er opført i 1909. Avlsbygningerne består af farestald, drægtighedsstald og
lade fra 1951 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en svineproduktion på 60 års
søer og der sælges 1300 smågrise og 25 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer, raps og maltbyg. Der er 2 traktorer, tårnsilo og korntørreri
med varm og kold luft. Maskinstation bruges til noget af markarbejdet.
KILDEVEJ 4, "KILDEVANG", 4653 KARISE, tlf. 53-688039.
K3ELD VANG PETERSEN, gårdejer, født d. 22.-8.-1934, søn af Elly og Emil Pedersen,
gift d. 29.-6.-1963 med Else Larsen, fabriksarbejder, født d. 24.-7.-1937, datter af
Kristine og Valdemar Larsen. Parret har sønnen Steen, født d. 14.-6.-1965.
K.V.P. er truckfører og har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-5.-1972 fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 17,7 ha.
Stuehuset er opført i 1903 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1903 og svinestald fra 1905, bruges nu som lagerbygning, og lade fra 1912. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps og hvede. Der er 3 trak
torer, plansilo og korntørreri med varm og kold luft.

KISSENDRUPVEJ 3, ST. FAUREBY, 4654 FAKSE LADEPLADS, tlf. 53-716569.
FREDE PEDERSEN, gårdejer, født d. 20.-1.-1927, søn af Berta og Ole Pedersen, gift
d. 10.-5.-1958 med Rigmor Olsen, husassistent, født d. 13.-7.-1937, datter af Marie og
Ejner Olsen. Parret har børnene: Henrik, født d. 13.-12.-1961 og tvillingerne Lars og
Per, født d. 23.-1.-1965.
F.P. overtog gården d. 1.-3.-1958 fra Hans Larsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 20 ha.
Stuehuset er opført i 1904. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald fra 1963,
lade fra 1948 og maskinhus fra 1967. På gården er der 200 høns. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo
og korntørreri med varm og kold luft.
KISSENDRUPVEJ 11, "FAUREBYVANG", ST. FAUREBY, 4654 FAKSE LADEPLADS,
tlf. 53716441.
VAGN LARSEN, gårdejer, født d. 30.-12.-1940, søn af Astrid og Georg Larsen, gift d.
10.-12.-1966 med Birthe Jacobsen, medhjælpende hustru, født d. 19.-2.-1946, datter af
Gudrun og Børge Jacobsen. Parret har børnene: Tina, født d. 24.-12.-1967 og Lene,
født d. 13.-5.-1971.
V.L. overtog gården d. 15.-3.-1974 fra Gunnar Rasmussen.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 30,8 ha. og der er forpagtet 33 ha.
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i 1894 og løbende restaureret.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1895, farestald, klima
stald, drægtighedsstald og fedestald fra 1895, 1978 og 1979, la
de og maskinhus fra 1946 og gyl
letank. Gården drives med en svi
neproduktion på 90 årssøer, der
sælges 1.000 smågrise og 800
slagtesvin årligt. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er ærter og
raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm og kold
luft. På gården er ansat 1 medhjælper.
V.L. ejer og driver desuden "Mosen", Fandtvej 2, Albæk, Hjørring.

KISSENDRUPVEJ 18, "SOGNEFOGEDGÅRD", LL. FAUREBY, 4654 FAKSE LADE
PLADS, tlf. 53-716055.
HANS ERLING PEDERSEN, gårdejer, født d. 2.-11.-1907, søn af Karen og Peter Jør
gen Pedersen, gift d. 2.-11.-1938 med Ellen Harberg Andreassen, husmor, født d.
30.-7.-1912, datter af Pernille og Andreas Rasmus Andreassen.
H.E.P. har været på Thune Landbrugsskole og er forhenværende sognefoged. Han over
tog gården d. 1.-7.-1938 fra sin mor, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 24,8 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og renoveret i 1922. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1942, svinestald fra 1946, lade fra 1910 og maskinhus fra 1959. Gården drives med
en svinebesætning på 6 årssøer og der produceres 200 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, brødhvede og byg. Der er 2 traktorer, tårnsilo og korn
tørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til noget af markarbejdet.
KISSENDRUPVEJ 19, "TRANEKILDEGÅRD", KISSENDRUP, 4640
FAKSE, tlf. 53-716310.
JENS ERIK LARSEN, gårdejer,
født d. 15.-1.-1933, søn af Karen
Elna og Johannes Larsen, gift d.
9.-5.-1959 med Karen Bodil Løk
ke Kristensen, kontorassistent,
født d. 4.-5.-1937, datter af Hel
ga og Holger Kristensen. Parret
har børnene: Annette, født d.
28.-5.-1961, Marete, født d. 28.5.-1961 og Lars Kristian, født d. 23.-3.-1966.
J.E.L. har været på Thune Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet. Han
overtog gården d. 1.-9.-1958 fra sin far, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 26,3 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af slagtesvinestald fra 1967, lade og maskinhus fra 1975. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.400 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og græs
frø. Der er 2 traktorer, 2 mejetærskere, tårnsiloer og korntørreri med varm og kold
luft. Der bruges ikke fremmed arbejdskraft på gården.

KISSENDRUPVEJ 20, "EGHOLM", LL. FAURBY, 4654 FAKSE LADEPLADS, tlf. 53716609.
HANS CARSTEN EGHOLM OLSEN, gårdejer, født d. 10.-2.- 1933, datter af Louise og
Johannes Evald Olsen.
H.C.E.O. er opfinder - Olsens svinevægt måler -, han har været på Lundby Landbrugs
skole. Han overtog gården d. 11.-3.-1969 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 15,3 ha., heraf 0,5 ha. plantage.
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"Egholm"s stuehus er opført i 1875 og
restaureret i 1976. Avlsbygningerne be
står af kvæg- og svinestalde fra 1860 og
lade fra 1920. Gården drives udelukken
de med planteproduktion bestående af
raps, hvede og byg. Der er 1 traktor, 1
mejetærsker og plansilo. Gården drives
uden fremmed arbejdskraft.

KISSENDRUPVEJ 34, ST. FAUREBY, 4654 FAKSE LADEPLADS,
tlf. 53-716337.
HELGE LARSEN, gårdejer, født
d. 22.-6.-1918, søn af Marry og
Lars Peter Larsen, gift d. 7.-9.1946 med Inger Larsen, medhjæl
pende hustru, født d. 26.-1.-1922,
datter af Anna og Christian Lar
sen. Parret har børnene: Ulla,
født d. 2.-5.-1947, Keld, født d.
4.-9.-1951, Maja, født d. 28.-3.1953, og Anni, født d. 7.-2.-1955. H.L. er i bestyrelsen for Sjællandske Husmandsfor
ening. Han overtog gården d. 1.- 9.-1963 fra Ingeborg Thomsen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 22 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald og slagtesvinestald
fra 1982, farestald fra 1979, lade fra 1939 og maskinhus fra 1982. Gården drives med
en svineproduktion på 12 årssøer, der sælges 240 smågrise og 20 slagtesvin årligt.
Derudover er der 2 årsammekøer og 10 slagtekalve af blandet race. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsiloer og
korntørreri med varm og kold luft. Der bruges ikke fremmed arbejdskraft på gården.
KISSENDRUPVEJ 40, "SKOVDAL", KISSENDRUP, 4640 FAKSE, tlf. 53-716362.
OLE OLSEN, gårdejer, født d. 2.-10.-1922, søn af Sigrid og Hans Olsen, gift d. 2.4.-1945 med Edith Marie Olsen, medhjælpende hustru, født d. 8.-12.-1923, datter af
Valborg og Niels Peter Olsen. Parret har børnene: Birte, født d. 7.-2.-1946, Bodil, født
d. 3.-8.-1948 og Lis, født d. 16.-1.-1950.
O.O. overtog gården d. 1.-4.-1945 fra Peder Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha.
Stuehuset er opført i 1789 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af svine
stalde fra 1790 og 1959, lader fra 1839 og 1965 samt maskinhus. Gården drives med
en ammekobesætning på 5 årsammekøer, 7 ungdyr og 2 slagtekalve af racen Charolais.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, byg og frøavl. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft, desuden er der en halmmåtteproduktion og biavl. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

KRAGEBORGVEJ 7, "SKOVBÆKGÅRD", TYSTRUP, 4640 FAKSE, tlf. 53-825117.
KIRSTEN BJERREMAND ELLEHØJ, gårdejer, født d. 4.-8.-1929, datter af Anna og
Mikkel Bjerremand Hansen, gift med Poul Ellehøj, gårdejer, født i 1916, søn af An
dreas Jensen. P.E. døde i mart 1985. Parret har børnene: Hans, født d. 14.-3.-1954 og
Jens Mikkel, født d. 24.-1.-1970.
K.B.E. overtog gården i 1985 efter sin mand, nuværende generation er 3. generation
på gården. Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 55 ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1928. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald fra 1900, de
er nu nedlagte, lade fra 1950 og maskinhus fra 1975. På gården er der 4 traktorer, 1
mejetærsker, tårnsilo og korntørreri med varm og kold luft.
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KRAGEBORGVEJ 9, "NØRRE
GÅRD", ROHOLTE, 4640 FAK
SE, tlf. 53-825239.
VIVIAN BECK, antikvitetshandler,
født d. 7.-6.-1947, datter af
Frank Olesen, gift d. 4.-6.-1977
med Knud Windfeld Beck, antik
vitetshandler, født d. 2.-1.-1938,
søn af Thomas Windfeld Beck.
Parret har sønnen Troels, født d.
5.-11.-1980.
V.B. overtog gården d. 11.-12.-

1971 fra Preben Thorsen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 2,2 ha.
Stuehuset er opført i 1861 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald fra 1861.

KRAGEBORGVEJ 13, "ØSTERGÅRD", ORUP-ROHOLTE, 4640 FAKSE, tlf. 53-825548.
ANNE MARIE PEDERSEN, gårdejer, født d. 1.-4.-1942, datter af Ester og Jens Theo
dor Pedersen.
A.M.P. er fysioterapeut. Hun overtog gården d. 1.-9.-1972 fra sin far, nuværende ejer
er 7. generation.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 28,8 ha., heraf tilkøbt 1,7 ha.
Stuehuset er opført i 1898 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestalde fra 1890 sam lade fra 1888. Gården drives udelukkende med en plantepro
duktion bestående af byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, tårnsilo og korntørreri
med varm og kold luft. Gården drives uden fremmed hjælp.
KULAGERVEJ 4, "LUNDMØLLE
GÅRD", STORE LINDE OVER
DREV, 4653 KARISE, tlf. 53685416.
SØREN FROST, landmand, født
d. 26.-1.-1950, søn af Niels
Frost.
S.F. er uddannet agraøkonom,
han arbejder som landbrugsmed
hjælper på et andet landbrug.
Han overtog gården d. 1.-4.-1979.
Det er en gammel skovridergård.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt ialt 7,6 ha.
Stuehuset er opført i bindingsværk og er restaureret i 1980 og 1983. Avlsbygningerne
består af kvægstald, som er ombygget i 1980 til løsdriftsstald (til fedetyre), gammel
svinestald fra 1914, som er ombygget til fededyrstald i 1980, og lade fra 1927. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der er 1 traktor.

KULAGERVEJ 21, "FRIBONDEGÅRD", ST. LINDE, 4653 KARI
SE, tlf. 53-688898.
ANDERS KULAGER WIED, gas
tekniker, født d. 12.-2.-1959, søn
af Betty og Asger Jensen, gift d.
14.-5.-1983 med Bente Wied, ad
vokatsekretær, født d. 14.-4.-1958,
datter af Tove og Kay Wied. Par
ret har børnene: Dennis, født d.
7.-4.-1984, og Charlotte, født d.
30.-3.-1987.
A.K.W. er landbrugsmaskinmekaniker og er kredsformand for Østsjællands Landbofor-
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Bockmann's bo. A.K.W.'s tip-tip-tipoldefar, Peder Nielsen, var fra 1739 fæster af
"Fribondegård".
Ejendomsskyld 2.230.000. Areal 38,4 ha., heraf ca. 2 ha. eng, å og skrænter. Derud
over er der forpagtet ialt 7 ha.
Stuehuset er opført i 1952 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald, lade og maskinhus, desuden er der ajlebeholder. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og konservesærter. Der er 2 trak
torer, andel i mejetærsker, plansilo, Kongskilde siloer og kold lufts tørreri. Der er
maskinfællesskab med faderen. Maskinstation bruges til skårlægning af raps.
KÆRSVÆNGET 13A, "THORSVÆNGE", ST. TORØJE, 4640 FAKSE, tlf. 53-708033.
ULRIK HØG, gårdejer, født d. 9.-10.-1958, søn af Lis Høg, gift d. 3.-5.-1986 med
Maria de Sa' Fatima, pædagog, født d. 16.-6.-1964, datter af Florbella og Joa de Sa',
Portugal.
U.H. er pelsmedarbejder og har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården
d. 2.-7.-1986 fra Sigurd Høg.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 56 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade fra 1908. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af hvede, byg, raps, engrapgræs, hvidkløver og konsumærter. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 enkornssåmaskine, tårn- og kornsiloer samt korntørreri med
varm og kold luft. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

KÆRSVÆNGET 19, "LUNDSGÅRD",
ST. TORØJE, 4640 FAKSE, tlf.
53-708107.
KELD OG JØRGEN DANIELSEN,
gårdejere.
K.D. er født d. 9.-5.-1946, J.D.
d. 28.-2.-1942, sønner af Karen
og Hans Danielsen.
K.D. er entreprenør og har været
på Høng Landbrugsskole, J.D. har
været på Kærhave Landbrugssko
le. De overtog gården d. 1.-7.1976 fra faderen, Hans Danielsen, nuværende ejere er 10. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 150 ha., heraf tilkøbt 78 ha.
Stuehuset er opført i 1881 og restaureret ca. 1920. Avlsbygningerne består af kvægog svinestald fra 1883, de bruges nu til slagtesvin, lade fra 1949, maskinhus fra 1799
og gylletank. Gården drives med en salgtesvineproduktion på 1.700 stk. årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, sukkerroer, engrapgræs, raps og ærter.
Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsiloer samt korntørreri med varm og
kold luft.
J.D. ejer også "Hyldehøj", Kærsvænget 21.
K.D. ejer også "Gribsbjerg", Gribsbjergvej 53 og "Stigvang", Køgevej 32. Der er sam
drift mellem brødrenes 4 gårde.

KÆRSVÆNGET 21, "HYLDEHØJ", ST. TORØJE, 4640 FAKSE, tlf. 53-708107.
JØRGEN DANIELSEN, gårdejer, omtales under Kærsvænget 19.
J.D. forpagtede gården i 1962 og overtog den d. 1.-4.-1989 fra Karelia Hyldehøj.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er opført i 1900. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald fra ca.
1900, lade fra 1900, moderniseret i 1960, og maskinhus. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af byg, hvede, sukkerroer, engrapgræs, raps og ærter.
J.D. ejer også "Lundsgård", Kærsvænget 19, sammen med broderen Knud Danielsen.
Der er samdrift mellem disse 2 gårde og broderen K.D.'s 2 gårde.
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KØGEVEJ 1, "KALVEHAVEGÅRD", 4640 FAKSE, tlf. 53-713992.
OLE LOVING MADSEN, gårdejer, født d. 26.-4.-1952, søn af Inger og Knud Madsen,
gift d. 12.-10.-1977 med Kirsten Petersen, medhjælpende hustru, født d. 14.-8.-1953,
datter af Arne Petersen. Parret har børnene: Christian, født d. 3.-7.-1982 og Signe,
født d. 30.-3.-1985.
O.L.M. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er udvalgsmedlem i landbofor
eningen og i repræsentantskabet for Steff Houlberg. Han overtog gården d. 1.-8.-1979
fra Svend Åge Tesh Iversen.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 21,4 ha. og der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af farestald,
klimastald, drægtighedsstald, slagtesvinestald, lade og maskinhus fra 1988, gylletank
og udendørs køresiloer. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der pro
duceres 500 slagtesvin årligt, desuden er der 2 ammekøer og 1 slagtekalv af racen
DRK. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og
staldvarme til stuehuset. På gården er ansat 1 medhjælper.
O.L.M. ejer også Lestrupvej 3, Vindbyholt.

KØGEVEJ 10, "HVIDBÆK", 4640
FAKSE, tlf. 53-713070.
ANDERS HVIDBÆK-ANDERSEN,
proprietær, født d. 21.-5.-1939,
søn af Ejner Andersen, gift d.
30.-5.-1965 med Anne Mette Brage-Andersen, indehaver/modetøj,
født d. 14.-5.-1941, datter af E.
Brage-Andersen. Parret har bør
nene: Marc og Line.
A.H.A. har været på Næsgård
Landbrugsskole og er uddannet
agrarøkonom, han er formand for Præstø Amts Landboforening, medlem af styrelses
rådet i Nykredit, i bestyrelsen for Stevns-Køge Frøavlerforening og medlem af jord
brugskommissionen for St. Amt. Han overtog gården d. 1.-11.-1969 fra sin far.
A.H.A.'s farfar købte den i 1920.
Ejendomsskyld 5.200.000 (2 ejendomme). Areal 91 ha., heraf tilkøbt 43 ha. Derudover
er der forpagtet 45 ha.
Stuehuset er bygget, i slotsagtig stil med kobbertårn, i 1926. Avlsbygningerne består
af ny svinestald opført i 1976 efter brand og lade fra 1926. Gården drives med en
svineproduktion på 25 årssøer, der produceres 500 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er hvede, raps, konservesærter, græsfrø og spinatfrø. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet og der er ansat 1 medhjælper og 1 skoledreng.
A.H.A. ejer og driver desuden Gammebro 5, som er på 12 ha.
KØGEVEJ 32, "STIGVANG", ALSLEV, 4653 KARISE, tlf. 53-708107.
KELD DANIELSEN, gårdejer, omtales under Kærsvænget 19.
K.D. overtog gården d. 1.-9.-1979 fra Hans Høng.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 31 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af slagte
svinestald og lade fra 1975 og gylletank. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af byg, hvede, sukkerroer, engrapgræs, raps og ærter.
K.D. ejer også "Gribsbjerg", Gribsbjergvej 3, og "Lundgård", Kærsvænget 19, sammen
med broderen Jørgen Danielsen. Der er samdrift mellem de 3 gårde samt broderen
J.D.'s gård.

KØGEVEJ 53B, "FAURINGGÅRD", 4653 KARISE, tlf. 53-688231.
JØRGEN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 22.-2.-1941, søn af Inger Magrethe Jørgensen.
J.J. har været på Thune Landbrugsskole. Han overtog gården i 1968 fra Anders
Jensen.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 17,8 ha., heraf 2,8 ha. eng.
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i 1927. Avlsbygningerne består af
fedekvægstald, lade og maskinhus
fra 1927. Gården drives med en
ammekobesætning på 4 årsammekøer, 5 ungdyr og 8 slagtekalve
af racen Hereford. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er maltbyg.
Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker og kornsiloer. Maskinstation
bruges til noget af markarbejdet.
KØGEVEJ 58, "ENGTOFTEGÅRD", 4653 KARISE, tlf. 53-688078.
KNUD RAAHAUGE NIELSEN, gårdejer, født d. 23.-6.-1918, søn af Bodil Hansigne og
Hans Peter Nielsen, gift d. 10.-12.-1971 med Helga Petrea Pedersen, husassistent,
født d. 13.-4.-1933, datter fa Kirsten Marie og Peder Pedersen. Parret har børnene:
Aksel, født d. 3.-11.-1950, Kirsten, født d. 15.-4.-1952 og Bodil, født d. 20.-9.-1955.
K.R.N. overtog gården i 1960 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 21,5 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha., der er 3,3 ha. eng. 19,5
ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1890. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1860, modernise
ret i 1954, og lade fra 1982. På gården er der 2 traktorer.

KØGEVEJ 78, "KROVANG",
TRYGGEVÆLDE MARK, 4653
KARISE, tlf. 53-688502.
KURT OLSEN, gårdejer, født d.
15.-3.-1944, søn af Inga og Fre
de Olsen, gift d. 12.-8.-1966
med Phyllis Rasmussen, fritidspæ
dagog, født d. 13.-8.-1946, dat
ter af Valborg og Aron Rasmus
sen. Parret har datteren Tinne
Kit, født d. 5.-5.-1969.
K.O. er landpostbud. Han over
tog gården i 1970 fra Kaj Lausen. Ejendomsskyld 950.000. Areal 5,8 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald,
ændret til hestestald i 1984, lade fra 1985 og maskinhus fra 1975. Gårdens besætning
er på 7 heste, der er 1 Oxaraber, 1 Dansk varmblod og 5 sportsponyer. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er hvede og havre. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Gården
drives uden fremmed arbejdskraft.
KØGEVEJ 82, TRYGGEVÆLDE MARK, 4653 KARISE, tlf. 53-688331.
HENNING HANSEN, gårdejer, født d. 10.-10.-1931, søn af Ellen og Hans Ingvar Han
sen, gift d. 24.-8.-1962 med Helga Poulsen, rengøringsassistent, født d. 17.-6.-1925,
datter af Ane Marie og Hans Martin Jakob Kristian Poulsen. Parret har børnene: Lars,
født d. 2.-10.-1963 og Bent Ingvar, født d. 18.-1.-1964.
H.H. er pedelmedhjælper og har været på landbrugsskole. Han overtog gården i 1960
fra Thomas Kristensen.
Areal 5,5 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført ca. 1928, restaureret og tilbygget i 1970. Avlsbygningerne består
af hestestald og lade fra ca. 1960. Der er 9 heste på gården, det er 3 hopper + 6
plage. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer og halmfyr. Ma
skinstation bruges til noget af markarbejdet.

KØGEVEJ 88, "EGELY", TRYGGEVÆLDE MARK, 4653 KARISE, tlf. 53-688238.
GRETHE LARSEN, gårdejer, født d. 6.-11.-1919, datter af Karen og Hans Peder Peder
sen, gift d. 2.-4.-1940 med Marinus Larsen, gårdejer og malkekusk, født d. 11.-4.-
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Larsen. M.L. døde i 1987. Parret
har børnene: Poul Erik, født d.
14.-5.-1940, Leif, født d. 28.-7.1943 og Jørgen, født d. 6.-10.1946.
Grethe Larsen overtog gården i
1987 efter sin mand, som over
tog den i 1954 fra Einer Søren
sen.
Areal 5,5 ha. Jorden er bortfor
pagter
Stuehuset er opført omkring 1928. Avlsbygningerne består af kvægstald.

KØGEVEJ 90, TRYGGEVÆLDE MARK, 4653 KARISE, tlf. 53-688678.
KURT NIELSEN, gårdejer, født d. 19.-4.-1944, søn af Åse og Folmer Nielsen, gift d.
4.-6.-1967 med Connie Bjerg, medhjælpende hustru, født d. 22.-12.-1946, datter af
Inger og Knud Bjerg. Parret har børnene: Pia, født d. 15.-7.-1967 og Brian, født d.
14.-5.-1973.
K.N. er vognmand. Han overtog gården i 1985 fra Gitte og Jan Jensen.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 5,5 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført ca. 1934 og senere gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af
lade, som bruges til lastbilgarage. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af hvede. Der er 1 traktor.
KØGEVEJ 92, "EGEHOLM", TRYGGEVÆLDE MARK, 4653 KARISE, tlf. 53-688317.
ELSE MARIE JØRGENSEN, gårdejer, født d. 29.-1.-1911, datter af Karen Sofie og
Niels Sivertsen, gift d. 26.-5.-1935 med Niels Jørgensen, gårdejer, født d. 26.-10.1906, søn af Hans Jørgensen. N.J. døde i 1976. Parret har børnene: Niels Erik, født d.
19.-8.-1935 og Hanne Birgit, født d. 19.-12.-1940.
E.M.J. overtog gården i 1976 efter sin mand, som overtog den i 1961 fra Svend Chri
stensen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 5,6 ha., heraf 1 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1928. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald.

LYGTEVEJ 1, "ØSTERGÅRD", ST. TORØJE, 4640 FAKSE, tlf. 53-708125.
FLEMMING RASMUSSEN, gårdejer, født d. 24.-8.-1944, søn af Nanna og Volmer Ras
mussen, gift d. 18.-11.-1967 med Anne Marie Johnsen, medhjælpende hustru, født d.
28.-5.-1948, datter af Rigmor og Herluf Johnsen. Parret har børnene: Lykke Elisabeth,
født d. 31.-8.-1968, Phillip Asbjørn, født d. 23.-1.-1970, Michael Kenneth, født d.
16.-4.-1972 og Carsten Gustav, født d. 16.-4.-1972.
F.R. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1977 fra sin
far, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført i 1889. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1888 og
maskinhus fra 1950. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
hvidkløver, engrapgræs, rødsvingel, raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 rendegraver og halmfyr.
F.R. ejer og driver desuden "Vesterbjerg", Bygaden 45, Stevns Kommune.
LÆGÅRDSVEJ 3, "WILHELMSMINDE", ST. SPJELLERUP, 4653 KARISE, tlf. 53710095.
HANS HILMER SPRING, gårdejer, født d. 13.-1.-1948, søn af Marie og Egon Spring,
gift d. 11.-3.-1972 med Karen Slot, medhjælpende hustru, født d. 29.-3.-1951, datter
af Anna og Theodor Slot. Parret har børnene: Simon Michael, født d. 22.-7.-1972,
Anna Marie, født d. 14.-4.-1975, Lilian Margit, født d. 17.-8.-1977 og Jette Marlene,
født d. 25.-2.-1981.
H.H.S. overtog gården d. 1.-8.-1973 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.

-28-

Det gamle stuehus er opført i 1888 og nyt i 1956. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1966, 1975 og 1979, lader fra 1979 og 1983, maskinhus fra 1969 og udendørs
køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 64 årskøer, 75 ungdyr og 35 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og
byg. Der er 3 traktorer, gummiged, bobcart og anpart i vindmølle. På gården er ansat
1 medhjælper og maskinstation bruges til noget af markarbejdet.

MARELUNDSVEJ 1, "LUNDSA
GER", LL. TORØJE, 4640 FAK
SE, tlf. 53-708271.
EINAR POULSEN,, gårdejer, født
d. 26.-10.-1900, søn af Sofie og
Lars Poulsen, gift d. 31.-5.-1926
med Martha Andersen, medhjæl
pende hustru, født d. 19.-11.-1898,
datter af Betty og Valdemar An
dersen. M.A. døde d. 26.-4.-1970.
Parret har sønnen Valdemar, født
d. 2.-10.-1928.
E.P. overtog gården d. 1.-1.-1934 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 17,1 ha., der er forpagtet 19,3 ha.
Stuehuset er opført i 1898 og restaureret i 1956/57. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1898, lade fra 1910 og maskinhus fra 1957. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af hvede, maltbyg, raps og havre. Der er 2
traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

MARELUNDSVEJ 8, "SKOVGÅRD",
LL. TORØJE, 4640 FAKSE, tlf.
53-708158.
JAN HØVSGAARD, gårdejer,
født d. 8.-8.-1963, søn af Tove
og Ole Høvsgaard, bor sammen
med Dorte Petersen, gårdejer,
født d. 30.-9.-1962, datter af
Birgit og Johannes Petersen.
J.H. har været på Høng Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 29.-3.-1988 fra Jørgen Seiden
faden. Ejendomsskyld 4.900.000. Areal 61,3 ha.
Stuehuset er opført i 1908. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1885, 1949,
1975, 1976 og 1982, lader fra 1920, 1952, 1975 og 1981, maskinhus fra 1975 og gylle
tank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.500 stk. årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er sukkerroer, foderærter, hvede, maltbyg, engrapgræs og majs.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver og plansilo. På gården er ansat 1
medhjælper og der bruges maskinstation til noget af markarbejdet. Man har samdrift
med "I/S Søvang", Rødvigvej 20.
MARKSTIEN 2, "TOKKERUPGÅRD", TOKKERUP, 4640 FAKSE, tlf. 53-714065.
SVEND POULSEN, gårdejer, født d. 30.-6.-1943, søn af Tove og Christian Poulsen,
gift d. 9.-10.-1970 med Eva N. Christensen, sygeplejerske, født d. 6.-3.-1948, datter
af Agnete og C. Christensen. Parret har børnene: Robert, født d. 24.-3.-1974 og Mar
tin, født d. 15.-3.-1979.
S.P. driver maskinstation og maskinhandel. Han har været på Thune Landbrugsskole,
han er i bestyrelsen for Scanolo A/S og i bestyrelsen for Druestrup Friskole. Han
overtog gården i 1968 fra Helga Ellehøj.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 59 ha., heraf tilkøbt 32,8 ha.
Stuehuset er opført i 1896 og gennemrestaureret i 1972. Avlsbygningerne består af
svinestald fra 1971 og maskinhus fra 1978. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker,
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korntørreri med varm luft, halmfyr, anpart i vindmølle og solvarmeanlæg. Gården dri
ves uden fremmed arbejdskraft.
MOSEBØLLEVEJ 15, LEESTRUP, 4640 FAKSE, tlf. 53-825317.
OLAV GREEN CHRISTENSEN, parcellist, født d. 14.-4.-1933, søn af Rigmor Christen
sen, gift d. 14.-1.-1956 med Bertha Jensen, husmor, født d. 26.-12.-1934, datter af
Karen og Georg Jensen. Parret har børnene: Anne, født d. 19.-2.-1956, Frank, født d.
3.-4.-1959, Ole, født d. 19.-10.-1960, og Lone, født d. 18.-10.-1963.
O.G.C. er bryggeriarbejder. Han overtog gården d. 1.-1.-1956 fra sin mormor og mor
far, Anna og Frederik Christensen.
Areal 6,2 ha.
Stuehuset er restaureret i 1979. Gårdens besætning består af får. Planteproduktionens
afgrøde er maltbyg. Der er 1 traktor.
O.G.C. ejer og driver desuden Leestrupvej 24.
MØLLEHUSVEJ 11, "TUNGEPIL", SMERUP, 4653 KARISE, tlf. 57-710041.
MATTI LEO LANNART LENNA ANDERSEN, gårdejer, født d. 12.-11.-1938, søn af
Signe Ines og Leonard Viljam Lenna, adopteret af Emilie og Hans Christian Andersen,
gift d. 3.-4.-1971 med Tove Simonsen, tandtekniker, født d. 8.-4.-1949, datter af Eva
Johanne og Børge Simonsen. Parret har børnene: Lykke, født d. 26.-1.-1972, Laila,
født d. 26.-3.-1974 og Linn, født d. 18.-9.-1978
M.L.L.L.A. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-6.-1968 fra
sin adoptivmor, Emilie Andersen.
Ejendomsskyld 4.000.000. AReal 90 ha., heraf tilkøbt 44 ha., der er 10 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1837 og restaureret flere gange, senest i 1979. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1837, lader fra 1917 og 1978 og maskinhus fra 1975. Gården
drives med en planteproduktion bestående af engrapgræs, rødsvingel, byg, hvede, havre
og ærter. Der er 1 årsammeko og 1 slagtekalv af racen RDM. På gården er der 2 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plan- og tårnsilo, korntørreri med varm og kold
luft samt halmfyr.

MØRKHUSVEJ 4, "BIRKEGÅRD", ST. TORØJE, 4640 FAKSE, tlf. 53-708081.
POUL ERIK OG FREDE PEDERSEN, gårdejere.
F.P. er født d. 2.-9.-1918, søn af Anna og Anders Pedersen, gift d. 20.-7.-1948 med
Inger Hansen, medhjælpende hustru, født d. 5.-11.-1923, datter af Anna og Oluf Han
sen. Parret har sønnen Poul Erik, født d. 26.-4.-1949, gift med Karen Larsen.
F.P. overtog gården i 1961 fra sin mor, nuværende ejere er 4. og 5. generation.
Areal 69 ha.
Stuehuset er opført i 1924. Avlsbygninerne består af kvæg- og svinestald fra 1911,
lade fra 1952 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en planteproduktion af hvede,
byg, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsiloer og korn
tørreri med varm og kold luft. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

MØRKHUSVEJ 17, "TORØJEGÅRD", ST. TORØJE, 4640 FAKSE, tlf. 53-708199.
BØRGE NIELSEN, gårdejer, født d. 16.-12.-1919, søn af Martha og Hans Nielsen, gift
d. 8.-5.-1953 med Tx>ve Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 19.-12.-1927, datter af
Valborg og Niels Nielsen. Parret har børnene: Bøje, født d. 28.-11.-1956 og Birgit,
født d. 21.-10.-1954.
B.N. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1963 fra sin far,
nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1894, svinestald fra 1900 og lade fra 1894. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af byg, hvede og kløverfrø. Der er 4 traktorer, 1 meje
tærsker, tårnsilo og korntørreri med varm og kold luft. Gården drives uden fremmed
arbejdskraft.
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NORDGÅRDSVEJ 16, STUBBERUP, 4640 FAXE, tlf. 53-714099.
STIG RASMUSSEN, gårdejer, født d. 13.-1.-1946, søn af Frede Rasmussen, bor sam
men med Merete Pedersen, børnehavepædagog, født d. 11.-3.-1953, datter af Knud
Orla Christiansen. Parret har børnene: Jeanette, født d. 10.-8.-1975, Line, født d.
28.-1.-1978 og Kristian, født d. 3.-10.-1987.
S.R. er bryggeriarbejder og har været på Fauerholm Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 29.-9.-1972 fra Knud Haargaard.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 4,4 ha. og der er forpagtet 3,3 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1930. Gården drives med en ammekobesætning på 12 årsammekøer og 6 slagtekalve af racen Hereford, desuden er der 2 heste og 2 ponyer. Der er 2 traktorer.
Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

NORDGÅRDSVEJ 18, "NORDGÅRD", 4640 FAKSE, tlf. 53-714078.
ERLING FREDLØV HANSEN, gårdejer, født d. 17.-11.-1939, søn af Karen Margrethe
og Arly Fredløv Hansen, gift d. 24.-4.-1964 med Karen Margrethe Thomsen, hjemme
hjælper, født d. 31.-10.-1943, datter af Rigmor og Edvard Møller Thomsen. Parret har
børnene: Mie, født d. 21.-4.-1966 og Pia, født d. 9.-4.-1970.
E.F.H. er i bestyrelsen for planteavlsudvalget under Landboforeningen. Han overtog
gården d. 15.-8.-1988 fra Erling Nordgård Pedersen.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 48 ha. Desuden er der forpagtet ialt 142 ha.
Stuehuset er opført omkring 1880 og gennemrestaureret. Avlsbygningerne består af
lade fra 1949, maskinhus fra 1989 og foderhus. Gårdens besætning er på 2 årsamme
køer og ca. 4 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, mark- og have
frø, maltbyg, brødhvede og raps. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, 1 enkornssåmaskine, plansilo, korntørreri med varm og kold luft og vindmølle. På gården er ansat 1
medhjælper og maskinstation bruges til skårlægning.
E.F.H. ejer og driver også Gyldenhøjvej 8 og Thornfjeldsvej 3.

NORDHØJVEJ 24, "NORDGÅR
DEN", ST. TORØJE, 4640 FAK
SE, tlf. 53-708083.
NIELS HENRIK OLSEN, gårdejer,
født d. 15.-1.-1951, søn af Agnes
og Oluf Olsen, gift d. 30.-5.-1981
med Anne Bruun Rasmussen, med
hjælpende hustru, født d. 27.-3.1956, datter af Berit og Holger
Rasmussen.
N.H.O. har været på Høng Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-6.-1976 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 22 ha., og der er forpagtet 3,3
ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1936, bruges nu til slagtesvinestald, slagtesvinestalde fra 1956 og 1978, og maskin
hus fra 1982. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.700 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plan
silo, korntørreri med kold luft og anpart i vindmølle. Gården drives uden fremmed
arbejdskraft.
NORDHØJVEJ 29, "BIRKELUND", SMERUP, 4653 KARISE, tlf. 53-708065.
ELSE VEDEL OG VERNER HANSEN, gårdejere.
V.H. er født d. 11.-3.-1922, søn af Hanne og Niels H. Hansen, gift d. 8.-7.-1988 med
Else Vedel, gårdejer, født d. 13.-4.-1922, datter af Elna og Johannes Larsen. Parret
har børnene: Kirsten, født d. 9.-5.-1947 og Lisbeth, født d. 12.-8.-1950.
V.H. har været på Sydsjællands Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-9.-1955 fra
Lars Peter Larsen, nuværende ejer er 8. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 30,2 ha.
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Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i
svinestalde fra 1891, 1971 og 1956, lade fra
ves med en slagtesvineproduktion på 1.100
grøde er raps. Der er 1 traktor, plansilo og
skinstation bruges til markarbejdet.

1945. Avlsbygningerne består af slagte1908 og maskinhus fra 1959. Gården dristk. årligt. Planteproduktionens salgsafkorntørreri med varm og kold luft. Ma-

PEBRINGEVEJ 1, "HOLMEGÅRD", PEBRINGE, 4653 KARISE, tlf. 53-688462.
BENT RASMUSSEN, gårdejer, født d. 19.-1.-1935, søn af Gudrun og Karl Rasmussen,
gift d. 16.-1.-1960 med Margit Jensen, husassistent, født d. 4.-6.-1939, datter af Ane
og Ernst Jensen. Parret har børnene: John, født d. 6.-7.-1960, Annette Pia, født d.
10.-8.-1961 og Jens Erik, født d. 29.-2.-1964.
B.R. er specialarbejder og har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i
1970 fra sin far, nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 23 ha., heraf 1 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1920. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1806, lader fra
1945 og 1946. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og
raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsiloer. Gården drives uden fremmed
arbejdskraft.

PEBRINGEVEJ 6, "DALGAARD",
PEBRINGE, 4653 KARISE, tlf.
53-688117.
KJELD ERLING JENSEN, gård
ejer, født d. 2.-6.-1928, søn af
Hansine og Rasmus Jensen, gift
d. 27.-6.-1959 med Ingelise Han
sen, medhjælpende hustru, født
d. 3.-8.-1937, datter af Helga og
Aksel Hansen. Parret har børne
ne: Jens, født d. 4.-1.-1961 og
Peder, født d. 11.-8.-1962.
K.E.J. har været på Korinth Landbrugsskole, han er kasserer i Frøavlsforeningen for
Stevns og omegn, i bestyrelsen for Stevns/Fakse Landboforening og formand for plan
teavlsudvalget. Han overtog gården i 1956 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.040.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført ca. 1870 og restaureret i 1969 og 1975. Avlsbygningerne består af
slagtesvinestalde fra 1961 og 1967, lade fra 1925 og maskinhus fra 1979. Gården dri
ves med en slagtesvineproduktion på ca. 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøde er avlsfrø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med
varm og kold luft. Maskinstation bruges til noget af markarbejdet.
PEBRINGEVEJ 16, "PEBRINGEGAARD", PEBRINGE, 4653 KA
RISE, tlf. 53-688018.
PER ANDREAS PETERSEN,
gårdejer, født d. 18.-9.-1950, søn
af Paul Petersen.
P.A.P. er grovsmed. Han overtog
gården i 1987 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal
38 ha., heraf 3,3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1880. Avls
bygningerne består af svinestald
fra 1952, som er udvidet i 1959, lade fra 1940 og gastæt silo. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 900 stk. årligt, desuden er der 13 årsammekøer, 2 ungdyr og
10 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøde er avlsfrø. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 1 rørvandingsanlæg og korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
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PRÆSTEMARKSVEJ 5, "KÆR
HOLM", ST. SPJELLERUP, 4653
KARISE, tlf. 53-710057.
JES MADSEN, gårdejer, født d.
1.-8.-1952, søn af Gudrun og
Christian Madsen, gift d. 2.-3.1991 med Lone Madsen, bankfuld
mægtig, født d. 11.-11.-1951, dat
ter af Mary og Knud Madsen.
J.M. er turistchauffør. Han over
tog gården d. 1.-7.-1987 fra sin
far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1870.
Ejendomsskyld 2.522.700. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 29 ha.
Gårdens bygninger består på stuehus, lade og maskinhus. Den drives udelukkende med
planteproduktion bestående af hvede, byg, raps, sukkerroer og lucerne. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, plansiloer og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til
roesåning og optagning
J.M. ejer og driver desuden "Valstedgård", Truntevænget 4.
PRÆSTEMARKSVEJ 10, "SPJEL
LERUP MØLLEGÅRD", SPJEL
LERUP PRÆSTEMARK, 4653
KARISE, tlf. 53-710048.
KRISTIAN OLSGAARD, gårdejer,
født d. 30.-8.-1932, søn af Kri
stine og Karl Olsgaard, gift d.
13.-7.-1957 med Ruth Filsø
Svendsen, medhjælpende hustru,
født d. 5.-9.-1935, datter af
Martha og Harald Svendsen. Par
ret har børnene: Lars, født d.
20.-1.-1962 og Lisbeth, født d. 12.-2.-1965.
K.O. er smedemedhjælper og har været på Fjordvang Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-7.-1957 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 13,8 ha., der er 7,7 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af klima
stald, drægtighedsstald og slagtesvinestald fra 1900 og 1970, lade fra 1900, maskinhus
fra 1972 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der pro
duceres 350 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri med varm og kold luft. På går
den er der værelsesudlejning til turister.

PRÆSTEMARKSVEJ 19, ALSLEV
ENGHAVE, 4653 KARISE, tlf.
53-710171.
JØRGEN THORKILD NIELSEN,
gårdejer, født d. 20.-11.-1930,
søn af Anna Marie og Thorvald
Nielsen, gift d. 2.-11.-1954 med
Maja Hausmann, hjemmehjælper,
født d. 6.-12.-1935, datter af
Laura og Niels Jessen. Parret
har børnene: Hans Henning, født
d. 7.-1.-1955, Kirsten Laura,
født d. 16.-1.-1956, Niels Preben, født d. 23.-9.-1958 og Kaj Erik, født d. 21.-8.-1965.
J.T.N. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Sjællandske
Familiebrug og udvalgsmedlem i Sjællandske Planteavlsforening. Han overtog gården d.
1.-7.-1962 fra Johanne og Anders Nymann.
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Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 20,2 ha., heraf tilkøbt 14,9 ha., der er 1 ha. skov og 1
ha. eng. Derudover er der forpagtet ialt 32 ha.
Stuehuset er opført i 1867 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af slagtesvinestald fra 1973, farestald fra 1971, lade fra 1929, maskinhus med drægtighedsstald
fra 1976 og gyllletank. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der pro
duceres 350 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og raps.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsiloer og korntørreri med varm og
kold luft. Maskinstation bruges til noget af markarbejdet. På gården er ansat 1 sko
ledreng til hjælp.
J.T.N. driver desuden "Skyttemarksgården", Spjellerupvej 34, for regning - pasnings
ordning.

PRÆSTØVEJ 93, "LANGAGER",
HOVBY, 4640 FAKSE, tlf. 53713412.
KELD RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 17.-6.-1932, søn af Magda
og Tohmas Rasmussen, gift d.
25.- 10.-1958 med Esther Mar
grethe Jensen, medhjælpende hu
stru, født d. 16.-6.-1934, datter
af Martha og Christian Jensen.
Parret har datteren Bergitt.
K.R. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården d. 18.-7.-1958 fra Anna Petersen.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 33,5 ha., heraf tilkøbt 28,5 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1961, farestald fra 1970, slagtesvinestald fra 1967 og 1979, lade fra 1960, maskin
hus fra 1964 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der
produceres 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm luft og halmfyr.
Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
PRÆSTØVEJ 100, "KÆRSGÅRD", TYSTRUP, 4640 FAKSE, tlf. 53-715386.
KRISTIAN EGEDE NIELSEN, gårdejer, født d. 31.-8.-1957, søn af Niels Christian
Nielsen.
K.E.N. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 22.-11.-1983 fra
Kurt Lyndgaard Madsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 11,5 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er forpagtet 58 ha.
Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af farestald fra 1960, drægtigheds
stald fra 1979, slagtesvinestald fra 1980, lade fra 1975, maskinhus fra 1975, gylletank
og udendørs køresilo. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der produ
ceres ca. 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3
traktorer, plansilo og probionsyrekonservering af korn. Gården drives med løs hjælp.
K.E.N. driver desuden "Guldager", Bytoftevej, Præstøvej 94 og Præstøvej 99.
PRÆSTØVEJ 102, "LYKKEBÆKSGÅRD", TYSTRUP, 4640 FAKSE, tlf. 53-713122.
JØRGEN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 5.-11.-1944, søn af Karen og Jens Ove Chri
stensen, gift d. 16.-11.-1968 med Bodil Pedersen, sygehjælper, født d. 1.-8.-1945,
datter af Ester og Aksel Pedersen. Parret har børnene: Peder og Marianne.
J.C. har været på Thune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1970 fra sin far,
nuværende ejer er 7. generation.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 2,8 ha., og der er forpagtet 19,3
ha. Stuehuset er opført omkring 1800 og restaureret flere gange, senest i 1983. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1905, svinestalde fra 1905 og 1976, lade fra 1922.
Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der sælges 900 smågrise og 250
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsiloer og korntørreri med kold luft. Maskin
station bruges til noget af markarbejdet.

-MPRÆSTØVEJ 104, "MARKILDEGÅRD", JYDERUP, 4640 FAKSE, tlf. 53-825653.
HEIDI JENSEN, kontorassistent, født d. 16.-3.-1966, datter af Hanne og John Mogen
sen, gift d. 7.-6.-1986 med Ib Renee Jensen, chauffør, født d. 16.-11.-1957, søn af
Monni og Niels Jensen. Parret har børnene: Nanna, født d. 11.-12.-1986 og Maja, født
d. 19.-1.-1988.
H.J. overtog gården d. 1.-10.-1987 fra Keld Hansen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 1,1 ha., heraf tilkøbt 1,1 ha., og der er frasolgt 1,1 ha.
Stuehuset er opført i 1827 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1827 og hestestald fra 1920. Gårdens besætning er på 2 slagtekalve og 3
heste.

PRÆSTØVEJ 105B, "HOLMEGÅRD", TYSTRUP, 4640 FAKSE, tlf. 53-825086.
NIELS NIELSEN, gårdejer, født d. 5.-8.-1928, søn af Sofie og Carl Nielsen, gift d.
18.-10.-1952 med Edith Jensen, husmor, født d. 30.-4.-1923, datter af Ida og Johannes
Jensen. Parret har sønnerne Erik og Kurt.
N.N. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården i 1968 fra sin far,
nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.680.000. Areal 21 ha., der er bortforpagtet 1,7 ha. til fåreavl.
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestalde fra 1908, lade fra 1939 og maskinhus fra 1952. På gården er der 5 slagte
svin og 50 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der er 2
traktorer, plan- og tårnsilo og korntørreri med varm og kold luft.
PRÆSTØVEJ 107, "SKOVVANG",
TYSTRUP, 4640 FAKSE, tlf. 53825145.
JENS LARSEN, gårdejer, født d.
24.-1.-1926, søn af Lars Peter
Larsen, gift d. 30.-10.-1957 med
Meta Skovvang Larsen, medhjæl
pende hustru, født d. 17.-6.-1934,
datter af Johannes Larsen. Par
ret har børnene: Lars, født d.
15.-1.-1959, og tvillingerne Karen
og Kirsten, født d. 12.-2.-1961.
J.L. har været på Korinth Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for vikarforeningen.
Han overtog gården d. 11.-6.-1960 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er opført i 1874 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af drægtig
hedsstald, farestald og slagtesvinestald fra 1926 og 1966, lade fra 1926 og maskinhus.
Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der produceres 400 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, ærter, hvede og byg. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 enkornssåmaskine, plansilo og korntørreri med varm og
kold luft. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
PRÆSTØVEJ 113, "SKOVAGER", TYSTRUP, 4640 FAKSE, tlf. 53-825108.
ELSE HANSEN, gårdejer, født d. 8.-9.-1923, datter af Johanne og Hans Gudmandsen,
gift d. 21.-9.-1946 med Poul Hansen, gårdejer, født d. 15.-4.-1922, søn af Mads Peter
Hansen. Parret har sønnen Keld, født d. 30.-6.-1950.
E.H. overtog gården d. 1.-5.-1957 fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 21,8 ha.
Stuehuset er opført i 1921. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra
1921, lade fra 1933 og maskinhus fra 1934. Bygningerne fra 1921 er opført efter
brand. På gården er der 2 årssøer, der sælges 2 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og
korntørreri med varm og kold luft. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

-35PUSHUSVEJ 3, LL. SPJELLERUP,
4640 FAKSE, tlf. 53-710073.
ELLY THØGERSEN, gårdejer,
født d. 18.-12.-1933, datter af
Karen Marie og Christian Johan
sen, gift d. 23.-5.-1953 med
Knud Thøgersen, gårdejer, født
d. 18.-9.-1927, søn af Amalie og
Mads Christian Thøgersen. K.T.
døde d. 27.-8.-1988. Parret har
børnene: Poul, født d. 5.-2.-1956,
Jens, født d. 15.-2.-1960 og

Hans, født d. 19.-5.-1965.
E.T. overtog gården d. 15.-8.-1988 efter sin mand.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 20 ha. og der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er bygget i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1972, bruges som
fedestald til tyre, fjerkræstald fra 1900, lade fra 1979 og maskinhus fra 1969. Gårdens
besætning er på 40 slagtekalve af racen RDM, 60 høns og 20 kalkuner. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er hvede, raps og byg. Der er 4 traktorer, plan- og tårnsiloer og
korntørreri med varm og kold luft. Den yngste søn Hans er medhjælper derhjemme.
Maskinstation bruges til noget af markarbejdet.

REJNSTRUPVEJ 4, REJNSTRUP,
4640 FAKSE, tlf. 53-713653.
FREDE PEDERSEN, gårdejer,
født d. 11.-1.-1920, søn af Theodora og Niels Christian Peder
sen, gift d. 15.-6.-1956 med To
ve Larsen, kontorassistent, født
d. 31.-1.-1920, datter af Inger
Marie og Niels Peter Larsen.
Parret har sønnen Søren, født d.
5.-3.-1960.
F.P. overtog gården d. 15.-9.1961 fra sin svigermor. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 17,4 ha.
Stuehuset er opført i 1846 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1924, svinestald fra 1899, lade fra 1969. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af maltbyg. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri
med varm og kold luft. Maskinstation bruges til noget af markarbejdet.
REJNSTRUPVEJ 7, "LINDEVANG",
REJNSTRUP, 4640 FAKSE, tlf.
53-713508.
LARS JOHANNES JENSEN, gård
ejer, født d. 4.-6.-1927, søn af
Marie og Jens Kristian Jensen,
gift d. 16.-4.-1955 med Berthe
Sørensen, husmor, født d. 15.-6.1930, datter af Karen og Jens
Jacob Sørensen. Parret har datte
ren Dorrit Vibike, født d. 18.-4.1961.
L.J.J. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1962 fra sin
svigerfar, nuværende ejer er 6. generation.
Ejendomsskyld 3.890.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 0,5 ha. skov. Des
uden er der forpagtet 65 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1908, 5 kyllingehuse er opført i 1956, 1959, 1964, 1969 og 1976, lader fra
1965 og 1977 og maskinhus. Gården drives med en slagtekyllingebesætning på ca.
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500.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 6
traktorer, 1 mejetærsker, storballepresser, skårlægger, plan- og tårnsiloer, korntørreri
med varm og kold luft, halmfyr, staldvarme til stuehuset og vindmølle. På gården er
ansat 1 medhjælper og 1 skoledreng til hjælp.
RØDVIGVEJ 4, "MARELUNDS
GÅRD", VEMMETOFTE, 4640
FAKSE, tlf. 53-710118.
VEMMETOFTE KLOSTER, HEN
NING HOLM, forpagter, født d.
26.-3.-1951, søn af Elin og Reg
ner Holm, gift d. 26.-6.-1981
med Hanne Pedersen, husassi
stent, født d. 22.-6.-1959, datter
af Kirsten og Åge Pedersen. Par
ret har børnene: Inge-Marie, født
d. 13.-4.-1982 og Niels-Henrik,

født d. 5.-11.-1983.
H.H. er forvalter på Vemmetofte Hovedgård og har været på Næsgård Landbrugsskole,
han er i fællesudvalget for kødkvæg via formandpost i Foreningen for Schweizisk
Brunkvæg. Han overtog forpagtningen d. 1.-3.-1980 fra Arne Pilegård Larsen.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 40,9 ha., heraf 2 ha. eng. Desuden er der forpagtet
9,1 ha.
Stuehuset er opført i 1939. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1939, ombygget i
1988, svinestald fra 1939, ombygget i 1988 til slagtesvin, lade fra 1939, ombygget i
1965, maskinhus fra 1939 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
800 stk. årligt, desuden er der 22 årsammekøer, 22 ungdyr og 11 slagtekalve af racen
Schweizisk Brunkvæg. Planteproduktionens salgsafgrøder er vinterbyg, vinterhvede,
vinterraps og vårbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med
varm og kold luft, der er maskinsamarbejde med Vemmetofte Hovedgård. På gården
er ansat 1 fast medhjælper.
RØDVIGVEJ 12, LL. TORØJE,
4640 FAKSE, tlf. 53-708272.
POUL NIELSEN, gårdejer, født
d. 14.-3.-1942, søn af Snefred og
Viggo Nielsen, gift d. 25.-9.-1965
med Anna Kvist, medhjælpende
hustru, født d. 12.-3.-1944, dat
ter af Nanna og Laurits Kvist.
Parret har børnene: Leif, født d.
20.-1.-1968, Kurt, født d. 14.-3.1971 og Åse, født d. 10.-10.1972.
P.N. har været på Gråsten Landbrugsskole og er i Landboforeningens kvægudvalg. Han
overtog gården d. 1.-6.-1965 fra Hans Olsen, nuværende ejer er 5. generation på går
den. Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 17 ha. og der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1867. Avlsbygningerne består af kvægstald og slagtesvinestald
fra 1950, drægtighedsstald fra 1967, farestald fra 1981, fravænningsstald fra 1988,
drægtighedsstald fra 1930, maskinhus fra 1983, gylletank og udendørs køresilo. Gården
drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 22 årskøer, 25 ungdyr og 10
slagtekalve, af racen RDM, og en svineproduktion på 160 årssøer, der sælges 3.200
smågrise og 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er fabriksroer. Der
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 enkornssåmaskine, tårnsilo, korntørreri med varm og
kold luft, staldvarme til stuehus og part i vindmølle. På gården er ansat 2 faste med
hjælpere.
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TORØJE, 4640 FAKSE, tlf. 53708193.
JOHANNES PETERSEN OG DOR
TE WIGGER PETERSEN, gård
ejere.
J.P. er født d. 5.-6.-1937, søn af
Marie og Viggo Petersen, gift d.
6.-12.-1961 med Birgit Wigger,
medhjælpende hustru, født d.
19.-1.-1938, datter af Gudrun og
Niels Christian Wigger. Parret
har børnene: Dorte, født d. 30.-9.- 1962, Jette, født d. 30.-10.-1969 og Merete, født
d. 25.-12.-1971.
D.W.P. har været på Høng Landbrugsskole og J.P. har været på Vejlby Landbrugsskole.
J.P. overtog gården d. 1.-7.-1967 fra sin far, Viggo Petersen. D. 1.-7.-1986 køber
D.W.P. halvpart i gården og omdanner ejerskabet til I/S.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1860, 1971 og 1976, lader fra 1912 og 1978, maskinhus fra 1969, gylletank
og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 160 årskøer, 200 ung
dyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabriksroer og byg. Der er 6
traktorer og maskinsamarbejde med "Skovgård", Marelundsvej 8. På gården er ansat 2
faste medhjælpere og der bruges maskinstation til noget af markarbejdet.
RØDVIGVEJ 41, "VIEDIEVANG",
LL. TORØJE, 4640 FAKSE, tlf.
53-708361.
ELSE MARIE OG FOLKE OLSEN,
gårdejere.
F.O. er født d. 6.-8.-1924, søn
af Ingeborg og Søren Olsen, gift
d. 10.-5.-1950 med Else Marie
Jensen, gårdejer, født d. 1.-9.1924, datter af Gudrun og Lars
Jensen. Parret har børnene:
Jens, født d. 28.-10.-1951 og
Jørgen, født d. 29.-11.-1953. F.O. har været på Lyngby Landbrugsskole. Parret overtog
gården d. 1.-12.-1984 fra E.M.J.'s far, nuværende ejere er 4. generation.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 53,5 ha.
Stuehuset er opført i 1876 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af farestald
fra 1876, dræftighedsstald fra 1920, klimastald fra 1987, lade fra 1928, maskinhus fra
1987 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges
1.700 smågrise og 50 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede,
byg, ærter og engrapgræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 enkornssåmaskine,
plan- og tårnsiloer, korntørreri med varm og kold luft og anparter i vindmølle. På
gården er ansat 1 fast medhjælper.

RØNNEDEVEJ 65, "SØLVAGERGÅRD", 4640 FAKSE, tlf. 53713126.
BENT LARSEN, gårdejer, født d.
19.-2.-1929, søn af Elisabeth og
Aksel Larsen.
B.L. overtog gården d. 1.-10.-1965
fra sine forældre, nuværende ejer
er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal
27,2 ha., der er frasolgt 3,3 ha.,
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og der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
farestald, klimastald, drægtighedsstald, slagtesvinestald, lade fra 1950. Gården drives
med en svineproduktion på 12 årssøer, der produceres 250 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, hvede, vinterbyg og vårbyg. På gården er der 2 trak
torer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft og kombifyr. På gården er ansat 1 skoledreng til hjælp.
RØNNEDEVEJ 67, "GODTHÅB",
4640 FAKSE, tlf. 53-713336.
KAJ DUELUND JACOBSEN,
gårdejer, født d. 1.-6.-1927, søn
af Thora og Thorvald Jacobsen,
gift d. 10.-11.-1951 med Karen
Johanne Pedersen, husmor, født
d. 13.-5.-1928, datter af Jens
Pedersen. Parret har børnene:
Jens og Jette.
K.D.J. overtog gården d. 1.-6.1965 fra Jens Julius Petersen,

nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 26,4 ha., heraf tilkøbt 13,8 ha., der er 0,25 ha. mar
ginaljord. Stuehuset er opført i 1876 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
foderhus fra 1900, maskinhus fra 1964 og gylletank. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af raps, hvede, vinter- og vårbyg. Der er 2 traktorer,
plan- og tårnsiloer samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til
noget af markarbejdet.
SKOVVEJ 1, ST. LINDE, 4653 KARISE, tlf. 53-688169.
SVEND NIELSEN, gårdejer, født d. 22.-6.-1927, gift d. 6.-6.-1952 med Botilde Bruhn,
husmor, født d. 16.-6.-1930, datter af Helene og Poul Bruhn. Parret har 2 børn.
S.N. er lagerarbejder og har været på Thune Landbrugsskole. Han overtog gården i
1952 fra Carl Christiansen.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 10,8 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1940, restaureret og tilbygget flere gange, senest i 1988. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1941, slagtesvinestald fra 1962 og maskinhus fra
1970. På gården er der 1 traktor.
SKOVVEJ 3, "SKOVGÅRD", ST.
LINDE, 4653 KARISE, tlf. 53688253.
HARRY CHRISTIANSEN, gård
ejer, født d. 10.-7.-1916, søn af
Nielsigne og Carl Christiansen,
gift d. 10.-7.-1940 med Else Niel
sen, medhjælpende hustru, født
d. 19.-3.-1921, datter af Elna og
Jens Peter Nielsen. Parret har
børnene: Ellen Margrethe, født
d. 11.-10.-1941, Gunhild Anette,
født d. 7.-7.-1945 og Birthe Ketty, født d. 20.-3.-1948.
H.C. har været i bestyrelsen for mejeri, den lokale gødningsforening og i skolekom
missionen. Han overtog gården i 1941 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 24 ha.
Stuehuset er opført i 1924. Avlsbygningerne består af kvægstald fra slutningen af
1700-tallet, svinestald og tærskelade fra 1909, lade fra 1959 og maskinhus fra 1953.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg, maltbyg og
raps. Der er 1 traktor, kornsiloer og korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
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SKUDERUPVEJ 7, "MARSØGÅRD",
SPJELLERUP, 4640 FAKSE, tlf.
53-710213.
ERLING NIELSEN, gårdejer, født
d. 22.-5.-1954, søn af Sigrid og
Hjalmar Anker Nielsen, gift d.
23.-9.-1977 med Lone Jacobsen,
medhjælpende hustru, født d.
12.- 9.-1954, datter af Inge Bodil
og Olaf Henrik Jacobsen. Parret
har børnene: Jan Anker, født d.
9.- 11.-1978 og Maria, født d.
21.-5.- 1982.
E.N. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1984 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 38 ha. Derudover er der forpagtet 42 ha.
Stuehuset er opført i 1789 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af farestald
fra 1964, drægtighedsstald fra 1947, lade fra 1800 og maskinhus fra 1983. Gården dri
ves med en svineproduktion på 45 årssøer, der produceres 1.000 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvidkløver. Der er 3 traktorer, 1 me
jetærsker, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft.

SKUDERUPVEJ 9, "SKOVGÅR
DEN", LL. SPJELLERUP, 4640
FAKSE, tlf. 53-710204 - 53710411.
HELGE LEI, direktør, født d.
11.-4.-1928, søn af Marie og Pe
ter Lei, gift d. 14.-4.-1950 med
Martha Bagger, husmor, født d.
16.-3.-1929, datter fa Kirsten og
Niels Bagger. Parret har børne
ne: Peter, født d. 25.-9.-1950 og
Kirsten, født d. 30.-11.-1952.
H.L. overtog gården d. 1.-11.-1970 fra Aksel Petersen.
Areal 11 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald fra 1850 og lade fra 1926. Gårdens besætning er på 12 får. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og lucerne. Der er 2 traktorer. Maskin
station bruges til markarbejdet.

SMERUPVEJ 35, "SOGNEFOGED
GÅRD", SMERUP, 4653 KARISE,
tlf. 53-710319.
TORBEN DYRLUND LARSEN,
gårdejer, født d. 5.-10.-1959, søn
af Ingrid og Kai Larsen, bor sam
men med Anna Bernstein, land
brugsmedhjælper, født d. 31.-10.1965, datter af Kirsten og John
Bernstein.
T.D.L. er fast medarbejder på
Vemmetofte Hovedgård og har
været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1983 fra Marie og Jens Peter
Jensen. Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 28 ha.
Stuehuset er opført omkring 1700 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade fra 1850 og udendørs køresilo. Gården drives med en ammekobesætning på 5 årsammekøer og 5 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgs
afgrøder er maltbyg, brødhvede, fabriksroer og fremavlsærter. Der er maskinsamarbejde med "Dyrlund", Bakkeskovvej 7. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
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HØJ", ST. SPJELLERUP, 4640
FAKSE, tlf. 53-710228.
PREBEN NIELSEN, gårdejer,
født d. 23.-9.-1958, søn af Maja
og Jørgen Nielsen, gift d.
30.-12.-1987 med Anne Rosenberg Silkensen, husmor, født d.
16.-12.-1959, datter af Anny og
Christian Silkensen. Parret har
børnene: Brian, født d. 23.-9.-1983
og Lea, født d. 1.-6.-1987.
P.N. er betonarbejder. Han overtog gården d. 1.-1.-1987 fra Anne Marie Nielsen.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 8,3 ha. 7 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1922. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1922, svinestald
fra 1920 og lade fra 1950.
SPJELLERUPVEJ 34, "SKYTTE
MARKSGÅRD", ST. SPJELLERUP,
4640 FAKSE, tlf. 53-710058.
MARCUS SCHMIDT, gårdejer,
født d. 14.-9.-1912, søn af Mar
grethe og Andreas Andersen
Schmidt, gift d. 12.-12.-1937
med Else Greiesen, husmor, født
d. 7.-3.-1909, datter af Anne
Kristine og Jens Jensen Olsen.
Parret har datteren Inge, født d.
18.-10.-1940.
M.S. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-10.-1937 fra
sin hustru.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført i 1964 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1912 og lade fra 1916. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, tårnsilo og korntørreri med varm
og kold luft. Maskinstation bruges til markarbejdet.

SPJELLERUPVEJ 47, "ELME
GÅRD", ST. TORØJE, 4640 FAK
SE, tlf. 53-708090.
EJNER OLSEN, gårdejer, født d.
9.-2.-1925, søn af Johanne og
Christen Peter Olsen, gift d. 27.5.-1950 med Herdis Hansen, med
hjælpende hustru, født d. 31.-12.1929, datter af Ingeborg og Fre
derik Hansen. Parret har børne
ne: Kurt, født d. 19.-1.-1953 og
Kamma, født d. 22.-5.-1956.

E.O. overtog gården d. 1.-19.-1982 fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 23 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestalde fra 1789, lade fra 1953 og maskinhus fra 1974. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af maltbyg, raps og hvede. Der er 3 traktorer og 1
mejetærsker. Maskinstation bruges til markarbejdet.
STENGÅRDSVEJ 5, "STENGÅRDEN", STUPPERUP, 4640 FAKSE, tlf. 53-713271.
POUL STENGAARD LARSEN, gårdejer, født d. 6.-11.-1927, søn af Karen og Hans
Hansen Larsen, gift d. 31.-7.-1954 med Agnethe Bergitte Hansen, defektrice, født d.
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4.-8.-1929, datter af Hanne og Carl Hansen.
P.S.L. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1965 fra sin
far, nuværende ejer er 6. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført i 1849 og restaureret i 1967/68. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1849 og svinestald fra 1880. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af raps, hvede og maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og
korntørreri med varm og kold luft. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
STEVNSVEJ 1, "HEGNSGÅRD",
ALSLEV, 4653 KARISE, tlf. 53710103.
ASGER OLSEN, gårdejer, født d.
9.-8.-1964, søn af Gerda og Egon
Olsen.
A.O. har været på Høng Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.- 7.-1988 fra sin mor.
Ejendomsskyld 2.470.000. Areal
49 ha., heraf tilkøbt 22 ha., og
der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af farestald,
drægtighedsstald, slagtesvinestald og klimastalde fra 1966, 1967 og 1987, maskinhus
fra 1987 og gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der pro
duceres 1.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, engrapgræs,
rødsvingel og hvidkløver. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker, plansilo og
korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
A.O. ejer og driver desuden Vesterled 10.

ST. LINDEVEJ 2, "STENSGÅRDEN", ST. LINDE, 4653 KARISE, tlf. 53-688168.
IVAR LARSEN, gårdejer, født d. 20.-6.-1919, gift d. 15.-12.-1946 med Agnes Olsen,
husmor, født d. 15.-12.-1914, datter af Anna og Poul Olsen. Parret har børnene: Anne,
født d. 10.-7.-1948, Kirsten, født d. 31.-7.-1949 og Jens, født d. 1.-12.-1954.
I.L. er maskinsmed. Han overtog gården i 1961 fra sin bror, Hans Larsen.
Areal 24,5 ha.
Stuehuset er opført i 1966 efter brand. Avlsbygningene består af kvægstald, 2 svinestalde og 1 meget gammel lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af hvede, byg og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsiloer og korn
tørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til noget af markarbejdet.
ST. LINDEVEJ 4, "ROSENVANG", ST. LINDE, 4653 KARISE, tlf. 53-688166.
GUDRUN OLSEN, gårdejer, født d. 27.-10.-1911, datter af Anne og Hans Olsen.
G.O. overtog gården i 1956 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 28,5 ha. og der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1915. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade
bygget i 1914. Alle bygninger er opført efter brand d. 28.-8.-1914. Gården drives med
en svineproduktion på 4 årssøer, der sælges ca. 60 smågrise årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er hvede, byg og raps. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker. Maskin
station bruges til markarbejdet.
ST. LINDEVEJ 5, ST. LINDE, 4653 KARISE, tlf. 53-688326.
ERLING HANSEN, gårdejer, født d. 18.-4.-1925, søn af Signe og Martin Hansen, gift
d. 18.-4.-1948 med Gudrun Eriksen, medhjælpende hustru, født d. 5.-6.-1925, datter af
Astrid og Erik Eriksen. Parret har børnene: Kristen, født d. 24.-6.-1948, Erik, født d.
3.-10.-1950 og Bodil, født d. 3.-11.-1952.
E.H. har været på Thune Landbrugsskole og været i bestyrelsen for Østsjællands Land
boforening. Han overtog gården i 1959 fra sine svigerforældre, nuværende ejer er 3.
generation.

-42Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
12,1 ha. og der er forpagtet 4,4
ha.
St. Lindevej 5's stuehus er opført
i 1880 og moderniseret indven
dig. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1880, svinestalde
fra 1966, lade fra 1941 og ma
skinhus tilbygget lade 1966. Går
den drives med en svineprodukti
on på 10 årssøer, der produceres
200 slagtesvin årligt, desuden er
der 3 årsammekøer, 1 tyr og 3 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens
salgsafgrøde er maltbyg og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 tårnsiloer og
korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til noget af markarbejdet.
STORKEVÆNGET 9, "NØDDEBO",
HÅRLEV OVERDREV, 4653 KA
RISE, tlf. 53-685248.
HANS JØRGEN ANDERSEN,
gårdejer, født d. 16.-2.-1957, søn
af Mary og Knud Andersen, bor
sammen med Inger Rasmussen,
børnehavemedhjælper, født d.
17.-12.-1959. Parret har sønnen
Jonas, født d. 12.-4.-1987.
H.J.A. er landbrugssmed og er i
planteavlsudvalget under Fami
liebrugsforeningen. Han overtog gården i 1983 fra sin mor.
Ejendomsskyld 975.000. Areal 16,6 ha. og der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1939, til- og ombygget til svin i 1960, lade fra 1936 og maskinhus fra 1971. Går
den drives udelukkende med planteproduktion bestående af maltbyg, raps, ærter, hvede
og frø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm og kold
luft. Maskinstation bruges til skårlægning og der er benyttes fremmed arbejdskraft til
høst.

STRANDHOVEDVEJ 24A,"STRAND
HØJGÅRD", STRANDHOVED,
4654 FAKSE LADEPLADS, tlf.
53-716456.
HARALD VESTERGAARD NIEL
SEN, gårdejer, født d. 6.-2.-1932,
søn af Ellen Kristine og Hans
Nielsen, gift d. 28.-6.-1972 med
Wilhelmina Sikken, lærer, født d.
16.-10.-1933, datter af Catharina
og Willem Sikken. Parret har dat
teren Christina.
H.V.N. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1965 fra
sin far. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 21 ha., heraf 1 ha. skov og 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald fra 1947, lade fra 1923 og maskinhus fra 1963. Gården drives med en svi
neproduktion på 2 årssøer og 16 slagtesvin, desuden er der 3 stk. pensionsheste. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og rug. Der er 3 traktorer, 1 me
jetærsker, 1 jordfræser, tårnsiloer, korntørreri med varm og kold luft, halmfyr og
staldvarme til stuehuset. På gården er 1 skoledreng til hjælp.

STRANDHOVEDVEJ 29, "STRANDHOVEDGÅRD", STRANDHOVED, 4654 FAKSE LA
DEPLADS, tlf. 53-717199.
MOGENS TOLSTRUP CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 3.-9.-1937, søn af Lydia og Jo
hannes Tolstrup Christensen, gift d. 16.-12.-1988 med Vibeke Rasmussen, kommune
assistent, født d. 20.-12.-1935, datter af Rigmor og Knud Andersen.
M.T.C. er vurderingsinspektør ved DLR. Han har været på Haslev Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-4.-1987 fra Ole Hansen.
Ejendomsskyld 2.610.000. Areal 50 ha., heraf 0,5 ha. skov og 4,5 ha. eng. Engen er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestalde fra 1890, lade fra 1900 og maskinhus fra 1974. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af raps, ærter, byg, hvede og græsfrø. Der er 2 trak
torer og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed hjælp.
SÆKKEHUSVEJ 12, "SKOVHOLM", TYSTRUP, 4640 FAKSE, tlf. 53-713023.
JENS OVE CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 30.-3.-1919, søn af Sofie og Peter Chri
stensen, gift d. 3.-6.-1943 med Karen Larsen, medhjælpende hustru, født d. 23.-5.1922, datter fa Anna og Christian Larsen. Parret har børnene: Jørgen, Henning og
Inge Margrethe.
J.O.C. har været på Lundby Landbrugsskole og er repræsentant i De forenede Slagte
rier. Han overtog gården d. 3.-6.-1943 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 9,5 ha., der er frasolgt 30 ha., 0,55 ha. er skov. Jor
den er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1943 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade fra 1876, svinestald fra 1884 og maskinhus fra 1955. På gården er der 2
traktorer.

SØNDERGÅRDSVEJ 15, STUBBERUP, 4640 FAKSE, tlf. 53-713140.
GUNNER JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 20.-7.-1927, søn af Mar
grethe og Hans Jørgensen, gift d.
9.-6.-1973 med Else Albrechtsen,
medhjælpende hustru, født d.
18.-9.-1929, datter af Viktoria og
Frits Albrechtsen. Parret har bør
nene: Erik, født d. 14.-7.-1949,
Per, født d. 9.-8.-1951, Aase,
født d. 20.-2.-1958 og tvillinger

ne Irene og Ib, født d. 30.-4.-1963.
G.J. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-2.-1971 fra sine
forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Areal 29,8 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1905 og restaureret i 1965. Avlsbygningerne, bestående af kvæg
stald, svinestald og lade fra ca. 1870, blev nedrevet i tiden 1945-50. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af jordbær, solbær, ribs, hindbær, sted
moder og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg. Ejendommen
drives som bærplantage. På gården er ansat 1 halvtids medhjælper og 1 voksen søn.
Maskinstation bruges til bærplukning.
SØNDERGÅRDSVEJ 34, "SØNDERGÅRD", STUBBERUP, 4640 FAKSE, tlf. 53-713371.
ASTA JØRGENSEN, gårdejer, født d. 6.-10.-1921, datter af Anna og Otto Larsen, gift
d. 21.-7.-1946 med Børge Vinther Jørgensen, konsulent, født d. 17.-7.-1920, søn af
Marie og Poul Jørgensen. B.V.J. døde d. 27.-12.-1968. Parret har børnene: Poul, født
d. 2.-9.-1947 og Marianne, født d. 3.-2.-1949.
B.V.J. overtog gården d. 1.-4.-1958 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 2,8 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og løbende restaureret. Avlsbygningerne brændte i 1963 og
blev opbygget med kvægstald, svinestald og lade. Gården drives udelukkende med

-Mplanteproduktion bestående af raps, byg, hvede og jordbær. Der er 4 traktorer, 1 meje
tærsker, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft. Der er løs medhjælp.
SØNDERGÅRDSVEJ 44, "KÆR
SKOVGÅRD", STUBBERUP, 4640
FAKSE, tlf. 53-714837.
JENS CHR. LARSEN, gårdejer,
født d. 12.-10.-1961, søn af Inga
og Frede Larsen, gift d. 30.-4.1988 med Tine Larsen, advokat
sekretær, født d. 21.-4.-1965, dat
ter af Inge og Erling Møller.
Parret har børnene: Mads, født
d. 5.-12.-1989, og Julie, født d.
27.-9.-1991.
J.C.L. arbejder ved entreprenør Knud Andreassen i Alslev, han har været på Lyngby
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1986 sin far, nuværende ejer er 3. gene
ration på gården, som kom i familiens eje i 1922. I tiden 1915-1922 forpagtede
J.C.L.'s farmor og farfar "Kærskovgård" og købte den i 1922.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 27,5 ha. og der er forpagtet 12,6 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og gennemgribende moderniseret i tiden 1986-1991. Avls
bygningerne består af staldbygning til svinehold fra 1924, svinestald fra 1932, svinestald opført efter brand i 1966, lade og maskinhus, der er gylletank. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 1.700 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps og hvede. Der er traktorer, mejetærsker, tårnsilo samt korntørreri med varm
og kold luft. På gården er ansat 1 arbejdsdreng.

TINGHUSVEJ 4, ST. LINDE,
4653 KARISE, tlf. 53-688832.
HANS HENRIK HANSEN, parcel
list, født d. 18.-6.-1959, søn af
Karen og Svend Åge Hansen,
gift d. 2.-7.-1988 med Birthe
Olsen, kontorassistent, født d.
27.-10.-1958, datter af Aksel Ol
sen. Parret har sønnen Morten,
født d. 22.-5.-1987.
H.H.H. er lagerforvalter og har
været på Høng og Kærhave land
brugsskoler. Han overtog gården d. 15.-7.-1986 fra Elle og Jørn Mogensen.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 5,3 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og tilbygget i 1987. Avlsbygningerne består af løs
driftsstald i lade og kostald oprindelig fra 1900 samt lade bygget i 1988. På gården er
der 1 årsammeko, 1 ungdyr og 2 slagtekalve af racen Angus. Planteproduktionens salgs
afgrøde er byg. Maskinstation bruges til alt markarbejdet.
TINGHUSVEJ 6, "NAURHØJ",
ST. LINDE, 4653 KARISE, tlf.
53-688073.
HENNING PETERSEN, gårdejer,
født d. 1.-4.-1930, søn af Elna og
Lars Petersen, gift d. 30.-6.1956 med Lise Nielsen, medhjæl
pende hustru, født d. 23.-9.-1934,
datter af Sofie og Johannes Niel
sen. Parret har børnene: Erik,
født d. 31.-5.-1958, Bent, født d.
27.-12.-1959 og Marianne, født
d. 15.-1.-1968. H.P. er lagerarbejder og har været på Høng Landbrugsskole. Han over-
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tog ejendommen i 1956 fra Peter Andersen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 7,7 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret flere gange, senest i 1970. Avlsbygningerne
består af blandet kvæg- og svinestald og lade. Gårdens besætning er på 4 årssøer og
48 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, hvede og raps. Der er 1
traktor. Maskinstation bruges til noget af markarbejdet.
TOFTAGERVEJ 6, "TOFTAGER", SPJELLERUP, 4653 KARISE, tlf. 53-710038.
GUNNER BECH JENSEN, gårdejer, omtales under Vemmetoftevej 7.
G.B.J. overtog gården d. 6.-8.-1965 fra Helge Pedersen.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført i 1900. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1967, som er
ændret til hønsestald, samt lade fra 1900. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af sukkerroer, raps, hvede og byg. Der er plan- og tårnsilo og korn
tørreri med varm og kold luft.
G.B.J. ejer og driver også "Taagemose", Vemmetoftevej 7.

TOKKERUPVEJ 13, VÆRLØSE, 4640 FAKSE, tlf. 53-714276.
STEFFEN JENSEN, gårdejer, født d. 24.-9.-1951, søn af Karen Elise og Karl Jensen,
gift d. 27.-3.-1975 med Randi Pedersen, ekspeditrice, født d. 20.-5.-1953, datter af
Gudrun og Poul Flemming Pedersen. Parret har sønnerne Brian, født d. 5.-6.-1976 og
Allan, født d. 27.-3.-1978.
S.J. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1985 fra Lars
Larsen. Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 31 ha.
Stuehuset er opført i 1929. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1929 og 1978,
lade fra 1929 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en svineproduktion på 75 års
søer, der sælges 1.600 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede,
byg, ærter og roer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm
luft og træfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

TORNEMARKSVEJ 2, "TORVEGAARDEN", JYDERUP, 4640
FAKSE, tlf. 53-825664.
TINA NYGAARD JENSEN, om
sorgsmedhjælper, født d. 2.-4.1966, datter af Kjeld Christian
sen, gift d. 13.-5.-1989 med Ste
en Ellegaard Jensen, lagermedarbejder/gårdmand, født d. 23.-9.1960, søn af Anders Laurits Jen
sen.
T.N.J. er landmand og har været
på Dalum Landbrugsskole. Hun overtog gården d. 1.-5.-1988 fra sin mor, Helene
Christiansen.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 17 ha.
Stuehuset er opført i 1827 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1915, svinestald fra 1916 og lade fra 1871. Gårdens besætning består af hest,
høns og kalve, alle hobbydyr. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der er
tårnsilo.
TORNEMARKSVEJ 4, "BØGEKÆRGÅRDEN", JYDERUP, 4640 FAKSE, tlf. 53-825180.
KAJ MUNCK, gårdejer, født d. 11.-7.-1960, søn af Birthe og Hans Munck, gift d.
13.-11.-1982 med Anette Madsen, teknisk assistent, født d. 15.-10.-1963, datter af
Viggo Madsen.
K.M. har været på Lyngby og Sydsjællands landbrugsskoler. Han overtog gården d.
1.-6.-1988 fra Jens Nielsen.
Ejendomsskyld 2.195.000. Areal 25,4 ha., heraf 0,5 ha. mose og 1 ha. skov.
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"Bøgekærgården"s stuehus er op
ført i 1893 og løbende restaure
ret. Avlsbygningerne består af
farestald, drægtighedsstald, smågrisestald, lade fra 1893, halmla
de fra 1987, maskinhus fra 1989
og gylletank. Gården drives med
en svineproduktion på 93 årssøer,
der sælges 2.000 smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer, vinterbyg, vinter
hvede og ærter. Der er 4 trakto
rer, 1 mejetærsker, 1 finsnitter til halm med vogn, tårnsilo, korntørreri med varm og
kold luft og halmfyr. På gården bruges ingen fremmed arbejdskraft.
TRUNTEVÆNGET 4, "VALSTEDGÅRD", LL. SP3ELLERUP, 4640 FAKSE, tlf. 53710057.
3ES MADSEN, gårdejer, omtales under Præstemarksvej 5.
3.M. overtog gården d. 1.-1.-1990 fra Gunnar Gudiksen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 30,3 ha.
Stuehuset er opført i 1880. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde fra 1880
og lade fra 1915. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af lu
cerne, byg, hvede og raps.
3.M. ejer og driver desuden "Kærholm", Præstemarksvej 5.

TUEHUSE 2, TUEHUSENE, 4653
KARISE, tlf. 53-688526.
VILLY 3ENSEN, gårdejer, født
d. 18.-5.-1933, søn af 3ensine
Katrine og 3ens Laurits 3ensen,
gift d. 29.-3.-1961 med Tove Eli
3ørgensen, medhjælpende hustru,
født d. 29.-4.-1935, datter af Katinga og Ejner 3ørgensen. Parret
har sønnen Bent, født d. 29.-11.1962.
V.3. er kasserer i Karise/Helle
sted Familiebrug. Han forpagtede gården d. 1.-5.-1961 og overtog den i 1981 fra sin
far. Ejendomsskyld 780.000. Areal 9 ha. og forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført omkring 1856 og gennemrestaureret i 1987. Avlsbygningerne be
står af kvægstald fra 1968, kalve- og hestestald fra 1971, svinestald fra ca. 1910 og
lade. Gården drives med en kvægproduktion på 19 årskøer, 15 ungdyr og 7 slagtekalve,
krydsninger af racerne 3ersey og SDM, derudover er der 1-3 årssøer og 14 slagtesvin,
desuden er der 2 heste, 1 Dansk Varmblod og 1 krydsning. På gården er der 2 trakto
rer og halvpart i mejetærsker. Maskinstation bruges til noget af markarbejdet.
V.3. ejer og driver desuden nabogården.

TÅGERUPVE3 14, "SKOVDAL", ALSLEV, 4653 KARISE, tlf. 53-710160.
POUL LARSEN, gårdejer, omtales under Alslevvej 3A.
P.L. overtog gården d. 1.-8.-1950 fra sin far, Rasmus Larsen.
Areal 25,5 ha.
P.L. ejer og driver desuden "Hovmarksgård", Alslevvej 3A, og "Nordgård", Tågerupvej
18.
TÅGERUPVE3 18, "NORDGÅRD", ALSLEV, 4653 KARISE, tlf. 53-710160.
POUL LARSEN, gårdejer, omtales under Alslevvej 3A.
P.L. overtog gården d. 1.-4.-1974 fra 3.E. 3ustesen.
Areal 22 ha. P.L. ejer og driver desuden "Hovmarksgård", Alslevvej 3A, og "Skovdal",
Tågerupvej 14.
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ST. SPJELLERUP, 4653 KARISE,
tlf. 53-710187.
VERNER NØRLUND NIELSEN,
gårdejer, født d. 7.-11.-1929, søn
af Jenny og Kristian Nielsen,
gift d. 7.-11.-1954 med Inga Plugmann, medhjælpende hustru, født
d. 26.-10.-1934, datter af Karen
og Jens Plugmann. Parret har
børnene: Karen, født d. 15.-3.1957, Torben, født d. 21.-2.1961 og Peter, født 19.-9.-1967.
V.N.N. har været på Hammerum Landbrugsskole og er formand for Det Sjællandske
Familiebrugs kvægbrugsudvalg, i bestyrelsen for Sjællandske Familiebrug, med i det
lokale kvægbrugsudvalg, i landsudvalget for kvæg og i udvalget for husdyr i danske
husmandsforeninger. Han overtog gården d. 11.-6.-1954 fra Harald Christiansen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 8,5 ha.
Stuehuset er opført i 1887 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af binde
stald fra 1954, fedestalde fra 1954 og 1964, samtlige stalde er restaureret i 1972,
lade fra 1976, maskinhus fra 1970 og køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion
på 32 årskøer, 32 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er hvede og raps. Der er 3 traktorer, staldvarme til stuehuset og anpart i
vindmølle. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til noget af
markarbejdet.

TÅGERUPVEJ 22, "HILDESKOVGÅRD", SPJELLERUP, 4653 KA
RISE, tlf. 53-710066.
HANS POUL ANDERSEN, gård
ejer, født d. 9.-10.-1936, søn af
Karen og Valdemar Andersen.
H.P.A. har været på Langeland
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 28.-9.-1972 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
25,1 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og
løbende restaureret. Avlsbygningerne består af farestald fra 1980, slagtesvinestalde
fra 1963 og 1967, lade fra 1950 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en svinepro
duktion på 28 årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er fabriksroer og raps. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med
varm og kold luft. Maskinstation bruges til noget af markarbejdet.
TÅGERUPVEJ 25, ALSLEV-TÅGERUP, 4653 KARISE, tlf. 53710133.
KNUD ORLA CHRISTIANSEN,
gårdejer, født d. 19.-12.-1924,
søn af Anna og Christian Ole
Christiansen, gift d. 26.-11.-1949
med Else Nielsen, medhjælpende
hustru, født d. 8.-8.-1927, datter
af Gerda og Åge Nielsen. E.N.
døde d. 29.-5.-1980. Parret har
børnene: Ella, født d. 8.-10.-1950,
Marthe, født d. 11.-3.-1953, Leif, født 3.-5.-1957 og Henning, født 26.-3.-1963.
K.O.C. overtog gården d. 15.-4.-1950 fra Viggo Buch.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 16,8 ha., heraf tilkøbt 0,8 ha.
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Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1900, svinestald fra 1964, lade fra 1958 og maskinhus fra 1963. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, raps og ærter. Der er 1
traktor, 1 mejetærsker og korntørreri med varm og kold luft. Gården drives uden
fremmed arbejdskraft.
VALLEBOVEJ 1, "TOTTERUPHOLM", VALLEBO, 4654 FAKSE LADEPLADS, tlf. 53716117.
VERNER NIELSEN, gårdejer, født d. 21.-12.-1906.
V.N. er enkemand og har datteren Anne-Marie, født d. 17.-1.-1949. Han overtog går
den i 1956 fra Jens Hansen, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 27,5 ha., heraf 2,2 ha. eng, 26 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1858 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1789, svinestald fra 1928 og lade fra 1912. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af hvede og havre. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og
tårnsiloer. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

VALLEBOVEJ 7, "FLIDSHAVE",
VALLEBO, 4654 FAKSE LADE
PLADS, tlf. 53-716306.
MADS KRISTIAN KRISTENSEN,
født d. 16.-1.-1931, søn af Helga
Margrethe og Holger Kristensen,
gift d. 2.-3.-1963 med Anne Lise
Sørensen, sygeplejerske, født d.
26.-4.-1941, datter af Bodil og
Emil Sørensen. Parret har datte
ren Karen Løkke.
M.K.K. har været på Korinth
Landbrugsskole, haft forskellige lederjob, bl.a. som gymnastik- og spejderleder samt
været i Hjemmeværnet og i Flyvevåbnet, han er formand for Venstre i Fakse. Han
overtog gården d. 11.-12.-1958 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 29,5 ha., heraf 3,5 ha. marginaljord.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg og raps. Der
er 2 traktorer og 1 mejetærsker.

VEMMETOFTEVEJ 7, "TAAGEMOSE", SPJELLERUP, 4653 KARI
SE, tlf. 53-710038.
GUNNER BECH JENSEN, gård
ejer, født d. 27.-1.-1946, søn af
Gudrun og Hans Bech Jensen,
gift d. 6.-12.-1969 med Signe
Juhl, medhjælpende hustru, født
d. 20.-5.-1948, datter af Inger
og Niels Juhl. Parret har børne
ne: Birgit, født d. 11.-6.-1971,
Torben, født d. 26.-1.-1973 og
Lone, født d. 7.-5.-1975. G.B.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-1.-1970 fra sin far.
Ejendomsskyld 3.270.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 18 ha., 1 ha. er plantage.
Stuehuset er opført i 1688 og restaureret flere gange, senest i 1989. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1951 og 1975, lader fra 1940 og 1950, gylletank og udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 72 årskøer og 120 ungdyr af racen
SDM, desuden er der 1.800 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
raps, hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 specialsåmaskine til majs,
tårnsilo og korntørreri med varm og kold luft. På gården er der ansat 1 fodermester
og 1 fast medhjælper.
G.B.J. ejer og driver desuden "Toftager", Toftagervej 6, Spjellerup.
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VEMMETOFTEVEJ 11, "VEMMETOFTE HOVEDGÅRD", VEMMETOFTE, 4640 FAKSE,
tlf. 53-710186.
VEMMETOFTE KLOSTER - ANDERS WIBHOLM, forpagter, født d. 23.-7.-1920, søn af
Marian og Aksel Wibholm, gift d. 24.-6.-1952 med Edith Nissen, husmor, født d. 24.6.-1923, datter af Marie og Hans Nissen. Parret har børnene: Anne Marie, født d.
19.-11.-1953, Suzanne, født d. 9.-11.-1955 og Birgitte, født d. 8.-1.-1962.
A.W. har været på Næsgård Landbrugsskole, han er formand for Danske Landbofore
ningers Frøforsyning, formand for Trifolium, i hovedbestyrelsen for Toldmandsforenin
gerne. Han overtog forpagtningen d. 1.1-4.-1962 fra Regner Tuxen.
Ejendomsskyld 20.000.000. Areal 380 ha. og der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er bygget i 1863. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1863, som bruges
til opdræt, kvægstald fra 1940, bruges til bindestald til avlsdyr, lade og maskinhus fra
1863, foderhus fra 1983 og udendørs køresiloer. Gården drives med en ammekobesætning på 80 årsammekøer, 220 ungdyr og 150 slagtekalve af racerne Limousine og Simmentaler, der er 100 indkøbte ungdyr, desuden er der hestestutteri med 10 heste af
racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, frøavl, suk
kerroer, græsfrø, lucerne til tørring og konsumærter. Der er 12 traktorer, 2 mejetær
skere, 1 enkornssåmaskine, 1 selvkørende grønsnitter, plansiloer, korntørrri med varm
og kold luft, grøntørreri til grønpiller og foderpiller, samt behandlingsanlæg til
økologisk naturgødning. På gården er ansat 1 fuldtids og 1 deltids fodermester, 1 for
valter, 1 underforvalter, 6 landvæsenselever og 2 faste medhjælpere.
A.W. ejer og driver også "Birkevang", Ølsemaglevej 80, LI. Skensved. Denne gård blev
overtaget d. 1.-8.-1973 fra Karl Petersen.
Ejendomsskyld 5.400.000. Areal 40 ha.
Stuehuset er opført i 1880. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1967, 3 haller til
ungtyre fra 1967, 3 haller til naturgødning fra 1980 og 1982, lade fra 1967, foderhus
fra 1967 og udendørs køresilo. Gårdens besætning er på 300 slagtekalve af racen SDM
og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er majs, lucerne til tørring, juletræer og
økologisk naturgødning. Der er 2 traktorer og maskinfællesskab med "Vemmetofte
Hovedgård". På gården er ansat 1 fodermester og 1 driftsleder.
VESTERLED 10, ALSELV, 4653 KARISE, tlf. 53-710103.
ASGER OLSEN, gårdejer, omtales under Stevnsvej 1.
A.O. overtog gården d. 1.-7.-1989 fra Henning Gregersen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 22 ha., heraf 0,5 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført i 1911 og totalt restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald fra 1923 og lade fra 1930, bygningerne bruges til hestehandel.
På gården er der 1 traktor.
A.O. ejer og driver også Stevnsvej 1, 4653 Karise.

VIVEDEVEJ 1, "BIRKSTEDGÅRD", VIVEDE, 4640 FAKSE, tlf. 53-710115.
ANDERS AKSEL LARSEN, gårdejer, født d. 11.-7.-1963, søn af Lilli og Hans Jørgen
Larsen, bor sammen med Anne Rasmussen, kontorassistent, født d. 15.-3.-1963, datter
af Bodil og Ib Rasmussen. Parret har 1 barn.
A.A.L. er landbrugsmedhjælper og har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-4.-1989 fra Ketty Jensen.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 21 ha. og der er forpagtet 8,3 ha.
Stuehuset er opført i 1916. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1916, svinestalde
fra 1916 og 1972, lade fra 1922 og maskinhus fra 1977. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af sukkerroer, raps, hvede, byg og græsfrø. Der er 3
traktorer, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Gården drives
uden fremmed arbejdskraft.
VIVEDEVEJ 2, "MØLLEGÅRDEN", VIVEDE, 4640 FAKSE, tlf. 53-710005.
OTTO MØLGAARD OLSEN, gårdejer, født d. 16.-2.-1922, søn af Frederikke og Char
les Olsen, gift d. 11.-12.-1969 med Else Pedersen, medhjælpende hustru, født d.
2.-10.-1927, datter af Marry og Carl Pedersen.
O.M.O. har været på Thune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1962 fra sin
far, nuværende ejer er 5. generation.
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Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 18 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1940, svinestald og fra lade fra 1850. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 14 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med kold luft samt halmfyr. Gården
drives uden fremmed arbejdskraft.
VIVEDEVEJ 4A, "TEGLGÅRDEN", VIVEDE, 4640 FAKSE, tlf. 53-710015.
SOLVEIG JØRGENSEN, gårdejer, født d. 24.-4.-1935, datter af Elna og Jens Peter
Nielsen, gift d. 1.-11.-1958 med Sander Jørgensen, gårdejer, født d. 24.-9.-1929, søn
af Mathilde og Peter Jørgensen. S.J. døde d. 28.-8.-1989. Parret har børnene: Jørgen
Peter, født d. 17.-12.-1959, Sussanne Marethe, født d. 6.-7.-1961 og Gert Sander, født
d. 27.-3.-1971.
S.J. overtog gården d. 1.-10.-1989 efter sin mand, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 50 ha. og der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og restaureret i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1935, svinestalde fra 1960 og 1964, lade fra 1918 og maskinhus fra 1940. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, græsfrø og raps.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsiloer og korntørreri med varm og kold luft.
Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

VIVEDEVEJ 5, "VIBJERGGÅRD",
VIVEDE, 4640 FAKSE, tlf. 53710135.
SOLVEIG OLSEN, gårdejer, født
d. 21.-10.-1925, datter af Marie
og Lars Jørgensen, gift d. 14.5.-1946 med Hans Arne Olsen,
gårdejer, født d. 18.-2.-1919, søn
af Ella og Peter Olsen. H.A.O.
døde d. 2.-7.-1987. Parret har
børnene: Peter, født d. 26.-5.-1947
og Kirsten, født d. 17.-5.-1950.
S.O. overtog gården d. 19.-10.-1987 efter sin mand, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 17 ha. Jorden er bortforpagtet til sønnen Peter Olsen.
Stuehuset er opført i 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade fra 1860. Sønnen P.O. dyrker sukkerroer, raps, hvede og byg
på jordene.

VIVEDEVEJ 8, VIVEDE, 4640
FAKSE, tlf. 53-710087.
JØRGEN CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 24.-6.-1942, søn af
Elna og Johannes Christensen,
gift d. 25.-6.-1966 med Lilly
Henriksen, født d. 6.-2.-1942,
datter af Johanne og Hans Hen
riksen. Parret har børnene: An
ders, født d. 2.-9.-1968, Dorte,
født d. 17.-3.-1971 og Thomas,
født d. 16.-3.-1976.
J.C. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1966 fra sin
far. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 19,3 ha., heraf tilkøbt ca. 7 ha. Derudover er der
forpagtet 52,3 ha.
Stuehuset er opført ca. 1910, restaureret og tilbygget flere gange, senest i 1978. Avls
bygningerne består af kvægstalde fra ca. 1915, 1947 og 1971, svinestald fra 1950, lade
fra 1915 tilbygget i 1948, maskinhus 1972 og udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægbesætning på 50 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er
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ter, brødhvede, sukkerroer og maltbyg. Der er 2 traktorer. På gården er ansat 1 fast
medhjælper. Maskinstation bruges til skårlægning og høst.

a

VIVEDEVE3 10, VIVEDE OVERDREV, 4640 FAKSE, tlf. 53710064.
HENNING GUDIKSEN, gårdejer,
født d. 6.-3.-1919, søn af Marie
og Valdsted Martin Gudiksen.
H.G. er i mejeribestyrelsen. Han
overtog gården i 1958 fra Alfred
Eriksen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal
10,6 ha., heraf arvet 6,6 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890
og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960, svinestald til
bygget kostald, lade fra 1960 og maskinhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 80 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede, rug og
maltbyg. Der er 1 traktor og korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges
til sprøjtning og høst.
33»
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FLADSÅ KOMMUNE

ASKOVVEJ 10, "MØLLEGÅRDEN", SNESERE, 4733 TAPPERNØJE, tlf. 53-765402.
JENS og ANDERS LARSEN, gårdejere.
A.L. omtales under Byvej 26. J.L. er født d. 17.-3.-1956, søn af Birthe og Anders
Larsen, gift d. 31.-8.-1985 med Jette Larsen, tilsynstekniker, født d. 25.-5.-1962,
datter af Birthe og Mogens Larsen. Parret har børnene: Tine, født d. 30.-5.-1985 og
Christian, født d. 1.-10.-1988.
Far og søn overtog gården d. 1.-10.-1988 fra Ebbe Nielsen.
Areal 31 ha., der er 2 ha. mose.
Stuehuset er løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1969 og
1990/91, maskinhus, foderlade fra 1989, gylletanke og udendørs køresilo. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 70 årskøer og 89 ungdyr af racen Jersey, desuden er
der 3 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg og hvede. Der er 5
traktorer, 1 mejetærsker, 1 Bobeat, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Man har 1 skoledreng til hjælp.
J.L. og A.L. ejer og driver også "Bygård", Byvej 24, Hammer.

ASKOVVEJ 20, "ÄSIDEGAARD", ÅSIDE, 4733 TAPPERNØJE, tlf. 53-764140.
OLE STEFFENSEN, proprietær, født d. 19.-2.-1937, søn af Mary og Leo Steffensen,
gift d. 23.-2.-1963 med Jette Rasmussen, økonomaassistent, født d. 12.-6.-1940,
datter af Olga og Aage Rasmussen. Parret har døtrene: Trine, født d. 21.-11.-1963 og
Rikke, født d. 4.-12.-1965.
O.S. er borgmester i Fladså Kommune og har været på Korinth Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-8.-1972 fra Erhard Jegum-Larsen.
Ejendomsskyld 6.000.000. Areal 120 ha., heraf tilkøbt 27 ha. Der er 15 ha. skov og
eng. Derudover er der forpagtet 87 ha.
Stuehuset er opført i 1916, restaureret i 1972-73 og løbende vedligeholdt. Avlsbyg
ningerne består af kampestens kvægstald fra 1800, lade fra 1900 og maskinhuse fra
1960 og 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukker
roer, frø, raps, ærter, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansiloer,
korntørreri med varm og kold luft, halmfyr og vindmølleanparter. På gården er ansat
1 medhjælper.
BAKKEVEJ 3, "HENRIETTEHØJ", BØGESØ, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-764277.
MOGENS STAMPE-PEDERSEN, direktør, født d. 29.-10.-1941, søn af Ebba Stampe og
Tage Pedersen, gift d. 15.-1.-1978 med Anne-Lise Levin, direktør, født d. 9.-10.-1945,
datter af Lydia og Poul Plombeck. Parret har børnene: Jesper, født d. 9.-9.-1963,
Mette, født d. 8.-3.-1974 og Tina, født d. 15.-1.-1982.
M.S.P. driver maskinhandel. Han overtog gården d. 1.-4.-1985 fra Hans Lærke Hansen.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 35 ha., der er noget mose og skov.
Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af lade fra 1790, maskinhuse fra
1971 og 1981, gylletank og udendørs køresilo. Besætningen består af 2 ponyer og 1
ged. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps og sukkerroer. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsiloer, korntørreri med varm og kold luft samt
halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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BLANGSLEVVEJ 6, "BLANGSLEVGÅRD", BLANGSLEV, 4700 NÆST
VED, tlf. 53-761790.
HANS FINN OLSEN, gårdejer,
født d. 10.-11.-1949, søn af Ane
Marie og Hans Frede Olsen, gift
d. 25.-3.-1978 med Karna Vinnie
Kristensen, driftsassistent, født
d. 5.-1.-1947, datter af Emma
Black og Haubart Kristensen. Par
ret har døtrene: Mette, født d.
14.-8.-1972 og Anne-Marie, født
d. 15.-9.-1979.
H.F.O. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1977 fra sin
far Hans Frede Olsen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 52 ha., der er 2,7 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1847 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1965, 1970 og 1979, lade fra 1946, makinhus fra 1859, gylletank og uden
dørs køresilo. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der sælges ca.
1.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, græsfrø, raps,
hvede og maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt korntørreri med
varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
BLANGSLEVVEJ 10, "SPANAGER", BLANGSLEV, 4700 NÆST
VED, tlf. 53-761118.
VIBEKE B30DSTRUP SCHMIDT,
gårdejer, født d. 1.-6.-1945, dat
ter af Litten og A. Chr. Olsen,
gift d. 11.-7.-1968 med Frank
Agerskov Schmidt, afdelingsleder,
født d. 4.-8.-1945, søn af Bertha
og Christian Schmidt. Parret
har sønnen Christian, født d.
1.-11.-1986.
V.B.S. er sekretær og hun har været på Lyngby Landbrugsskole. Hun overtog gården i
1976 fra sin far A. Chr. Olsen. Nuværende ejer er 7. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.990.000. Areal 57,6 ha., der er 7 ha. mose. 44 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1913-14 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af
kvægstald samt brænde- og roehus begge fra 1888, svinestald fra 1911, lade og ma
skinhus begge fra 1989, foderhus fra 1911 samt inden- og udendørs køresiloer. Besæt
ningen består af 2 geder. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, raps, byg
og hvede. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. På gården er ansat 1 medhjælper.

BLANGSLEVVEJ 11, "FLINTTOFTEGÅRD", BLANGSLEV, 4700
NÆSTVED, tlf. 53-761141.
BØRGE MADSEN, gårdejer, født
d. 17.-4.-1938, søn af Kristine og
Niels Madsen, gift d. 27.-3.-1965
med Margit Søndergård Hauge,
økonomaassistent, født d. 15.-9.1937, datter af Anna og Elisius
Hauge. Parret har døtrene: Line,
født d. 14.-6.-1966 og Gitte, født
d. 28.-12.-1967.
B.M. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1965 fra Sigurd
Møller.
Ejendomsskyld 2.560.000. Areal 30,7 ha.
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tank. Gården drives med en svineproduktion på 65 årssøer, der produceres ca. 1.200
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og sukkerroer. Der er 3
traktorer, 1 presser, halmballevogne, plansilo og korntørreri med kold luft. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fast medhjælper på ca.
18 år.

BONDERUPVEJ 15, BONDERUP,
4700 NÆSTVED, tlf. 53-740113.
EGON HANSEN, gårdejer, født
d. 28.-2.-1925, søn af Birthe og
Niels Hansen, gift d. 7.-6.-1950
med Kirsten Hansen, medhjælpen
de hustru, født d. 17.-9.-1924,
datter af Maren Stine og Jens
Peder Hansen. Parret har børne
ne: Jens Arne, født d. 5.-2.-1951,
Niels Peter, født d. 5.-5.-1953 og
Hans Kurt, født d. 2.-1.-1955.
E.H. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-12.-1948 fra
Svend Aage Hansen. Nuværende ejer er 2. generation på gården.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 15,5 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Der er 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald begge fra 1955, lade fra 1953, maskinhus fra 1978 og uden
dørs køresilo. Gården drives med en kødkvægsproduktion på 5 årsammekøer og 12 ung
dyr af blandet race, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg,
hvede og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet.
BYVEJ 24, "BYGAARD", HAMMER, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-761333.
ANDERS og JENS LARSEN, gårdejere.
J.L. omtales under Askovvej 10. A.L. er født d. 26.-8.-1932, søn af Signe og Christian
Larsen, gift d. 17.-9.-1955 med Birthe Thygesen, medhælpenden hustru, født d. 24.10.-1933, datter af Johanne og Jens Thygesen. Parret har børnene: Jens, født d. 17.3.-1956, Søren, født d. 11.-3.-1957 og Inge Lise, født d. 3.-4.-1958.
Gården blev overtaget i 1964 fra faderen, Christian Larsen. Nuværende ejere er hen
holdsvis 2. og 3. generation på gården.
Areal 44 ha., heraf tilkøbt 21 ha. Der er lidt fredskov.
Stuehuset er opført i 1920 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1906, svinestald, lade og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægbesæt
ning på 50 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
byg, hvede og ærter. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsiloer samt korntørreri
med varm og kold luft. Maskinstatin bruges til en del af markarbejdet.
A.L. og J.L. ejer og driver også Askovvej 10.

BÆKKESKOV STRÆDE 15, BÆK
KESKOV, 4733 TAPPERNØJE,
tlf. 53-765426.
GOTFRED VENØ LORENTSEN,
parcellist, født d. 8.-12.-1928,
søn af Petrine og Søren Chr.
Lorentsen, gift d. 3.-7.-1954
med Ulla Kerstine Nielsen,
medhjælpende hustru, født d.
17.-2.-1934, datter af Mathilde
og Svend Chr. Nielsen. Parret
har sønnerne: Svend Erik, født
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d. 6.-1.-1957 og Bjarne, født d. 14.-1.-1960.
G.V.L. har været på Nordsjællands Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1954
fra Fritz Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1934, tilbygget i 1976 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne
består af kvægstald og svinestald begge fra 1934 og renoveret i 1987, lade fra 1961
og maskinhus fra 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 12 årskøer, 4 ungdyr
og 3 slagtekalve af racerne SDM, Jersey og blandet. Planteproduktionens salgsafgrø
der er rajgræs, hvede, maltbyg og sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårn
siloer, korntørreri med varm og kold luft samt fast brændselsfyr. Man anvender ingen
fremmed arbejdskraft.
BÆKKESKOV STRÆDE 20, BÆK
KESKOV, 4733 TAPPERNØJE,
tlf. 53-765407.
THORKILD PEDERSEN, parcel
list, født d. 20.-11.-1923, søn af
Johanne og Peder Chr. Pedersen,
gift d. 7.-5.-1954 med Esther
Christensen, medhjælpende hustru,
født d. 13.-8.-1928, datter af E.
og Viggo Christensen. Parret har
datteren Irene, født d. 7.-7.-1957.
T.P. har været på Høng Hus
mandsskole, han er i bestyrelsen for Sydsjællands Indkøbsforening for mindre Jordbrug
og har været formand for Fladså Husmandsforening. Han overtog gården d. 1.-4.-1954
fra Leo og Jens Nielsen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 6,8 ha.
Stuehuset er opført i 1934, restaureret i 1986 og løbende vedligeholdt. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 1934, svinestald fra 1953, lade fra 1935 samt lade
og maskinhus fra 1978. Besætningen består af 32 slagtesvin. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer og byg. Der er 2 traktorer, plansilo, korntørreri med kold luft
og fast brændselsfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BØGEBJERGVEJ 2, "BØGEGJERGGÅRD", ÅSIDE, 4733 TAPPER
NØJE, tlf. 53-764331.
TOMMY TANGE PETERSEN,
gårdejer, født d. 10.-12.-1960,
søn af Anna Nielsine Kjær og
Knud Erik Tange Petersen.
T.T.P. har deltidsarbejde på
gartneri, han har været på Næsgaard Agerbrugsskole 2 gange.
Han overtog gården d. 1.-6.-1989
fra sin far Knud E.Tange Pe
tersen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 52 ha., har af tilkøbt 14 ha. Der er 3 ha. mose. Der
udover er der forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1870, brændt i 1947 og genopført i 1948. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1949, svinestald fra 1962, lade fra 1960, maskinhus fra 1971 og
indendørs køresilo. Besætningen består af 2 slagtekalve af blandet race. Planteproduk
tionens slagsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede, græsfrø, lucerne, raps og ærter. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsiloer, portionstørreri med varm og kold luft samt
halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

BØGESØVEJ 7, "MINELL", BØGESØ, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-764132.
IB KLAUSEN, parcellist, født d. 14.-12.-1928, søn af Marie og Ejner Klausen, gift d.
4.-10.-1950 med Annelise Leerbeck, stutteriejer, født d. 3.-8.-1932, datter af Ellen
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nene: Marianne, født d. 5.-2.-1952,
Klaus-Per, født d. 4.-12.-1954,
Jens-Jørgen, født d. 30.-1.-1961
og Lars-Henrik, født d. 27.-7.1967.
Ib Klausen overtog gården i 1962
fra Edvard Christiansen.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 8,8
ha., heraf tilkøbt 3,8 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og
løbende vedligeholdt. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald, svinestald og foderhus alle fra 1912
samt maskinhal fra 1978. Besæt
ningen består af 1 årsso og 5 smågrise, 1 årsammeko og 1 slagtekalv, samt 8 Welshponyer, det er Cob avlen i Danmark. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og
hvede. Der er 2 traktorer. Jorden passes ved nabohjælp.

BØGESØVEJ 13, "SØMOSEGÅRD",
BØGESØ, 4700 NÆSTVED, tlf.
53-764030.
SVEND KOFOED, gårdejer, født
d. 6.-12.-1917, søn af Julie og
Vilhelm Kofoed Mortensen, gift
d. 7.-5.-1944 med Maja Steen,
husmor, født d. 30.-12.-1920,
datter af Alma og Frederik Ste
en. Parret har døtrene: Inge,
født d. 30.-9.-1946 og Marianne,
født d. 31.-7.-1950.
S.K. har været på Tune Landbrugsskole. Han forpagtede gården d. 1.-3.-1952 og over
tog den i 1974 fra Ragnhild Schannong.
Areal 50 ha., heraf tilkøbt 9,9 ha. Der er 5,5 ha. mose. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1797 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald ændret til tørreri og kornopbevaring i 1989, lade fra 1920 og maskinhus fra
1910. Der er 2 traktorer, plan- og tårnsiloer samt korntørreri med varm og kold luft.
BØGESØVEJ 16, "NY KIRKEBJERGGAARD", BØGESØ, 4700
NÆSTVED, tlf. 53-764352.
ERIK JENSEN, gårdejer, født d.
22.-12.-1934, søn af Krestine og
Aksel Jensen, gift d. 5.-10.-1957
med Ingrid Jacobsen, husmor,
født d. 17.-11.-1934, datter af
Dagmar og Theodor Jacobsen.
Parret har døtrene: Susanne, født
d. 27.-1.-1958, Lina, født d. 14.7.-1959 og Jette, født 5.-9.-1964.
I.J. døde d. 26.-8.-1985. E.J. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 2.-9.-1970 fra A. Nielsen.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er 1 ha. skov, eng og
mose. Stuehuset er opført i 1885 og restaureret i 1971. Avlsbygningerne består af 5
svinestalde fra 1971, 1974, 1976 og 1980, lader fra 1971 og 1980, maskinhuse fra 1971
og 1976, gastæt silo og fodercentral fra 1971. Gården drives med en svineproduktion
på 70 årssøer, der produceres 200 smågrise og 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri
med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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BØGESØVEJ 20, "JØRGENS MINDE", BØGESØ, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-764187.
JØRGEN LARSEN, gårdejer, født d. 10.-2.-1912, søn af Julia og Niels Larsen, gift d.
15.-12.-1935 med Helga Jensen, husmor, født d. 4.-10.—1910, datter af Frederikke og
Jens Jensen. Parret har døtrene: Birgit, født d. 15.-6.-1938, Anne Lise, født d. 21.1.-1946 og Tove, født d. 2.-9.-1953.
J.L. har været på Haslev Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1935 og overtog
den i 1966 fra sin far Niels Larsen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 38 ha., der er 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af byg, hvede og ærter. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.
BØTTEKILDEVEJ 2, "BØTTEKILDEGAARDEN", 4700 NÆSTVED,
tlf. 53-740347.
JENS LARSEN, regnskabskonsu 
lent, født d. 12.-5.-1951, søn af
Inger Marie og Ejnar Larsen, gift
d. 21.-4.-1979 med Birte Lockenwitz, assistent, født d. 11.-9.1952, datter af Gurli og Ømend
Rasmussen. Parret har døtrene:
Tine, født d. 7.-11.-1979 og Dit
te, født d. 24.-4.-1983.
J.L. er uddannet agronom. Han overtog gården d. 1.-5.-1984 fra Egon Christensen.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 16,3 ha., der er 1 ha. skov og mose. Jorden er bort
forpagte!.
Stuehuset er opført i tiden 1801-1880 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består
af kvægstald og svinestald begge fra 1914 samt lade fra 1890. Der er 1 traktor.

ENGHAVEVEJ 2, "KASTANIELY", LOV, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-761347.
JØRGEN BIRKEDAL NIELSEN, gårdejer/smed, født d. 12.-8.-1952, søn af Anne-Lise
og Johannes Nielsen, gift d. 18.-8.-1984 med Hanne Foged, socialpædagog, født d.
1.-3.-1953, datter af Edith og Svend Hansen. Parret har børnene: Kristina, født d.
5.-2.-1982, Nana, født d. 18.-11.-1984 og Jacob, født d. 13.-5.-1988.
J.B.N. er i bestyrelsen for Familiebrug. Han overtog gården i august 1985 fra sin far
Johannes Nielsen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 24 ha., der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1840 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1990, lader fra 1920 og 1986 samt maskinhus fra 1920. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på 350 stk. årligt, desuden er der 50 får, alle moderdyr,
samt 5 heste på pension. Planteproduktionens slagsafgrøder er sukkerroer, raps, byg
og hvede. Der er 2 traktorer, plansilo og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
FLINTEMOSEVEJ 36, "HØJBO-

gård", bøgesø, 4700 næstved, tlf. 53-764022.

JØRN ERIK HANSEN, gårdejer,
født d. 10.-4.-1955, søn af Ka
ren og Preben Hansen, gift d.
15.-9.-1979 med Ellen Marie Lil
levang Hansen, medhjælpende hu
stru, født d. 2.-4.-1952, datter
af Inger og Evald Hansen. Par
ret har børnene: Niels, født d.
20.-6.-1981, Marie Louise, født
d. 2.-1.-1986 og Henriette, født d. 25.-4.-1988.
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J.E.H. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog første halvdel af gården i
1976 og resten i 1979 fra sin far Preben Hansen.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er 3 ha. skov og mose.
Derudover er der forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1896 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1904, hestestald og svinestald ændret til kvægstæld i 1983, lade fra 1945
tilbygget i 1974, maskinhus fra 1974, foderhus fra 1987 og udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 44 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne
RDM og SDM, desuden er der 2 ponyer. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg,
sukkerroer og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, tårnsilo,
korntørreri med varm luft og staldvarme til stuehuset. På gården er ansat 2 faste
medhjælpere og der er 1 skoledreng til hjælp.

GADEVANG 14, "VESTERDAL", V.
EGESBORG, 4700 NÆSTVED, tlf. 53761437.
BENT ANDERSEN, gårdejer, født d.
16.-8.-1934, søn af Karen Margrethe og
Verner Andersen.
B.A. har været på Tune Landbrugsskole.
Han overtog gården nytår 1969/1970 fra
sin far Verner Andersen.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og lø
bende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald, begge fra 1962, lade og foderhus, begge fra 1960,
samt kampestenshus fra omkr. 1840. Besætningen består af 10 får og 1 vædder. Plan
teproduktionen salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HAMMER PRÆSTEMARK 15,
"ØSTERGAARD",
HAMMER,
4700 NÆSTVED, tlf. 53-761470.
JENS ANDERSEN, gårdejer,
født d. 6.-10.-1956, søn af Ka
ren og Tage Andersen, gift d.
12.-11.-1983 med Lisbeth Elmquist, bankassistent, født d.
24.-2.-1961, datter af Anne-Lise
og Ole Elmquist. Parret har
datteren Camilla, født d. 1.-6.1987.
J.A. har været på Lundby og Lyngby landbrugsskoler, han er i repræsentantskabet for
Steff Houlberg. Han overtog gården d. 22.-10.-1983 fra Torben Jensen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 32 ha., og der er forpagtet 3,4 ha.
Stuehuset er opført i 1898 og restaureret løbende fra 1983. Avlsbygningerne består af
sostald og klimastald fra 1963 renoveret i 1983, slagtesvinestald fra 1986, lade fra
1963 renoveret løbende, maskinhus fra 1978, 2 gastætte siloer, foderhus fra 1963 og
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der produceres 500
smågrise og 1.600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, rød
svingel og ærter. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På
gården er ansat 1 fast medhjælper.

HEMMESTRUPVEJ 4, "HØJSTRUPGAARD", HEMMESTRUP, 4733 TAPPERNØJE, tlf.
53-764395.
KRISTIAN BUSK ANDERSEN, gårdejer, født d. 24.-4.-1926, søn af Marie og Anthon
Busk Andersen, gift d. 12.-5.-1950 med Bodil Jensen, medhjælpende hustru, født d.
30.-5.-1928, datter af Marie og Albert Jensen. Parret har børnene: Carsten, født d.
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12.-8.-1951, Uffe, født d. 4.-5.1953 og Ane Birgitte, født d.
19.-6.-1959.
Kristian B. Andersen har været
på Tune Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-4.-1950 fra
Sofus Hansen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
31 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Der
er lidt skov og mose.
Stuehuset er opført i 1907 og lø
bende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1907 ændret til svinestald i 1969, svinestalde fra 1907,
1973, 1980 og 1981, svinestald fra 1934 ændret til kornmagasin og maskiner, der er
lade fra 1907. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.500 stk. årligt, des
uden er der 4 ungdyr af blandet race. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårn- og
plansiloer, korntørreri med varm og kold luft samt fast brændselsfyr. På gården er
ansat 1 medhjælper.
HJORTHØJVEJ 3, "LINDELY",
HAMMER, 4700 NÆSTVED, tlf.
53-761307.
SØREN KIRKEGÅRD PETERSEN,
gårdejer, født d. 2.-2.-1941, søn
af Rigmor og Carl Kirkegård Pe
tersen, bor sammen med Birgit
te Gundersen, gartnermedhjælper,
født d. 21.-12.-1942, datter af
Jenny og Niels Peder Gundersen.
S.K.P. overtog gården d. 1.-4.1976 fra sin mor Rigmor Kirke
gård Petersen.
Ejendomsskyld 1.675.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha. Der er 2,4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1898 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1860 tilbygget i 1936, svinestald fra 1976, lade og maskinhus begge fra
1936. Gården drives med en svineproduktion på 65 årssøer, der produceres 1.000 smågrise og 25 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 2
traktorer, 2 mejetærskere, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

HOLMEVEJ 6, "HØAGERGAARD", NÆSTELØ, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-740062.
JØRGEN SIMON HANSEN, gårdejer, født d. 10.-7.-1951, søn af Thyra og Otto Han
sen, gift d. 4.-7.-1981 med Ida Madsen, overlærer, født d. 2.-8.-1956, datter af Birgit
og Anders Madsen. Parret har sønnerne: Lasse, født d. 25.-7.-1983 og Thomas, født d.
28.-3.-1990.
J.S.H. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1976 fra sin far
Otto Hansen. Nuværende ejer er 7. generation på gården.
Areal 45 ha., der er 2 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1897 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1870 ændret til svinestald i 1965/66, lader fra 1870 og 1936 samt maskinhus
fra 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer,
græsfrø, byg, hvede, rug, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.
J.S. ejer og driver også Skovbovej 8, Næstelø, 4700 Næstved.
HOLMEVEJ 36, "BOULSBJERGGÅRD", BRANDELEV, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-740044.
BØRGE NIELSEN, gårdejer, født d. 28.-2.-1930, søn af Gudrun og Theodor Nielsen,
gift d. 6.-10.-1962 med Ketty Holmgren, medhjælpende hustru, født d. 17.-2.-1930,
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datter af Paula og Harry Holm
gren.
Børge Nielsen har været på Lund
by Landbrugsskole. Han overtog
gården i 1972 fra sin mor Gudrun
Nielsen. Nuværende ejer er 9.
generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1787.
Ejendomsskyld 1.320.000. Areal
23 ha., der er frasolgt 0,5 ha.
Der er 3 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført i 1800 og lø
bende vedligholdt. Avlsbygninger
ne består af kvægstald ombygget
til svinestald i 1979, hestestald ombygget til svinestald i 1963, svinestald fra 1894,
lade ombygget i 1976 og maskinhus fra 1952. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og raps.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 læssegrabbe, tårnsilo samt korntørreri med varm
og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HOVEDVEJEN 1A, "LINDHØJ",
SJOLTE-BRØDERUP, 4733 TAP
PERNØJE,
tlf.
53-765076.
KAJ TERNDRUP, proprietær,
født d. 11.-3.-1930, søn af Ger
da og Aksel Terndrup. K.T. har
sønnen William, født d. 19.-3.-1966.
K.T. overtog gården i 1977 fra
Hjorth.
Ejendomsskyld ca. 5.000.000.
Areal 70,6 ha., der er 2,2 ha.
skov. Derudover er der forpagtet 16,5 ha. Stuehuset er opført i 1919, restaureret i 1975 og 1979 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1919 løbende renoveret, svinestald fra
1919 ombygget til maskiner og kornopbevaring, der er lade fra 1919 løbende reno
veret. Besætningen består af 2 heste. Gården drives udelukkende med planteprodukti
on bestående af raps, ærter, rødsvingel og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
plansiloer samt korntørreri med varm og kold luft. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft. K.T. ejer og driver også "Østergaard", Smidstrupvej 57, 4733 Tappernøje.
Ejendomsskyld 1.890.000. Areal 31,5 ha. Denne gård drives fra "Lindhøj".
HOVEDVEJEN 25, "MØLLEVANG",
SJOLTE-MARK, 4733 TAPPER
NØJE, tlf. 53-765253.
VIGGO MADSEN, parcellist, født
d. 29.-11.-1923, søn af Helene
Skjødt og Mads Laursen Madsen,
gift d. 20.-10.-1956 med Karen
Elisabeth Hansen, husmor, født
d. 25.-12.-1929, datter af Marta
og Rasmus Hansen. Parret har
børnene: Helge, født d. 7.-7.1957, Aage, født d. 26.-5.-1959

og Marianne, født d. 12.-10.-1963.
V.M. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-2.-1955 fra
Villy Iversen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 8 ha.
Stuehuset er opført i 1919 og tilbygget i 1940. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1940 og løbende vedligeholdt, garage, vaskehus og vognport
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alle fra 1957 samt lade fra 1960. Besætningen består af lidt høns. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af hvede. Der er 1 traktor og 1 meje
tærsker. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
HØJGÅRDSVEJ 4, "HØJGÅRD",
SJOLTE, 4733 TAPPERNØJE,
tlf. 53-765457.
INGVOR JENSEN, gårdejer, født
d. 14.-5.-1920, søn af Jensigne
og Jakob Jensen, gift d. 14.-7.1954 med Else Nielsen, medhjæl
pende hustru, født d. 7.-12.-1918,
datter af Anna og Kresten Niel
sen. Parret har døtrene: Evy,
født d. 21.-9.-1943 og Eva, født
d. 29.-1.-1949.
I.J. har været sognerådsformand. Han overtog gården i 1951 fra sin far Jakob Jensen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 31,5 ha.
Stuehuset er opført i 1700 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1873 ombygget i 1950, vognport og garage begge fra 1872 og løbende ved
ligeholdt, lade fra 1873 og maskinhus fra 1940. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 50 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, raps og
korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsiloer, korntørreri med varm og
kold luft samt fast brændselsfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

JARSSKOVVEJ 6, "JARSSKOVGAARD", V. EGESBORG, 4700
NÆSTVED, tlf. 53-800577.
KARSTEN WALSTED CHRISTOF
FERSEN, gårdejer, født d. 23.9.-1944, søn af Mikala og Leo
Christoffersen, gift d. 10.-4.1971 med Grete Dyrlev Jensen,
fritidslærer, født d. 24.-1.-1951,
datter af Johanne Dyrlev og Fre
de Jensen. Parret har sønnerne:
Lars, født d. 9.-5.-1972 og Jens,
født d. 19.-6.-1975.
K.W.C. arbejder som afløser for renovertionsarbejder, han har været på Lundby Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1982 fra sin far Leo Christoffersen. Nuværen
de ejer er 3. generation på gården.
Areal 35,2 ha., heraf tilkøbt 9,9 ha. Der er forpagtet 2,2 ha.
Stuehuset er løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af svinestald, lade og ma
skinhus. Besætningen består af høns. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af sukkerroer, rug, byg, hvede, raps og frøgræs. Der er 2 traktorer og 1
mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

JARSSKOVVEJ 7, "SKOVLYGAARD", 4700 NÆSTVED, tlf.
53-800381.
JØRGEN PEDER HANSEN, gård
ejer, født d. 22.-4.-1940, søn af
Henny og Albert Hansen, gift d.
6.-1.-1962 med Ingelis Jensen,
sygeplejerske, født d. 27.-9.-1940,
datter af Steffi og Verner Jen
sen. Parret har børnene: Jesper,
født d. 27.-5.-1962, Peter, født
d. 26.-1.-1965 og Birgitte, født
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d. 3.-11.-1970.
J.P.H. overtog gården d. 12.-8.-1964 fra Jørgen Pedersen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 29,3 ha., der er 0,5 ha. med tilplantning. Derudover
er der forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1903, tilbygget i 1974 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1903 løbende vedligeholdt, svinestalde fra 1903 og 1979, lader
fra 1913 og 1979 samt maskinhus fra 1979. Gården drives med en svineproduktion på
15 årssøer, der produceres 230 slagtesvin årligt, desuden er der 20 årsammekøer, 15
ungdyr og 6 slagtekalve af racen Hereford samt 2 heste. Planteproduktionens salgs
afgrøder er maltbyg og sukkerroer. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstati
on bruges til en del af markarbejdet.
KELDSBJERGVEJ 1, "ØSTERGAARD", HAMMER-TORUP, 4750 LUNDBY, tlf. 53790193.
MARGIT LARSEN, gårdejer, født d. 25.-11.-1923, datter af Olga og Chr. Christensen,
gift d. 27.-3.-1948 med Sigfred Larsen, gårdejer, født d. 30.-4.-1898, søn af Ane og
Hans Larsen.
M.L. overtog gården i 1925 fra Peter Jacobsen.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 16,3 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført først i 1900-tallet og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne be
står af kvægstald og svinestald, begge fra først i 1900-tallet, lade fra omkring 1958
og maskinhus fra 1983. Gården drives med en kødkvægsproduktion på 11 årsammekøer
og 11 ungdyr af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og sukker
roer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og kombifyr. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
KELDSBJERGVEJ 2, "HILSHØJ", TORUP-LUNDBY, 4750 LUNDBY.
ORLA HANSEN, gårdejer, født d. 23.-8.-1915, søn af Anna og Peter Henning Hansen,
gift i 1941 med Asta Hansen, medhjælpende hustru, født d. 21.-3.-1918, datter af
Karen og Edvard Hansen. Parret har børnene: Carsten, født d. 19.-12.-1942 og Ebba,
født d. 6.-3.-1946.
O.H. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 26.-9.-1941 fra
Anders Pedersen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 13 ha., heraf 0,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1909 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade, alle fra 1909, samt maskinhus fra 1953. Besætningen består
af 3 ungdyr af blandet race. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af hvede, byg og sukkerroer. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
KILDEBAKKEN 27, "KIRKEBJERGGÅRD", EVERDRUP, 4733 TAPPERNØJE, tlf.
53-764283.
ERIK JENSEN, gårdejer, født d. 8.-10.-1926, søn af Johanne Margrethe og Hans Thor
vald Jensen, gift d. 23.-5.-1953 med Inge Henriksen, medhjælpende hustru, født d.
20.-3.-1931, datter af Gudrun Lund og Kristen Henriksen. Parret har børnene: Tho
mas, Lisbeth og Merethe.
E.J. har været på Fyns Stifts Husmandsskole (Nordisk Landbrugsskole). Han overtog
gården d. 10.-8.-1962 fra Katrine og Karl Rasmussen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 16,6 ha. og der er forpagtet 24 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i tiden 1973-78. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1968, lade fra 1976, maskinhus fra 1989 og udendørs køresiloer. Gården
drives med en kvægbesætning på 30 årskøer og 35 ungdyr af racen RDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og maltbyg. Der er 3 traktorer og 1
mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KIRKESTRÆDE 2, "NÆSTELØGAARD", NÆSTELØ, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-740098.
ANDERS MADSEN, gårdejer, født d. 15.-10.-1930, søn af Marie og Mads Madsen, gift
d. 6.-6.-1954 med Birgit Marie Jensen, husmor, født d. 26.-11.-1930, datter af
Margrethe og Jens Chr. Jensen. Parret har datteren Ida, født d. 2.-8.-1956.

-GiiAnders Madsen har været på
Lundby Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-4.-1967 fra
sin far Jens Chr. Jensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
31 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha. Der
er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1705 og lø
bende vedligeholdt. Avlsbygnin
gerne består af svinestalde fra
omkr.1920 og 1967, lade fra 1937
og maskinhus fra 1974. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer, hvede, maltbyg,
raps, rug og frø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og
kold luft samt fastbrændselsfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

KORSKILDEVEJ 8, "GYLLINGBAKKE", BRØDERUP, 4733 TAPPERNØJE, tlf. 53764034. PREBEN EJVIND HANSEN, gårdejer, født d. 6.-3.-1928, søn af Hans Ole Han
sen, gift d. 1.-5.-1948 med Karen Pein Berg, fhv. chauffør, født d. 28.-1.-1928, datter
af Henry Gambetta Pein Berg. Parret har børnene: Jytte Pein og Jørn Erik.
Begge ægtefæller har været på Slangerup Landbrugsskole. K.P.B. har været doms
mand, og P.E.H. har været vandsynsmand og brandfoged. P.E.H. overtog gården d.
1.-11.-1976 fra Hans Peter Hansen. Ejendomsskyld 810.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af svinestald renoveret i
1977, lade fra 1983 og maskinhus fra 1984. Man har ingen drift på gården, grundet
sygdom. Der er 1 traktor og 1 kornsilo.
LANDEVEJEN 33, "LINDEGÅR
DEN", LOV, 4700 NÆSTVED,
tlf. 53-761111.
EMIL PETERSEN, gårdejer, født
d. 8.-3.-1920, søn af Marie og
Sofus Petersen, gift d. 23.-9.1961 med Elly Christiansen,
medhjælpende hustru, født d. 6.1.-1929, datter af Sofie og
Svend Åge Christiansen. Parret
har sønnerne: Niels Henrik, født
d. 12.-11.-1963 og Svend Åge,
født d. 2.-11.-1966. E.P. overtog gården i 1956 fra sin mor Marie Petersen.
Ejendomsskyld 1.340.000. Areal 20,4 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1920 og maskinhus fra 1955. Gården drives med en svineproduktion på 10
årssøer, der produceres 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, byg og hvede. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med kold luft.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

LL. RØTTINGEVEJ 7, LILLE
RØTTINGE, 4733 TAPPERNØJE,
tlf. 53-766078.
POUL-ERIK RASMUSSEN, land
mand, omtales under Sneserevej
97.
P.E.R. overtog gården d. 1.-8.1978 fra Mogens Nicolejsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
9,5 ha., heraf 1,5 ha. skov og
eng. Der er forpagtet 8 ha. og
udlejet 1 ha. eng.
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Stuehuset er opført i 1976 og udlejet. Avlsbygningerne består af svinestald fra omkring
1977, lade og maskinhus fra 1976 samt gylletank. Gården drives med en svineproduk
tion på 110 årssøer, der produceres 2.200 smågrise årligt. Der er kornsilo og halmfyr.
P.E.R. ejer og driver også Sneserevej 97, 4700 Næstved.
LOV SØNDERSKOV 4, "LYGÅRD", LOV, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-761546.
JØRGEN GEERT-JØRGENSEN, landmand, født d. 5.-7.-1952, søn af Agnethe og Mo
gens Geert-Jørgensen, gift d. 27.-11.-1978 med Lissi Jensen, ekspeditrice, født d.
26.-7.-1954, datter af Ruth og Svend Jensen. Parret har børnene: Jacob, født d.
12.-10.-1979 og Louise, født d. 5.-7.-1982.
J.G.J. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården i maj 1976 fra Otto
Jensen.
Ejendomsskyld 1.925.000. Areal 16 ha. og der er forpagtet 41,6 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1914 ændret til svinestald, svinestald fra 1914 renoveret i 1976, lade og
maskihus begge fra 1914, gastæt silo og gylletanke. Gården drives med en svinepro
duktion på 100 årssøer, der produceres ca. 2.000 slagtesvin årligt, desuden er der 2
ponyer. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og raps. Der er 2 traktorer
og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

LOVVEJ 16, "SVINGGÅRDEN", LOV, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-761067.
HANS HELGE HOUGÅRD, gårdejer, født d. 4.-2.-1936, søn af Astrid og Jacob Jensen
Hougård, gift i 1962 med Grethe Hasen, medhjælpende hustru, født d. 3.-2.-1938,
datter af Ebba og Martin Hansen. Parret har sønnerne: Henrik, født d. 25.-1.-1963,
Morten, født d. 26.-11.-1964 og Svend Erik, født d. 6.-4.-1967.
H.H.H. er branddirektør og næstformand i Næstved Diskotobank. Han overtog gården i
1958 fra Marie Nielsen.
Ejendomsskyld 1.270.000. Areal 17,6 ha., der er frasolgt 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret i perioden 1970-80. Avlsbygningerne består
af svinestald ændret til hønsehus, lade og foderhus begge fra 1920 samt maskinhus fra
1985. Besætningen består af 600 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer, byg, hvede, raps og frø. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinparken er
fælles med sønnerne Morten og Henrik. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
LUNDBYVEJ 6, HAMMER, 4700
NÆSTVED, tlf. 53-761289.
ERNST NIELSEN, gårdejer, født
d. 31.-3.-1933, søn af Ingeborg
og Christian Nielsen, gift d. 9.11.-1963 med Susanne Pedersen,
hjemmehjælper, født d. 2.-6.-1945,
datter af Inger og Hans Peder
sen. Parret har døtrene: Inger-Marie, født d. 6.-3.-1964, Liselotte,
født d. 9.-2.-1966 og Anne Dor
te, født d. 19.-3.-1967.

E.N. overtog gården i 1956 fra Jørgen Hansen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 24,8 ha., heraf tilkøbt 23,7 ha. Der er forpagtet 11
ha. Stuehuset er opført i 1911 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af
stald ændret til hønsehus i 1976, foderhus fra 1976 samt lade og maskinhus fra 1979.
Gården drives med rugeægshøns, der er 3.000 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer, rødkål, foderærter, byg og hvede. Der er 3 traktorer, tårnsilo, korn
tørreri med varm og kold luft samt kølerum til æggene. Maskinstation bruges til lidt
af markarbejdet.
LUNDBYVEJ 22, "BAKKELY", HAMMER, 4750 LUNDBY, tlf. 53-767377.
SVEND AAGE LARSEN, gårdejer, født d. 13.-8.-1921, søn af Kristine og Niels Peter
Larsen, bor sammen med Inger Jensen, født d. 25.-6.-1919, datter af Marie og Peder
Pedersen.
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S.AA.L. overtog gården i 1943 fra sin far Niels Peter Larsen.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 16,2 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900, restaureret og tilbygget flere gange, senest i 1958.
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1900 restaureret og tilbygget i 1942, svinestald fra 1961, lade fra 1955 og maskinhus fra 1984. Gården drives som alsidigt land
brug med en svineproduktion på 7 årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt,
og en ammekobesætning på 4 årsammekøer og 4 slagtekalve af racerne SDM og Hereford, derudover er der 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og
foderroer. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.
MULDBJERGVEJ 8, "MULDBJERGGÅRD", ST. RØTTINGE, 4733,
TAPPERNØJE, tlf. 53-765369 og
53-765028.
MOGENS ERIK HANSEN, gård
ejer, født d. 15.-6.-1960, søn af
Hugo Hansen, bor sammen med
Gitte Toftlund, lægesekretær,
født d. 5.-11.-1952, datter af
Poul Johansen. Parret har datte
ren Trine.
M.E.H. er driftslederuddannet.

Han overtog gården d. 1.-4.-1985.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 46 ha. og der er forpagtet 104 ha.
Stuehuset er restaureret. Avlsbygningerne består af lade. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af korn, sukkerroer, raps, ærter, græsfrø og hvidkløverfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft.
På gården er ansat 1 fast medhjælper.
M.E.H. ejer og driver også "Kildevanggård" i Krømlinge. Landbruget drives i fælles
skab med faderens landbrug, som er på 130 ha.
NYSKOVVEJ 26, "SKOVGÅRD",
NYSKOV, 4750 LUNDBY, tlf.
53-790246.
JENS PETER CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 7.-1.-1945, søn
af Marie Elisabeth og Chr. Chri
stensen. J.P.C. har børnene: Lis
beth, født d. 25.-5.-1973 og
Jens Chr., født d. 16.-3.-1975.
J.P.C. har været på Kærhave
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1967 fra sin far Chr.
Christensen. Nuværende ejer er
3. generation på gården. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 30,8 ha., heraf tilkøbt ialt
18,7 ha. Stuehuset er opført sidst i 1800-tallet, restaureret i 1942 og løbende
vedligeholdt. Avlsbygningerne består af sostald fra 1970 bruges som opbevaringsrum,
svinestald fra sidst i 1800-tallet renoveret i 1954 og bruges til lagerrum, svinestald
fra 1971, garage-brændeskur fra sidst i 1800-tallet renoveret i 1942, hestestald fra
1960 bruges til opbevaringsrum, lade fra 1954 ændret til maskinhus omkring 1984.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, ærter, maltbyg,
sukkerroer og raps. Der er 2 traktorer, mejetærsker og fastbrændselsfyr. Maskinstati
on bruges til lidt af markarbejdet.
NYSKOVVEJ 28, NYSKOV, 4750 LUNDBY, tlf. 53-790274.
ASTA OLSEN, husmor, født d. 11.-3.-1916, datter af Jensigne og Anton Larsen, gift
med Lars Peter Olsen, født d. 30.-3.-1901. Parret har børnene: Niels Henrik, født d.
3.-9.-1951 og Tove, født d. 3.-5.-1938.
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A.O. overtog gården i 1933 fra Harald Mortensen.
Areal 8,3 ha. Bygningerne består af stuehus, kvægstald, svinestald og lade. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er 1 traktor og 1
mejetærsker. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
NYSKOVVEJ 30, "BONDEGAARDEN", NYSKOV, 4750 LUNDBY,
tlf. 53-790118.
FINN INGEMANN CHRISTIANSEN,
gårdejer, født d. 23.-1.-1954, søn
af Inge og Ove Christiansen, gift
d. 23.-1.-1988 med Susanne Niel
sen, døgnplejer, født d. 25.-10.1954, datter af Anna Grethe og
Svend Aage Nielsen. De har bør
nene: Ayoe, født d. 17.-12.-1973,
Sune Angel, født d. 17.-12.-1974

og Sine, født d. 18.-6.-1975.
F.I.C. overtog gården i 1988 fra Holger Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er 0,8 ha. skov og
plantage.
Stuehuset er opført omkring 1920, restaureret i 1967 og løbende vedligeholdt. Avls
bygningerne består af kvægstald og svinestald begge fra 1920 og løbende renoveret
samt maskinhus løbende renoveret. Gården drives med en kødkvægsbesætning på 4 årsammekøer, 7 ungdyr og 3 slagtekalve af racerne SDM og RDM, desuden er der 1 hest,
får og angorakaniner. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt fastbrændselsfyr. Går
den drives som økologisk landbrug. Der er ansat lidt løs hjælp i sæsonen.
PRÆSTØ LANDEVEJ 1, "ELTEKILDEGAARD", NÆSTELØ, 4700 NÆSTVED, tlf.
53-740034.
HANS RASMUS HANSEN, gårdejer, født d. 24.-2.-1942, søn af Gudrun og Paul Ole
Hansen, gift d. 2.-6.-1973 med Irene Knudsen, medhjælpende hustru, født d. 18.-7.1950, datter af Margrethe og Jørgen Knudsen. Parret har datteren Pernille, født d.
16.-8.-1975.
H.R.H. er landbrugslærer, han har været på Sydsjællands Landbrugsskole og er byråds
medlem i Fladså Kommune. Han overtog gården d. 1.-10.-1972 fra sin far Paul Ole
Hansen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.090.000. Areal 44,7 ha., heraf 3 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført i 1908 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge fra 1823 renoveret i 1945 og løbende vedligeholdt, lade fra
1914 og maskinhus fra 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af raps, sukkerroer, græsfrø, maltbyg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, korntørreri og halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

PRÆSTØ LANDEVEJ 49, "BLANGSLEVGÅRD", BLANGSLEV, 4700
NÆSTVED, tlf. 53-761372.
ARNE NIELSEN, bestyrer, født
d. 4.-4.-1936, søn af Astrid og
Peter Nielsen, gift d. 6.-6.-1970
med Ruth Milton Jensen, med
hjælpende hustru, født d. 25.10.-1949, datter af Asta og Gun
nar Jensen. Parret har døtrene:
Mariann, født d. 17.-6.-1971 og
Anette, født d. 9.-3.-1974.
A.N. har været på Lundby Landbrugsskole. Han blev bestyrer på gården i 1973, hvor
han kom fra Lolland, hvor han var bestyrer på en gård af samme ejer.
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Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 34,1 ha.
Stuehuset er opført i 1921 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1921 og 1978, lade og maskinhus begge fra 1921 samt gastæt silo. Gården
drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der prouceres 1.000 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og græsfrø. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, kornsilo og portionstørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet. Gården ejes af Jens Borsting, som overtog den i 1972 fra Vibholm.
PRÆSTØ LANDEVEJ 55,
"CHRISTIANSMINDE",
BLANGSLEV, 4700 NÆST
VED, tlf. 53-761100.
STIG HANSEN, gårdejer,
født d. 27.-6.-1951, søn af
Edith og H.O. Hansen, gift
d. 28.-5.-1977 med Charlot
te Haufort, sygeplejerske,
født d. 1.-4.-1956, datter
af Karen og Oskar Haufort.
Parret har børnene; Chri

stina, født d. 4.-8.- 1978 og Ulrik, født d. 27.-2.-1981.
S.H. har været på Lyngby Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Næstved og Om
egns Landboforening, formand for Sydsjælland og Møn Frøavlerforening. Han overtog
gården d. 1.-7.-1976 fra sin far H.O. Hansen.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Derudover er der forpagtet 59 ha. Stuehuset er opført i 1871 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne
består af svinestalde fra 1927, 1960 og 1978, lade fra 1984 og maskinhus fra 1977.
Besætningen består af 1 hest. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af sukkerroer, raps, hvede, byg, engrapgræs og alm. rajgræs. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo samt korntørreri med varm og
kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
PRÆSTØ LANDEVEJ 83, "KORSHØJ", FÅRUP, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-761080.
ARNE NEERUP MADSEN, landmand, født d. 27.-3.-1952, søn af Edith og Aage Neerup Madsen, gift d. 25.-5.-1985 med Grethe Buhl Jeppesen, sygeplejerske, født d.
16.-6.-1957, datter af Olga og Christian Jeppesen. Parret har sønnen Andreas Jozef,
født d. 15.-6.-1985.
A.N.M. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1978 fra
sin far Aage Neerup Madsen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 34,8 ha. og der er forpagtet 99 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1943 ændret til lade i 1988, lade fra 1988 og maskinhus fra 1978. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg, raps og græsfrø.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver samt korntørreri med varm og kold
luft. Man har 1 skoledreng til hjælp.
A.N.M. driver desuden andre gårde på ialt 16,5 ha.

RINGVEJ 4, "SMAKKEBÆK", RING, 4750 LUNDBY, tlf. 53-761250.
HANS JENSEN, forpagter, født d. 30.-4.-1930, søn af Ingeborg og Hjalmar Jensen,
gift d. 8.-9.-1953 med Dora Bille Hansen, medhjælpende hustru, født d. 8.-9.-1929,
datter af Johanne og Hans Hansen. Parret har børnene: Dorte, født d. 6.-6.-1954,
Søren, født d. 12.-5.-1957 og Steen, født d. 30.-3.-1960.
H.J. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1974.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 18,5 ha., heraf 1 ha. skov. Der er frasolgt 11 ha. og
forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1986. Avlsbygningerne består af svinestald og lade begge fra
omkring 1950 samt maskinhus fra før 1940. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af byg, hvede, frø, sukkerroer, grønsager og tulipaner. Der er 3
traktorer, halvpart i mejetærsker, 1 kartoffeloptager, 1 tulipanmaskine, 1 sorterings

maskine, tårnsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper på deltid og man har 8 skole
børn til hjælp.
H.J. ejer og driver også Grumløsevej 119, Grumløse, 4750 Lundby, Vordingborg Kom
mune. Denne gård er på 31 ha.
Gården "Smakkebæk", Ringvej 4, ejes af Peder Nielsen, kontorchef. Han overtog går
den i 1974 fra sin mor.

RINGVEJ 8, "RINGGÅRDEN",
RING, 4750 LUNDBY, tlf. 53767526.
MORTEN JACOB HAUGAARD,
landmand, født d. 26.-11.-1964,
søn af Grethe og Hans Helge
Haugaard, gift d. 24.-6.-1989
med Bente Heldbo, håndarbejds
lærer, født d. 22.-3.-1966, datter
af Edith og Arne Andersen. Par
ret har sønnen Jacob, født d.
21.-4.-1990.
M.J.H. er specialarbejder i et byggefirma og har været på Lundby og Høng land
brugsskoler. Han overtog gården d. 1.-7.-1990 fra sin far Hans Helge Haugaard. Nuvæ
rende ejer er 10. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1669, den
er altid gået fra far til søn.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 27 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald ændret til hønsehus, svinestald fra omkring 1900 samt lade og maskinhus begge
fra 1927. Besætningen består af 400 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er suk
kerroer, raps, rødsvingel, byg og hvede. M.J.H. har maskinfællesskab med faderen og
broderen Hans Henrik. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

RINGVEJ 28, "NYGÅRD", RING,
4750 LUNDBY, tlf. 53-769057.
HANS CHRISTIAN JENSEN,
gårdejer, født d. 1.-10.-1934,
søn af Klara og Lars Christian
Jensen, gift d. 5.-10.-1957 med
Margit Stenbek, medhjælpende
hustru, født d. 16.-2.-1936, dat
ter af Marie og Villy Stenbek.
Parret har børnene: Anette og
Birgitte, født d. 24.-12.-1957
samt Charlotte, født d. 4.-9.-1969.
H.C.J. er i repræsentantskabet
for Steff Houlberg. Han overtog
gården i 1965 fra sin far Lars Christian Jensen. Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 19
ha. Stuehuset er opført i 1916 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af
svinestalde fra 1916 og 1975, lade og maskinhus begge fra 1943, gastæt silo fra 1986
og foderhus fra 1916. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 700 stk. Plante
produktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg og hvede. Der er 1 traktor og stald
varme til stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
RINGVEJ 45, "FORMARKSGÅRD", RING, 4750 LUNDBY, tlf. 53-767386.
FREDE JØRGEN OLSEN, gårdejer, født d. 1.-12.-1941, søn af Bertha Kristine og
Hans Marius Olsen, gift d. 19.-6.-1981 med Elly Thora Pedersen, hjemmehjælper, født
d. 26.-3.-1943, datter af Ebba Elise og Jens Peder Pedersen. Parret har børnene: An
ne Marie, født d. 13.-9.-1973 og Niels Henrik, født d. 24.-9.-1981.
R.J.O. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1969 fra sin far
Hans Marius Olsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.

Areal 17,7 ha.
"Formarksgård"s stuehus er opført
i 1902 og løbende vedligeholdt.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra
omkring 1898. Besætningen består
af 4 slagtesvin. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer,
byg, hvede og raps. Der er 3
traktorer og 1 mejetærsker. Ma
skinstation bruges til en del af
markarbejdet.

RINGVEJ 47, "FAUERHOLM",
RING, 4750 LUNDBY, tlf. 53767346.
FREDE JENSEN, gårdejer, født
d. 2.-4.-1938, søn af Marie og
Andreas Jensen, gift d. 4.-7.-1964
med Kirsten Madsen, medhjæl
pende hustru, født d. 26.-8.-1940,
datter af Herdis og Jørgen Mad
sen. Parret har tvillingerne: Ul
rik og Anders, født d. 7.-2.-1968.
F.J. har været på Lundby Land
brugsskole. Han overtog gården d. 11.-6.-1964 fra Svend Jensen.
Areal 24 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1933 og henholdsvis ændret til svinestald i 1970 og 1964-65,
svinestalde fra 1933 og 1983, maskinhus fra 1974, 2 gastætte siloer og gylletank. Går
den drives med en svineproduktion på 75 årssøer, der produceres 1.500 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er frøgræs, ærter og sukkerroer. Der er 3 trak
torer, anpart i mejetærsker og staldvarme til stuehus.

RINGVEJ 53, "HAVREBJERG", RING, 4750 LUNDBY, tlf. 53-769698.
BENT JØRGENSEN, gårdejer, født d. 18.-5.-1944, søn af Elly og Tage Jørgensen, gift
d. 18.-5.-1974 med Lene Jensen, overlærer, født d. 15.-8.-1947, datter af Alma og Ot
to Jensen. Parret har sønnerne: Morten, født d. 23.-5.-1975 og Lars, født 3.-2.-1978.
B.J. er tæppemontør. Han overtog gården d. 1.-5.-1982 fra Jørgen Jensen. Nuværende
ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.280.000. Areal 18,2 ha., heraf 1 ha. mose. Der er forpagtet 9,2 ha.
Gården nedbrændte i 1937 og blev genopført i 1938 med stuehus, som løbende er ved
ligeholdt, kvægstald, svinestald og lade, desuden er der maskinhus fra 1987, gylletank
og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 12 årskøer, 10 ungdyr
og 2 slagtekalve af racen Hereford, desuden er der 8 årsammekøer og 1 pony. Plante
produktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg og raps. Der er 2 traktorer og 1
mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
RØNNEDEVEJ 11, AKSELVED,
4683 RØNNEDE, tlf. 53-764168.
BØRGE NIELSEN, gårdejer, født
d. 15.-1.-1933, søn af Karen og
Oluf Nielsen, gift d. 19.-5.-1956
med Birthe Kristiansen, rengørings
assistent, født d. 11.-5.-1934, dat
ter af Karen og Aage Kristian
sen. Parret har børnene: Jette,
født d. 25.-5.-1959 og John, født
d. 19.-7.-1963.
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B.N. er medlem af Fladså Byråd og er sognerepræsentant i Seas. Han overtog gården
d. 25.-2.-1956 fra Karl Bang.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 10,5 ha., heraf 0,5 ha. mose. Der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1939, restaureret i 1976 og løbende vedligeholdt. Avlsbygnin
gerne består af svinestald og lade begge fra 1939 og løbende vedligeholdt, maskinhus
fra 1979 og foderhus. Gården drives med en svineproduktion på 7 årssøer, der produ
ceres 60-70 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, raps,
ærter, enghavegræs og hvede. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri
med varm og kold luft samt fastbrændselsfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

RÅDEKROGVEJ 1, "PETERSDAL",
V. EGESBORG, 4700 NÆSTVED,
tlf. 53-761983.
MORTEN BONDE, gårdejer, født
d. 2.-5.-1964, søn af Grethe og
Svend Aage Bonde, gift d. 11.6.-1988 med Laila Merethe Kofoed Olsen, køkkenassistent, født
d. 25.-2.-1964, datter af Nina og
Gilbert Kofoed Olsen. Parret har
børnene: Louise Krestine, født d.
2.-1.-1988 og Peter Andreas,

født d. 5.-10.-1990.
M.B. har været på Kærhave og Høng landbrugsskoler, han er i kredsledelsen for DLG
Sydsjælland/Møn. Han overtog gården d. 1.-11.-1987 fra Hans Erik Jensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 23 ha., heraf 1 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført i 1887 og ombygget i 1973. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1787 ombygget i 1973-85 samt kornlager og foderhus begge fra 1989. Gården dri
ves med en slagtesvineproduktion på 900 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde
er ærter. M.B. har maskinfællesskab med forældrene Grethe og Svend Aage Bonde.
Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
RÅDEKROGVEJ 2, "ØSTERGÅRD", V. EGESBORG BY, 4700 NÆSTVED, tlf.
53-761421.
IB HAVEGÅRD PETERSEN, gårdejer, født d. 17.-4.-1942, søn af Esther Andrea Mat
hilde og Laurits Peter Christoffersen Petersen, gift d. 5.-6.-1985 med Marjorie Mary
Ankcorn, medhjælpende hustru, født d. 5.-5.-1939, datter af Doris Mary og Leslie Mar
tin John Ankcorn, England. Parret har børnene: Hanne Mary, født d. 26.- 3.-1966,
Alex John, født d. 15.-1.-1968, Anja Rebecca, født d. 4.-3.-1970, Lisa Maria, født d.
29.-1.-1972, Katja Louise, født d. 5.-10.-1974, død d. 2.-6.-1976, Anton Peter, født d.
17.-5.-1978 og Casper Michael, født d. 8.-10.-1981.
I.H.P. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 7.-7.-1965 fra Erna
og Lars Larsen.
Ejendomsskyld 2.320.000. Areal 63,1 ha., heraf tilkøbt 23,1 ha. Der er 1,7 ha. skov,
1,1 ha. mose og 2,2 ha. eng. Derudover er der forpagtet 25,8 ha.
Stuehuset er opført omkring 1917 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1973, tyrestald fra 1982, svinestald tilbygget i 1966 og 1973, sostald
fra 1988, lade og maskinhus begge fra 1975, gylletank og udendørs køresilo. Gården
drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 42 årskøer, 35 ungdyr og 70
slagtekalve af blandet race, og en svineproduktion på 35 årssøer, der produceres ca.
650 slagtesvin årligt, derudover er der 10 får og 1 hest. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer, byg, hvede, rug og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, 1 rendegraver, tårnsilo, korntørreri med kold luft samt halmfyr.
På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
SJOLTEVEJ 8, "LISBETHSMINDE", SJOLTE, 4733 TAPPERNØJE, tlf. 53-765262.
ASGER JESPERSEN, gårdejer, født d. 16.-8.-1934, søn af Asta og Aksel Jespersen,
gift d. 29.-4.-1961 med Annelise Dinesen, faglærer, født d. 23.-2.-1939, datter af
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Sigrid og Anton Dinesen. Parret
har sønnen Michael, født d. 16.12.-1964.
Asger Jespersen driver maskinsta
tion i området. Han forpagtede
gården i 1961 og overtog den d.
1.-5.-1969 fra sin svigerfar An
ton Dinesen. Nuværende ejer er
3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal
36,7 ha., heraf 0,4 ha. plantage.
Der er forpagtet 31 ha.
Stuehuset er opført i 1856, restaureret i 1935 og løbende vedligeholdt. Avlsbygnin
gerne består af svinestald fra 1848 løbende vedligeholdt, garage fra 1848, smedie fra
1900, kemikalierum fra 1910, lade fra 1943 og maskinhuse fra 1948 og 1985. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af græsfrø, hvidkløver, raps,
sukkerroer, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo
samt korntørreri med varm og kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
SKOVBOVEJ 7, "BAKKEHUSET",
NÆSTELØ MARK, 4700 NÆST
VED.
OLE HOPFF, lærer, født d. 29.1.-1935. Han har sønnerne: Hen
rik, Peter og Søren.
O.H. overtog gården d. 1.-4.-1971
fra Hans Pedersen.
Areal 1,7 ha.
Stuehuset er restaureret i 1971.
Avlsbygningerne består af maskin
hus. Besætningen består af 20
får. Der er 1 traktor. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

SKOVMØLLEVEJ 28, "NYMARKS
GÅRDEN", MYRUP, 4700 NÆST
VED, tlf. 53-761279.
CARL CHRISTIAN BORREGAARD,
gårdejer, født d. 13.-1.-1936, søn
af Marie og Anders Borregaard,
gift d. 2.-10.-1965 med Esther
Pedersen, medhjælpende hustru,
født d. 12.-4.-1936, datter af
Kristine og Jens Rasmus Peder
sen. Parret har børnene: Birgit,
Lene, Anders og Inger.
C.C.B. har været på Hammerum Landbrugsskole, Han overtog gården d. 20.-7.-1965
fra Karl Ernst Hansen.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 25,3 ha., der er 0,8 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af svinestalde renoveret i 1966 og 1991, tilbygget farestald i 1976, lade, maskinhus og gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 95 årssøer, der sælges 2.100 smågrise og 25
slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med varm luft. Man an
vender ingen fremmed arbejdskraft.

SKOVMØLLE VÆNGE 2, SKOVMØLLE, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-800409.
TORBEN E. F. Nielsen, født d. 18.-5.-1949.
Gården har været i familiens eje siden 1910. Areal 14,2 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1909. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives uden
fremmed arbejdskraft.

-73SMIDSTRUPVEJ 46, 4733 TAPPERNØJE, tlf. 53-765191.
HERBERT JENSEN, gårdejer, født d. 14.-9.-1939, søn af Dagny og Poul Jensen.
H.J. overtog gården d. 11.-12.-1970 fra sin far Poul Jensen. Nuværende ejer er 6.
generation på gården.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 38 ha., der er 2 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført i 1859 og restaureret i 1952 og 1976. Avlsbygningerne består af
svinestalde fra 1919 og 1970, lade fra 1919 og maskinhus fra 1960. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer, hvede, byg, raps og frø. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker og korntørreri. Man anvender ingen fremmed arbejds
kraft.

SMIDSTRUPVEJ 71, "FREDENSBO", NR. SMIDSTRUP, 4733 TAPPERNØJE, tlf.
53-765040.
JENS E. NIELSEN, gårdejer, født d. 6.-8.-1934, søn af Jens Nielsen, gift d. 30.-10.1955 med Birthe Støvring. Parret har 3 børn.
J.E.N. overtog gården d. 1.-10.-1955 fra A. P. Mortensen.
Ejendomsskyld 1.820.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er forpagtet 8,8 ha.
Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres 600 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er rødsvingel og maltbyg. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri med varm luft. Man anvender ingen
fremmed arbejdskraft.

SNESEREVEJ 68, "SØLYST", SNESERE, 4733 TAPPERNØJE, tlf. 53-765011.
KAJ RASMUSSEN, landmand, født d. 22.-12.-1949, søn af Edith og Carl Rasmussen,
gift d. 2.-8.-1986 med Marianne Hoffmann, kontorassistent, født d. 29.-3.-1963, datter
af Annelise og Eigil Hoffmann. Parret har døtrene: Liselotte Christine, født d. 12.5.-1986 og Annemarie Louise, født d. 27.-6.-1989.
K.R. er medejer af en maskinstation, som drives sammen med brødrene Poul Erik og
Børge Rasmussen, maskinstationen er startet af deres far Carl Rasmussen i 1956.
K.R. overtog gården i 1987 fra sin far Carl Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Aral 42,6 ha., heraf tilkøbt 17,8 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge fra 1913, maskinhal fra 1979 og værksted i forbindelse med
maskinstation. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukker
roer, byg, hvede, raps og ærter. Maskinerne fra maskinstationen anvendes på gården.
Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
SNESEREVEJ 69, "BRØNSHØJGAARDEN", SNESERE, 4733 TAPPERNØJE, tlf. 53765030.
BØRGE WINTHER NIELSEN, gårdejer, født d. 1.-4.-1916, søn af Metha og Alfred Ni
elsen, gift d. 5.-12.-1942 med Elna Madsen, husmor, født d. 15.-7.-1923, datter af
Marie og Jacob Madsen. Parret har døtrne: Gurli, født d. 28.-3.-1940, Birthe, født d.
11.-10.-1943, Tove, født d. 28.-10.-1948, Susanne, født d. 11.-12.-1950.
B.W.N. overtog gården i 1942 fra sin far Alfred Nielsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 20 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1890 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af
svinestald og lade begge fra 1890 grundmuret og løbende vedligeholdt. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft.
SNESEREVEJ 97, "VODEBROGÄRD", BLANGSLEV, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-760071.
POUL-ERIK RASMUSSEN, landmand, født d. 28.-11.-1949, søn af Dagny og Karl Ras
mussen. P.E.R. har børnene: Nette, Jan og Jonni.
P.E.R. har grønt bevis. Han overtog gården d. 1.-1.-1986 fra Herman Rosendal
Nielsen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 27,5 ha., der er 2 ha. eng og forpagtet 40 ha.

"Voderbrogård"s stuehus er opført
i 1868 og restaureret i 1978.
Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1963 ombygget i 1987,
kampestenslade, maskinhus fra
1970 og gylletank. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på
2.200 stk. årligt. Planteprodukti
onens salgsafgrøde er raps. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
kornsilo og korntørreri med varm
luft. På gården er ansat deltidsmedhjælp. P.E.R. ejer og driver

også LI. Røttingevej 7, 4733 Tappernøje.

SNESEREVEJ 99, "BLANGSBJERGGÅRD", BLANGSLEV, 4700 NÆSTVED, tlf. 53761238.
ERIK ANDERSEN, gårdejer, født d. 19.-7.-1926, søn af Gertrud og Jens Andersen,
gift d. 11.-6.-1977 med Kirsten Hansen, gårdejer, født d. 28.-3.-1934, datter af Sigrid
og Hans Jeppe Hansen. Parret har børnene: Ejvind, født d. 6.-3.-1957, Hanne, født d.
9.-9.-1959 og Dorte, født d. 7.-2.-1967.
E.A. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1952 fra sin far Jens
Andersen. Nuværende ejer er 11. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1792, hvor den blev købt fri af Gavnø Gods.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 40 ha., der er frasolgt 2 ha., der er 2 ha. skov og
eng. Stuehuset er opført i 1833 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1920 ændret til svinestald fra 1965, svinestald fra 1960, lade fra 1933
og maskinhus fra 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
byg, ærter, raps og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsiloer samt korn
tørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
SNESEREVEJ 102, "FRYDKÆR",
BLANGSLEV, 4700 NÆSTVED,
tlf. 53-761196.
HELGE PEDERSEN, gårdejer,
født d. 27.-6.-1934, søn af Anna
og Hans Pedersen, gift d. 27.11.-1959 med Esther Koch, med
hjælpende hustru, født d. 11.-7.1936, datter af Elisabeth og
Erik Koch. Parret har sønnerne:
Arne, født d. 30.-8.-1960 og
Svenning, født d. 30.-10.-1961.
H.P. har været på Dalum Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1960 og overtog
den i 1965 fra sin far Hans Pedersen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 33 ha., der er 2 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1908 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1908 ændret til svinestald, svinestald og lade begge fra 1979 samt maskinhus
fra 1976. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 900 stk. årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt
af markarbejdet.

STATIONSVEJ 11, "NORDGAARD", BRANDELEV, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-740060.
HENRIK NORDGAARD HANSEN, gårdejer, født d. 5.-6.-1961, søn af Ruth og Jørgen
Erik Hansen.
H.N.H. har været på Næsgaard Agerbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1990 fra
sin mor Ruth Hansen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 17,5 ha., der er 2 ha. mose og forpagtet 70 ha.
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1847 og løbende vedligeholdt.
Avlsbygningerne består af svinestald fra 1847, avls- og driftbyg
ning, lade og maskinhus alle fra
1967. Besætningen består af 100
minktæver. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, malt
byg, hvede, frøgræs, ærter og
raps. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, plansilo og korntørreri
med kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper.
STATIONSVEJ 13, "BAKKELY", BRANDELEV, 4700 NÆSTVED.
MARY HANSEN, gårdejer, født d. 4.-9.-1905, datter af Jørgen Pedersen, gift d. 22.4.-1927 med Ole Hansen, gårdejer, født d. 19.-10.-1903, søn af Marie og Anders Han
sen. Parret har børnene: Jørgen Erik og Grethe.
O.H. har været på Tune Landbrugsskole og været dommer ved dyrskuer. M.H. overtog
gården i 1926 fra sin far Jørgen Pedersen. Gården er udstykket fra "Fiskebækgaard".
Ejendomsskyld 900.000. Areal 12 ha., der er 0,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret i 1960'erne. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade alle fra 1907.
STATIONSVEJ 24, "FISKEBÆKGÅRD", BRANDELEV, 4700
NÆSTVED, tlf. 53-740032.
BØRGE HØST PEDERSEN, gård
ejer, født d. 30.-6.-1932, søn af
Marie og Kristoffer Pedersen,
gift d. 30.-3.-1963 med Inge
Lyngby Nielsen, husmor, født d.
19.-1.-1938, datter af Helga og
Christian Nielsen. Parret har
døtrene: Hanne, født d. 28.-2.1965 og Kirsten, født d. 7.-11.1973. B.H.P. overtog gården i 1963 fra sin far Kristoffer Pedersen. Nuværende ejer er
5. generation på gården.
Areal 30 ha., der er 3 ha. fredskov, mose og eng.
Stuehuset er opført i 1883 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1956, lader fra 1880 og 1956 samt maskinhus fra 1976. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer og frø. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

STAUNSTRUPVEJ 5, "LANGEBJERGGAARD", STAUNSTRUP, 4733 TAPPERNØJE,
tlf. 53-764029.
KRISTIAN THOMSEN, gårdejer, født d. 15.-3.-1919, søn af Ellen Margrethe og Kri
stian Thomsen, gift d. 18.-2.-1962 med Emory W., medhjælpende hustru, født d. 3.12.-1920, datter af Viola og Emory W., USA. K.T. har fra et tidligere ægteskab bør
nene: Ditte, født d. 24.-5.-1954, Lars, født d. 21.-7.-1957 og Annemarie, født d.
29.-4.-1959.
K.T. overtog gården i 1972 fra Ole Steffensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 22 ha., der er 1,5 ha. eng og plantage.
Stuehuset er opført i 1916 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1916 og løbende vedligeholdt samt maskinhus i den
gamle trælade. Besætningen består af lidt heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn og frø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og fast brændselsfyr. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
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STAUNSTRUPVEJ 13,"ØSTER
GÅRD", HEMMESTRUP, 4733
TAPPERNØJE.
KRISTIAN BUSK ANDERSEN,
gårdejer. Omtales under Hemme
strupvej 4.
K.B.A. købte gården d. 1.-5.-1990
af BRF.
Areal 21 ha., der er 1,7 ha. mose
og eng.
Jorden, svinehus og maskinhus er
tillagt K.B.A.'s ejendom "Højstrupgård", Hemmestrupvej 4.
Stuehuset og gamle udbygninger har fået nyt matr. nr.
STENHOLMVEJ 10, "STENHOLMSGAARDEN", BRANDELEV, 4700 NÆSTVED, tlf.
53-740110.
OTTO HANSEN, gårdejer, født d. 20.-9.-1923, søn af Clara og Frans Hansen, gift d.
30.-12.-1949 med Thyra Jørgensen, husmor, født d. 8.-3.-1923, datter af Gorine og
Theodor Jørgensen. Parret har børnene: Jørgen Simon, født d. 10.-7.-1951 og Hans,
født d. 7.-9.-1955.
O.H. har været på Næsgaard Agerbrugsskole. Han overtog gården i 1964 fra Else og
Aksel Havnebjerg.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 35 ha., der er 4 ha. skov og åmose.
Stuehuset er opført i 1840 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1840 ombygget i 1944, svinestald fra 1840 og lade fra 1948. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af græsfrø, byg, hvede, rug, raps og
ærter. Maskinparken er sønnen Jørgen Hansen's, han driver gårderne sammen.

STRANDVEJEN 76, BÆKKESKOVSTRAND, 4733 TAPPERNØJE,
tlf. 53-765431.
SVEND ARNE ANDERSEN, gård
ejer, født d. 14.-5.-1927, søn af
Thora og Martin Andersen, gift
d. 4.-9.-1948 med Bente Elisa
beth Jensen, husmor, født d.
2.-5.-1928, datter af Augusta og
Christian Laubert Jensen. Par
ret har børnene: Anne, født d.
28.-10.-1948, Flemming, født d.
26.-9.-1952, Anker, født d. 19.-1.-1957 og Carsten, født d. 3.-12.-1958.
S.A.A. overtog gården d. 1.-1.-1950 fra sin svigerforældre Augusta og Christian Lau
bert Jensen. S.A.A. er 2. generation på gården, som svigerfaderen havde i forpagtning
fra d. 1.-4.-1921 til 1934, hvor han overtog den.
Ejendomsskyld 829.000. Areal 11,6 ha., heraf tilkøbt ialt 4,4 ha. Der er 1,2 ha. plan
tage og bortforpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1902 og restaureret flere gange senest i 1988. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1902 renoveret i 1957, lade fra 1921 ombygget til svinestald
og hestestald i 1960 og 1979. Gården drives med en kvægbesætning på 13 årskøer og
10 ungdyr af racen Jersey, desuden er der 4 heste. Der er 1 traktor. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
STRÆDET 5, "TOFTEGAARD", HAMMER, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-760111.
HENRIK HOUGÅRD, landmand, født d. 25.-1.-1963, søn af Grethe og Hans Helge Hougård, gift d. 27.-9.-1986 med Charlotte Bjarnason, dagplejer, født d. 13.-12.-1965,
datter af Inga og Jørgen Bjarnason. Parret har sønnerne: Claus, født d. 8.-6.-1986 og
Mads, født d. 7.-8.-1989.
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novationsarbejder og har grønt
bevis. Han overtog gården d. 1.8.-1986 fra Chr. Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.660.000. Areal
30,7 ha., der er ca. 1 ha. margi
naljord og forpagtet 27 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og se
nere restaureret. Avlsbygninger
ne består af 2 slagtesvinestalde
og maskinhus fra 1976. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 270 stk. årligt, desuden er der lidt høns og ænder. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, roer, engrapgræs, ærter, hvede og byg. Der er 1 mejetærsker, planog tånsiloer samt korntørreri med varm og kold luft. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.
STØRLINGEVEJ 16, "VESTERGÅRD", STØRLINGE, 4733 TAPPERNØJE, tlf. 53764532.
KARSTEN ANDERSEN, montør, født d. 11.-8.-1952, søn af Holger Vilhelm Andersen,
gift d. 23.-6.-1979 med Jytte Nielsen, dagplejer, født d. 3.-6.-1955, datter af Leif
Hansen Nielsen. Parret har døtrene: Kristine og Pernille.
K.A. overtog gården d. 15.-5.-1987 fra Jette Svendson.
Areal 17,5 ha., heraf 2,5 ha. marginaljord. Derudover er der forpagtet 13 ha.
Stuehuset er delvis restaureret. Avslbygningerne består af lade. Besætningen består af
3 dværggeder, 3 kaniner og 20 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og kar
tofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffeloptager og 1 stensamler. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

SØLPERUPVEJ 5A, "MARENS
MINDE", SØLPERUP, 4733 TAP
PERNØJE, tlf. 53-765631.
OLE TRUE, gårdejer, født d.
31.-1.-1944, søn af Valborg og
Frode True, gift d. 5.-5.-1966
med Ida Jensen, medhjælpende
hustru, født d. 21.-12.-1943, dat
ter af Marta og Jakob Jensen.
Parret har børnene: Niels, født
d. 24.-12.-1967, Hanne, født d.
29.-4.-1974 og Søren, født d.
11.-11.-1977.
O.T. overtog gården d. 1.-4.-1977 fra Karl Hjort.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 25,2 ha., der er 1 ha. mose.
Stuehuset er opført omkr. 1880, renoveret senest i 1950 og løbende vedligeholdt. Avsl
bygningerne består af kvægstald og svinestald begge fra 1880 renoveret i 1950-60,
hønsehus fra 1951 løbende vedligeholdt og maskinhus fra 1986. Gården drives med en
kvægproduktion på 12 årskøer, 8 ungdyr og 1 slagtekalv af racen SDM, desuden er der
1 årsso. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, sukkerroer og hvede. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt kombifyr.
Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
SØLPERUPVEJ 6, "SOFIEDAL", SØLPERUP, 4733 TAPPERNØJE, tlf. 53-765496.
BØRGE PEDERSEN, gårdejer, født d. 24.-2.-1914, søn af Jensine og Knud Pedersen,
gift d. 21.-5.-1943 med Helga Jakobsen, husmor, født d. 24.-2.-1902, datter af Ane
Kathrine og Lars Jakobsen.
B.P. har været på Sydsjællands Landbrugsskole. Han overtog gården omkr. d. 1.-8.1962 fra sin far Knud Pedersen. Gården har været i slægtens eje ca. 300 år.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 22,3 ha., der er 0,55 ha. mose og bortforpagtet 19,3
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ha. Gården nedbrændte i 1927.
"Sofiedal"s stuehus er opført i
1927 og løbende vedligeholdt.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra
1927. Besætningen består af 6
årsammekøer og 5 ungdyr af ra
cen Hereford. Der er 1 traktor,
1 mejetærsker, tårnsilo samt
korntørreri med varm og kold
luft. Man anvender ingen frem
med arbejdskraft.
TORUPVEJ 1, "VIRKELYST",
HAMMER, 4700 NÆSTVED, tlf.
53-761345.
SVEND JACOBSEN, gårdejer,
født d. 12.-8.-1921, søn af Elise
og Jacob Jacobsen, gift d. 12.6.-1953 med Inger Hansen, med
hjælpende hustru, født d. 26.3.-1923, datter af Hedvig og
Christian Hansen. Parret har
sønnerne: Jens Chr., født d.
22.-3.-1954, død d. 1.-10.-1990
og Hans Jørgen, født d. 21.-7.-1956.
S.J. har været på Sydsjællands Landbrugsskole i Lundby og er uddannet agronom. Han
overtog gården d. 1.-4.-1961 fra sin svigermor Hedvig Hansen.
Ejendomsskyld 1.660.000. Areal 24,3 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1916 ændret i 1963 og 1967, lade fra 1935, maskinhus fra 1979 og gylletank.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, græsfrø, raps,
byg og maltbyg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 sneblæser, plan- og tårnsiloer,
korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
TORUPVEJ 5, "PILEGAARD",
HAMMER-TORUP, 4700 NÆSTVED,
tlf. 53-761348.
RICHARDT JENSEN, gårdejer,
født d. 6.-4.-1938, søn af Valborg
og Johannes Jensen, gift d. 25.3.-1967 med Addy Jensen, med
hjælpende hustru, født d. 26.-3.1943, datter af Inger og Karl
Aage Jensen. Parret har børnene:
Eva, født d. 15.-3.-1968 og Jens,
født d. 10.-5.-1971.
R.J. har været på Sydsjællands Landbrugsskole. Han overtog gården i 1976 fra sin far
Johannes Jensen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 34 ha.
Stuehuset er opført i 1942 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1907 ombygget til svinestald i 1976, svinestald og lade begge fra 1907 og
maskinhus fra 1983. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der produ
ceres 500 slagtesvin årligt, desuden er der 3 årsammekøer og 3 ungdyr af racen He
reford. Platneproduktionens salgsafgrøder er raps og frø. Der er 3 traktorer og 1
mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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EDITH ANDERSEN, gårdejer, født d. 26.-11.-1937, datter af Christa og Viggo Heldbo,
gift d. 28.-4.-1961 med Arne Andersen, gårdejer, født d. 5.-7.-1939, søn af Esther og
Frederik Andersen. Parret har børnene: Jens Christian og Lars Ole, født d. 26.-5.1962 og Bente, født d. 22.-3.-1966.
E.A. har været på Langelands Landbrugsskole, hun er i bestyrelsen for Sydsjællands
Landboforening, formand for Storstrøms Amts Kvægbrugsudvalg, i bestyrelsen for
Fællesudvalget for Kvæg Østlige Øer og i Samfundskontaktudvalget i Sydsjælland. Hun
overtog gården d. 1.-9.-1975 fra Ole Frodlig.
Ejendomsskyld 1.910.000. Areal 22 ha., der er forpagtet 62,5 ha.
Stuehuset er opført i 1974 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1922, lade og foderhus begge fra 1977, maskinhus fra 1973 og udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 72 årskøer, 80 ungdyr og 43 slagtekalve blanding af racerne Jersey og RDM, desuden er der 2 årsammekøer af racen
Belgisk Blåhvid. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, raps, byg og hvede.
Der er 4 traktorer, halvpart i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og anpart i
vindmølle. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
TULVEJ 11, BØGESØ, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-764217.
JØRGEN KNUDSEN, gårdejer, født d. 30.-7.-1922, søn af Inger og Jens Knudsen, gift
d. 19.-2.-1949 med Margrethe Jensen, medhjælpende hustru, født d. 15.-9.-1924, dat
ter af Inger og Peter Henrik Jensen. Parret har børnene: Inger, født d. 28.-6.-1949,
Irene, født d. 18.-7.-1950, Peter Henrik, født d. 22.-6.-1953, Sven Steteager, født d.
14.-8.-1955, Lisette, født d. 11.-5.-1960 og Charlotte, født d. 21.-1.-1965.
J.K. har været på Ladelund og Tune landbrugsskoler og er uddannet kontrolassistent.
Han overtog gården d. 1.-2.-1949 fra Hans Jørgen Hansen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 12,8 ha., heraf tilkøbt 4,8 ha.
Stuehuset er opført i 1825 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1968 og maskinhus fra 1970. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af raps og hvede. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

TÅGESKOV OVERDREV 4, "DALBO", TÅGESKOV/STAUNSTRUP, 4733 TAPPERNØJE,
tlf. 53-764126.
JOHN BERTEL NIELSEN, jord- og betonarbejder, født d. 19.-7.-1963, søn af Birthe og
Børge Nielsen.
J.B.N. har været på landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-4.-1989 fra Bent
Hillebrandt Jørgensen.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 8,2 ha., der er 1 ha. skov og eng.
Bygningerne består af stuehus og maskinhus. Gården drives udelukkende med plante
produktion. Der er 1 traktor. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
V. EGESBORGVEJ 5, "VESTERGAARD", VESTER EGESBORG, 4700 NÆSTVED, tlf.
53-800994.
JAN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 3.-3.-1942, søn af Ebba og Christian Chris
tensen, gift d. 13.-11.-1965 med Inge Kristensen, pædagogmedhjælper, født d. 19.-8.1946, datter af Elly og Harry Kristensen. Parret har børnene: Jacob, født d. 7.-3.1968, Thomas, født d. 24.-12.-1969, Mette, født d. 9.-8.-1971 og Ida, født 11.-7.-1977.
J.C. har været på Næsgaard Agerbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra sine for
ældre Ebba og Christian Christensen.
Ejendomsskyld 3.700.000. Areal 62 ha., der er 0,55 ha. skov og 0,55 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald, lade og maskinhus alle fra 1944 og gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 40 årssøer, der produceres 640 smågrise og 50 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, maltbyg, frøgræs og fabriksroer.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt
halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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VIADUKTVEJ 5, RING, 4750 LUNDBY.
ERIK HELGE LUNDBY, gårdejer. Omtales under Viaduktvej 21.
E.H.L. overtog gården d. 1.-8.-1959 fra Ejner Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 19,3 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1922 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald ombygget i 1947 og svinestald fra 1922 løbende vedligeholdt. Besætningen består
af 4 årsammekøer og 20 slagtetyre af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer, ærter, græsfrø, raps, hvede og maltbyg. Maskinparken er fælles med
"Alvsgkovgaard", Viaduktvej 21, som E.H.L. også ejer og driver. Desuden ejer og
driver han sammen med sønnerne Ødebjergvej 7 med 30 ha.
VIADUKTVEJ 19, "SØGÅRD", RING, 4750 LUNDBY.
CARL JENSEN.
C.J. overtog gården i 1982 fra Arrild Andersen.
Areal 34 ha.
Stuehuset er opført i 1872, restaureret i 1982 og løbende vedligeholdt. Avlsbyg
ningerne består af lager og kølerum opført i 1959 efter brand. Der er 5 traktorer, 2
markvandingsanlæg og kombifyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
VIADUKTVEJ 21, "AVLSSKOVGAARD", RING, 4750 LUNDBY, tlf. 53-767371.
ERIK HELGE LUNDBY, gårdejer, født d. 30.-4.-1932, søn af Ella og Jens Christian
Lundby, gift d. 20.-7.-1957 med Iris Betty Bruhn, medhjælpende hustru, født d. 27.1.-1937, datter af Erna og Ejner Bruhn. Parret har børnene: Hans Lennert, født d.
1.-9.-1958, Susanne, født d. 17.-11.-1959 og Niels Christian, født d. 14.-4.-1962.
E.H.L. har været på Høng Landbrugsskole, han er sognerepræsentant i Næstved Land
boforening. Han overtog gården d. 1.-4.-1964 fra sin far Jens Christian Lundby. Nuvæ
rende ejer er 6. generation på gården, som kom i familiens eje i 1746.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 69,35 ha., heraf tilkøbt 23,7 ha., der er forpagtet 5
ha. Stuehuset er opført i 1872 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af
svinestald fra 1969, lader fra 1869 og 1969 samt maskinhus fra 1972. Gården drives
med en svineproduktion på 20 årssøer og 600 slagtesvin. Planteproduktionens salgsaf
grøder er sukkerroer, ærter, græsfrø, raps, hvede og maltbyg. Der er 3 traktorer, 1
mejetærskr, plan- og tårnsiloer, korntørreri med varm og kold luft, halmfyr og
samtaleanlæg på traktorer. På gården er ansat 1 medhjælper.
E.H.L. ejer og driver også Viaduktvej 5, Ring, desuden ejer og driver han sammen
med sønnerne Ødebjergvej 7, Ring, med 30 ha.

VINDSMINDEVEJ 1, "VINDSMINDE", NÆSTELØ, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-740021.
HENRIK CARLSEN, proprietær, født d. 21.-11.-1949, søn af Karen og Mogens Carl
sen, gift d. 22.-4.-1978 med Susan Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 14.-6.1952, datter af Lissy og Johannes Kruse Pedersen. Parret har sønnerne: Rico, født d.
5.-4.-1972, Andreas, født d. 11.-6.-1979 og Per, født d. 6.-4.-1981.
H.C. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog første halvdel af gården i 1976
fra sin farbror Fritz Carlsen og resten i 1988 fra sin far Mogens Carlsen. Nuværende
ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 4.180.000. Areal 96 ha., der er 11 ha. mose og eng.
Stuehuset er opført i 1901 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1881, svinestald fra 1876 ændret til ungdyrstald i 1964, ungdyrstald fra
1981, lade fra 1883, maskinhus fra 1979, foderhus fra 1981, gylletank og udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 50 ungdyr og 10 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, brød
hvede, raps, sukkerroer og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korn
tørreri med varm og kold luft, halmfyr og anpart i vindmølle. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.

VORDINGBORG LANDEVEJ 2, "SKOVBAKKEGÅRD", VESTER EGESBORG, 4700
NÆSTVED, tlf. 53-800775.
FRANTZ HANSEN, gårdejer, født d. 29.-5.-1944, søn af Marie og Niels Jakob Hansen,
gift d. 26.-9.-1970 med Lis Vagnsgaard Pedersen, sygehjælper/medhjælpende hustru,
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født d. 14.-5.- 1947, datter af
Sigrid og Søren Pedersen. Parret
har børnene: Ellen, født d. 1.-4.1971, Henning, født d. 28.-8.-1974
og Esben, født d. 7.-5.-1978.
Frantz Hansen har været på Syd
sjællands Landbrugsskole. Han
overtog gården i 1976 fra Kaj Sø
rensen.
Ejendomsskyld 2.130.000. Areal
30,5 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der
er 0,3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1945 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1945, 1978 og 1988, lade fra 1988, gastæt silo og gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 100 årssøer, der produceres 2.100 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 2 traktorer, tårnsilo og halmfyr.
Maskinstation bruges til noget af markarbejdet.
VORDINGBORG LANDEVEJ 4,
"TOFTEGÅRD", VESTER EGESBORG, 4700 NÆSTVED, tlf. 53800371.
JAN HAUSGAARD LARSEN,
gårdejer, født d. 5.-5.-1954, søn
af Henny Hausgaard og Hans
Valter Larsen.
J.H.L. har været på Lyngby
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1980 fra sin far Hans Val
ter Larsen.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal
21 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der
er 0,28 ha. mose og forpagtet
18,7 ha.
Stuehuset er opført i 1946 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af lade fra
1946 og maskinhus fra 1977. Gården drives som minkfarm med en bestand på 400 tæ
ver. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede, rug, ærter og raps.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 fodermaskine, 1 skrabemaskine, tårnsilo og
korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Faderen
Hans Valter Larsen hjælper til på gården.

VORDINGBORG LANDEVEJ 13,
"MARGRETHESMINDE", VESTER
EGESBORG, 4700 NÆSTVED, tlf.
53-761428..
JAN og KNUD HANSEN, gård
ejere, sønner af Asta og Ole
Hansen.
J.H. er født d. 14.-7.-1947, og
K.H. er født d. 26.-7.-1933, brød
rene bor sammen med deres sø
ster Jytte Hansen, sygehjælper,
født d. 16.-12.-1937. Jytte Han
sen har sønnen Jesper, født d.
6.-4.-1966.
J.H. er i bestyrelsen for Land
boforeningen, og K.H. er i repræsentantskabet for M.D. Foods. Brødrene overtog
gården i 1975 fra deres mor Asta Hansen. Nuværende ejere er 3. generation på
gården.
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Ejendomsskyld 2.090.000. Areal 40 ha. og der er forpagtet 51 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800, restaureret i 1970 og løbende vedligeholdt. Avlsbyg
ningerne består af kvægstalde fra 1968-81, svinestald fra 1977, lade fra 1976, ma
skinhus fra 1980, foderhus fra 1981, gastæt silo, gylletank og udendørs køresilo.
Gården drives med en alsidig produktion på 63 årskøer og 63 ungdyr af racerne Jer
sey, RDM, SDM og Dansk Rødbroget, desuden produceres der 825 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg og rug. Der er 4 traktorer,
1 mejetærsker og 1 bobeat. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården
er ansat 1 fast medhjælper.
VORDINGBORG LANDEVEJ 19,
"SOLVANG", VESTER EGESBORG, 4700 NÆSTVED, tlf. 53760114.
OLE MADSEN, gårdejer, født d.
12.-2.-1945, søn af Herdis og
Jørgen Madsen, gift d. 17.-4.-1982
med Kirsten Smidt Nielsen, med
hjælpende hustru, født d. 1.-8.1947, datter af Inge Munkegård
og Hans Smidt Nielsen. Parret
har sønnerne: Nicholaj, født d.
9.-1.-1981 og Jørgen, født d. 29.-9.-1982.
O.M. overtog gården d. 15.-2.-1967 fra Verner Madsen.
Areal 18 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af lade
fra 1968 og maskinhus fra 1987. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af byg, hvede, raps og ærter. Der er 3 traktorer og halvpart i mejetærsker.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
O.M. ejer og driver også Vordingborg Landevej 25, Vester Egesborg.

VORDINGBORG LANDEVEJ 21,
"HEMMINGSHAAB", VESTER
EGESBORG, 4700 NÆSTVED,
tlf. 53-761382.
KRISTEN SKAFTE, gårdejer,
født d. 20.-12.-1928, søn af
Kerstine og Gustav Skafte, gift
d. 29.-1.-1955 med Gurli Niel
sen, medhjælpende hustru, født
d. 24.-1.-1929, datter af Johan
ne og Alfred Nielsen. Parret har
sønnerne: Jens Otto, født d. 3.12.-1950, Anders, født d. 14.-1.-1956 og Karl, født d. 5.-12.-1956.
K.S. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1973 fra brød
rene Helge og Vincent Nielsen.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 31,7 ha.
Stuehuset er opført i 1827 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge fra 1827 og renoveret i 1950, lade og maskinhus begge fra
1955. Gården drives med en kødkvægsproduktion på 14 årsammekøer, 15 ungdyr og 15
slagtekalve af racerne Hereford og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er suk
kerroer, frøgræs og maltbyg. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

VORDINGBORG LANDEVEJ 25, "GRØNHØJGÅRD", VESTER EGESBORG, 4700 NÆST
VED. OLE MADSEN, gårdejer. Omtales under Vordingborg Landevej 19.
O.M. overtog gården i 1974 fra sin far Jørgen Madsen. Nuværende ejer er 4. gene
ration på gården.
Areal 20 ha., der er 1,5 ha. eng, 1,5 ha. skov og 3 ha. hede overdrev.

-83"Grønhøjgård"s stuehus er opført
i 1936. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1873 renoveret i
1980-86, svinestald fra 1873 reno
veret i 1958, lade og foderhus
begge fra 1873 renoveret i 1980.
Gården drives med en kvægpro
duktion på 18 årskøer, 23 ungdyr
og 7 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer, byg, hvede og ær
ter. Der er 3 traktorer og halvpart i mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
O.M. ejer og driver også Vordingborg Landevej 19, Vester Egesborg.
VORDINGBORG LANDEVEJ 31,
"SØGÅRD", VESTER EGESBORG,
4700 NÆSTVED, tlf. 53-761054.
STEEN BILLE JENSEN, gårdejer,
født d. 30.-3.-1960, søn af Dora
og Hans Jensen, bor sammen
med Linda Eriksen, sygehjælper,
født d. 27.-2.-1963, datter af
Else og Ove Eriksen.
S.B.J. har været på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog går
den i august 1985 fra Hans Ras
mussen.
Areal 55 ha., der er 4 ha. skov, eng og mose.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1880 løbende vedligeholdt, svinestald fra 1961, lade og maskinhus begge
fra 1979. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer,
byg, hvede, rug, kartofler, hvidkål, rødkål, frø, græsfrø og havefrø. Der er 2 trak
torer, halvpart i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, plansilo og
korntørreri med kold luft. På gården er ansat løs hjælp og 1 skolebarn.
VORDINGBORG LANDEVEJ 37, "FJORDVANG", RING STRAND, 4700 NÆSTVED, tlf.
53-769087.
PETER SØGAARD NIELSEN OG JØRGEN SØGAARD NIELSEN.
P.S.N. er født d. 12.-2.-1961, søn af Ingrid og Jørgen Søgaard Nielsen, gift d.
6.-8.-1988 med Lisa Ludvigsen, gartnermedhjælper, født d. 19.-1.-1965, datter af Yrsa
og Bertel Ludvigsen. Parret har sønnen Morten, født d. 4.-6.-1989.
Gården blev overtaget i 1981 fra Jørgensen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 17,5 ha., heraf 6,6 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1910 og moderniseret i 1984. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade fra 1910. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug, hvede og
byg.
P.S.N. og J.S.N. ejer og driver også "Hjortevangsgaard", Svinøvej 76, Kostræde, i
Vordingborg Kommune.
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BOMOSEVEJ 4, "BOMOSEGÅRD", 4684 HOLME-OLSTRUP.
OLE RASMUSSEN, gårdejer. Omtales under Landevejen 2.
O.R. overtog gården i 1984 fra Evald Rasmussen. Gården er tilkøbt familien i 1913.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 16 ha., der er frasolgt 27 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret i 1965. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1965, lade og maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af maltbyg, hvede, raps og sukkerroer.
O.R. ejer og driver også "Vestergård", Landevejen 2.

BÆKGÅRDSVEJ 16, "BÆKGÅRD", FENSMARK, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-746073.
INGEMAN HANSEN, gårdejer, født d. 14.-12.-1921, søn af Anna og Jens Hansen.
I.H. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1963 fra sin far Jens
Hansen, som købte den i 1916.
Ejendomsskyld 635.000. Areal 8,1 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret i 1943. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1860, lade, maskinhus og ajlebeholder. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af maltbyg og raps. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til
markarbejdet.

DYSTEDVEJ 4, TOKSVÆRD,
4684 HOLME-OLSTRUP, tlf.
53-732259.
ERHARD JENSEN, gårdejer, født
d. 21.-11.-1926, søn af Gudrun og
Jul Jensen, gift d. 25.-9.-1949
med Doris Rasmussen, gårdejer,
født d. 9.-6.-1930, datter af
Astrid og Henry Rasmussen. Par
ret har børnene: Freddy, født d.
8.-1.-1951 og Nanny, født d. 11.2.-1959.
E.J. overtog gården d. 1.-4.-1971

fra Holger Jensen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 5,8 ha. Jorden er borforpagtet.
Stuehuset er opført i 1930. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald fra 1930
ændret til hønsehus, der er lade og maskinhus. Besætningen består af høns. Der er 1
traktor på gården.
DYSTEDVEJ 10, TOKSVÆRD, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762671.
HANS JØRGEN KNUDSEN, gårdejer, født d. 4.-12.-1952, søn af Maria og Ejner Knud
sen, gift d. 9.-5.-1975 med Grete Uldbjerg, gårdejer/børnehavemedhjælper, født d.
28.-6.-1947, datter af Hedvig og Brix Uldbjerg. Parret har børnene: Bente, født d.
17.-3.-1975, Mette, født d. 13.-5.-1980 og Jonas, født d. 1.-4.-1987.
H.J.K. er arbejdsleder på Holmegaard Glasværk. Han overtog gården d. 15.-2.-1980 fra
Sigrid og Einer Rasmussen.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 5,5 ha. Der er forpagtet 2,2 ha. præstegårdsjord.
Stuehuset er opført i 1884 og restaureret i 1982-83. Avlsbygningerne består af kvæg-
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stald ombygget til svinestald i 1982-83, lade og maskinhus. Besætningen består af 2
får og 4 lam. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, hvede og rug. Der er 2
traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
DYSTEDVEJ 14, "RAVNSBJERG
GÅRD", TOKSVÆRD, 4684 HOL
ME-OLSTRUP, tlf. 53-762766.
STEEN MOLZEN, gårdejer, født
d. 24.-10.-1957, søn af Kirsten
og Hans Molzen, gift d. 12.-3.1983 med Anne Olsen, læge, født
d. 28.-6.-1956, datter af Erna
Elisabeth og Helge Olsen. Parret
har børnene: Lone, født d. 26.5.-1984, Lisbeth, født d. 17.-4.1986 og Lars, født d. 29.-4.-1989.
S.M. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1987 fra Hanne
Bech. Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 27,15 ha.
Stuehuset er opført i 1791 og restaureret i 1969-70. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1791, 1978 og 1984, svinestalden fra 1791 er bygget af kampesten, der er
maskinhus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 85 årssøer, der pro
duceres 1.600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps,
sukkerroer og hør. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

DYSTEDVEJ 24, "FRUENSHØJ", DYSTED, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762227.
OLE JENSEN, gårdejer, født d. 16.-11.-1935, søn af Ingeborg og Hans Oscar Jensen,
gift d. 28.-4.-1961 med Inge Brostrup Jensen, medejer, født d. 28.-4.-1938, datter af
Marie og Julius Jensen. Parret har børnene: Carsten, født d. 1.-7.-1963 og Lone, født
d. 8.-7.-1966.
O.J. har været på Tune Landbrugsskole, han er i kommunalbestyrelsen i Holmegaard
Kommune og har været i repræsentantskabet for Steef Houlberg. Han overtog gården
d. 1.-1.-1961 fra Peter Dinesen.
Ejendomsskyld 3.580.000. Areal 63,8 ha., heraf tilkøbt 22 ha. Der er 5,5 ha. eng samt
2 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført omkr. 1915 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 1
gammel 2-længet svinestald opført i kampesten samt 2 nyere fra 1976 og 1979, kampe
stenslade og maskinhus i forlængelse af stald fra 1979. Gården drives med en svine
produktion på 70 årssøer, der produceres 1.400 slagtesvin årligt. Planteprodukionens
salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsiloer samt korn
tørreri med kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

DYSTEDVEJ 25, "VESTERHOLM",
DYSTED, 4684 HOLME-OLSTRUP,
tlf. 53-762794.
MOGENS RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 31.-1.-1954, søn af Marie
og Hans Rasmussen, gift d. 10.6.-1989 med Elinor Tønnes Koch,
født d. 30.-7.-1960, datter af
Elisabeth og Uffe Tønnes Koch.
Parret har døtrene: Nina, født d.
19.-1.-1987 og Karen, født d. 7.12.-1988.
E.T.K. er uddannet gartner. M.R. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog
gården i 1977 fra sine forældre Marie og Hans Rasmussen, som købte den i 1956.
Areal 22,5 ha., der er 0,5 ha. skov og mose. Der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1956. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1956 tilbygget i
1973 og 1977, der er maskinhus fra 1975. Gården drives med en slagtesvineproduktion
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på 1.300 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og sukkerroer.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri med varm og kold luft.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
DYSTEDVEJ 30, "LYSHØJGÅRD", DYSTED, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762028.
POUL BØRGE ANDERSEN, gårdejer, født d. 15.-10.-1917, søn af Anna Rasmine og
Hans Frederik Andersen, gift d. 19.-11.-1938 med Ingefred Kirstine Nielsen, medejer,
født d. 14.-7.-1919, datter af Mariane Frederikke og Niels Peter Nielsen. Parret har
børnene: Jørgen, født d. 3.-3.-1940, Erik, født d. 19.-11.-1942, Kirsten, født d. 20.6.-1944 og Grethe, født d. 7.-8.-1950.
P.B.A. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra Marius
Nielsen.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 5 ha., der er frasolgt 21 ha. Der er 1,1 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1792 og restaureret i 1964. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1792 og 1850, lade fra 1792, maskinhus af træ fra 1935 og foderhus. Gården dri
ves med en svineproduktion på 13 årssøer, der sælges 220 smågrise årligt, desuden er
der 4 heste alle avlsdyr. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker samt plan- og tårnsiloer.
DYSTEDVEJ 31, "DYSTEDGÅRD", DYSTED, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762388.
LARS HENRIK RASMUSSEN, gårdejer, født d. 14.-1.-1961, søn af Lis Steen og Leif
Rasmussen.
L.H.R. har været på Lundby og Lyngby Landbrugsskoler, han har været i bestyrelsen
og været formand for forskellige afdelinger af Landboungdom på Sjælland. Han over
tog gården d. 6.-12.-1987 fra Knud Jensen.
Ejendomsskyld 2.040.000. Areal 31,4 ha.
Stuehuset er opført i 1913. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1850, 1950, 1962
og 1977, lade fra 1940 og maskinhus fra 1962. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og
ærter. Der er 1 traktor, tårnsilo, korntørreri med varm luft og halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
DYSTEDVEJ 43, "NORDVANG",
DYSTED, 4684 HOLME-OLSTRUP,
tlf. 53-762750.
OLE KRISTIANSEN, gårdejer,
født d. 26.-4.-1945, søn af Ester
og Aage Kristiansen, gift d. 16.1.-1965 med Elna Schmidt, med
ejer, født d. 25.-10.-1942, datter
af Anna og Alfred Schmidt. Par
ret har børnene: Torben, født d.
28.-6.-1965, Karsten, født d. 2.8.-1967, Mona, født d. 26.-8.-

1972 og Morten, født d. 4.-10.-1980.
O.K. er distriktschef og forretningsfører ved et forsikringsselskab. Han overtog gården
d. 1.-7.-1975 fra sine forældre Ester og Aage Kristiansen, som købte den i 1938.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 29,2 ha., heraf 0,25 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 2 kvæg
stalde bygget i kampesten og bindingsværk fra 1860, svinestald fra 1938 ombygget til
kvæg i 1980, gammelt stuehus fra 1860 ombygget til maskinhus, vaskehus og garage i
1950 samt kampestenslade fra 1860 tilbygget i 1955. Gården drives med en kødkvægs
produktion på 10-20 årsammekøer, 15 ungdyr og 15 slagtekalve af racen Limousine.
Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, raps, byg, hvede og græs. Der er 2 trakto
rer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt korntørreri med varm og kold luft.
O.K. ejer også Atterbakkevej 11, 4731 Brandelev.

DYSTEDVEJ 46, DYSTED, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762146.
ELSE LARSEN, gårdejer, født d. 27.-2.-1929, datter af Kirsten og Hans Rasmussen,
gift d. 20.-5.-1950 med Åge Sylvest Larsen, født d. 16.-8.-1910, søn af Laura og
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7.-8.-1952 og Poul, født d. 30.-9.-1963.
E.L. overtog gården d. 25.-11.-1947 fra Peter Rasmussen.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 11 ha. Oorden er borforpagtet.
Stuehuset er opført før 1800, bindingsværket blev rettet op i 1930. Avlsbygningerne
består af combineret kvæg- og svinestald bygget i kampesten før 1800, lade fra 1962
og foderhus. Der er 1 traktor og tårnsilo.

ENGHAVEN 1, "SKREDBJERGGÅRD", NR. TVEDE, 4731 BRENDELEV, tlf. 53-740234.
OLUF NIELSEN, gårdejer, født d. 7.-3.-1922, søn af Marie Sine og Johannes Nielsen,
gift med Magda Kristiansen, født d. 15.-3.-1929, datter af Marie og Kristian Kri
stiansen. M.K. er død. Parret har børnene: Susanne, født d. 23.-7.-1954, Rosemarie,
født d. 1.-9.-1958, John, født d. 4.-1.-1961, Connie, født d. 3.-9.-1962 og Randi, født
d. 16.-12.-1963.
O.N. har været på Kærhave Landbrugsskole og Haslev Regnskabs- og Kontrolskole, han
har været formand for Adelsmejeriet i Toksværd og i kommunalbestyrelsen i Toksværd. Han overtog gården i 1956 fra Knud Troelsen.
Ejendomsskyld 1.540.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1969-70. Avlsbygningerne består kvægstald fra 1877, svinestald
fra omkr. 1900 og sammenbygget lade og maskinhus fra 1900. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, tårnsilo og korntørreri med varm luft.
ENGHAVEN 1, "SKREDBJERGGAARD", 4700 NÆSTVED, tlf.
53-740331.
JAKOB EGEDE NIELSEN, gård
ejer, født d. 27.-11.-1960, søn af
Anne Lise og Niels Nielsen, gift
d. 9.-5.-1987 med Lene Pedersen,
medhjælpende hustru, født d.
14.-1.-1964, datter af Evald Pe
dersen. Parret har børnene: Sti
ne, født d. 18.-2.-1988 og Mette,
født d. 30.-1.-1990.
J.E.N. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 16.-7.-1990 fra
Olaf Nielsen.
Areal 30 ha., heraf 0,5 ha. eng. Derudover er der forpagtet 65 tdr. land.
Stuehuset er opført i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald, lade og
maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer,
raps, hvede, vinterbyg og vårbyg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

GAMBAKKEVEJ 1, "GAMBAKKEGÄRD", NR. TVEDE, 4731 BREN
DELEV, tlf. 53-740226.
HELGE og NIELS ANDERS HAN
SEN, gårdejere.
H.H. er født d. 17.-4.-1920, søn
af Cristine og Anders Hansen,
gift d. 17.-4.-1954 med Else Ma
rie Sørensen, født d. 15.-4.-1931,
datter af Anna Kristine og Niels
Peter Sørensen. Parret har bør
nene: Niels Anders, født d. 6.3.-1956 og Birgitte, født d. 9.-8.-1969.
H.H. har været på Sydsjællands Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for Toks
værd Andelsmejeri og Landboforeningen for Næstved og Omegn samt været formand
for Landøkonomisk Ungdomsarbejde i Præstø Amt. Han overtog gården i 1942 sammen
med sin bror fra deres forældre Cristine og Anders Hansen. Sønnen Niels Anders har
overtaget anpart i gården, han er 3. generation på ejendommen.
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Ejendomsskyld 3.890.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 29 ha. Der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1896 og restaureret i 1960. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1891 ombygget til svinestald i 1967, svinestald fra 1979, maskinhus fra
1976 og lade. Gården drives med en svineproduktion på ca. 35 årssøer, der produceres
ca. 750 slagtesvin årligt, desuden er der 2 køer og 1 kalv. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer, græsfrø og såsæd. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roe
optager, tårnsilo, plantørreri med varm luft samt brændefyr. Man anvender ingen
fremmed arbejdskraft.
GAMBAKKEVEJ 2, "YPMOSEGÅRD", NR. TVEDE, 4731 BRENDELEV, tlf. 53-740228.
NIELS KRISTIAN NIELSEN, gårdejer, født d. 20.-12.-1932, søn af Anna og dens Niel
sen, gift d. 5.-5.-1956 med Anne Lise Egede, gårdejer, født d. 27.-8.-1934, datter af
Gertrud og Johannes Egede. Parret har børnene: Kristian, født d. 31.-8.-1957, Jakob,
født d. 27.-11.-1960, Bente, født d. 25.-5.-1963 og Anna, født d. 13.-6.-1969.
N.K.N. har været formand og kasserer i Menighedsrådet samt bestyrelsesmedlem i
Næstved Landboforening. Han overtog gården d. 15.-3.-1954 sammen med sin bror
Jens fra deres far Jens Nielsen. N.K.N. købte broderens halvpart i 1955.
Areal 27 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er forpagtet 49 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800, restaureret i 1959 og tilbygget i 1983. Avlsbygnin
gerne består af 5 svinestalde fra 1924, 1967, 1970 og 1980, lade og maskinhus. Gården
drives med en svinebesætning på 120 årssøer, der produceres 2.600 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, hvede og rug. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, gruppesiloer og korntørreri med varm luft. På gården er ansat 1
fast og 1 deltidsmedhjælper.
GAMBAKKEVEJ 17, "FÆGANGGÅRD", DYSTED, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53762173.
KJELD CHRISTOFFERSEN, gårdejer, født d. 5.-9.-1933, søn af Elly og Viktor Chri
stoffersen, gift d. 22.-11.-1958 med Alice Kristoffersen, medejer, født d. 1.-3.-1935,
datter af Esther og Ernst Kristoffersen. Parret har børnene: Jette, født d. 20.-4.1960, Ole, født d. 2.-2.-1962, Birgit, født d. 19.-6.-1964 og Lars, født d. 4.-9.-1969.
K.C. er bygmester, han har været på Ladelund Landbrugsskole og er bestyrelsesmed
lem for Toksværd Foderstof. Han overtog gården i april 1960 fra Peter Christensen.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 36,6 ha., heraf tilkøbt 19,3 ha. Der er 2,8 ha. skov og
mose.
Stuehuset er opført i 1928 og tilbygget i 1969. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1946 udbygget i 1964 og 1978, klimastald tilbygget i 1986, lade fra 1978 og ma
skinhus fra 1975. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der sælges 680
smågrise årligt, desuden er der 100 høns. Planteproduktionens salgsafgøder er sukker
roer, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 bugsermejetærsker, tårnsiloer, korntørreri
med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
GAMBAKKEVEJ 18, "GRØDEKÆR",
DYSTED, 4684 HOLME-OLSTRUP,
tlf. 53-762122.
HANS JØRGEN ANDERSEN,
gårdejer, født d. 27.-5.-1957, søn
af Ulla og Johannes Andersen,
gift d. 3.-7.-1987 med Brita Lar
sen, landbrugstekniker, født d.
27.-12.-1957, datter af Birthe og
Johannes Larsen.
B.L. er repræsentant for landbru
get i kommunens Erhvervsgruppe.
H.J.A. har været på Kohave og Bygholm landbrugsskoler, han formidler samfundskon
takt mellem landbrug og det øvrige samfund, primært på Sydsjælland. Han overtog
gården af 2 gange, første halvdel d. 31.-12.-1977 og resten d. 31.-12.-1983 fra sine
forældre Ulla og Johannes Andersen.
Areal 32 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er 1 ha. eng. Derudover er der forpagtet 23 ha.

-90Stuehuset er opført i 1950. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1874 løbende gennemrestaureret og tilbygget i 1984, lade fra 1959, maskinhus fra 1972 og gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 55 årssøer, der sælges 1.200 smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, roer og ærter. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansiloer samt kortørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

GØDSTRUP BYGADE 1, "BYBJERGGÄRD", GØDSTRUP, 4684
HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762077.
SYLVEST HANSEN, gårdejer,
født d. 12.-5.-1937, søn af Marta
Johanne og Christian Hansen,
gift d. 8.-2.-1964 med Liselotte
Nielsen, sygeplejerske, gårdejer,
født d. 6.-8.-1940, datter af Ger
da Marie Nielsen. Parret har døt
rene: Bente, født d. 18.-11.-1964
og Hanne, født d. 6.-6.-1968.
S.H. har været på Tune Landbrugsskole, han overtog gården d. 1.-4.-1967 fra Karl
Ebbe Nielsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 23,5 ha., der er 2,2 ha. skov, eng og mose. Ejendom
men, der med sikkerhed kan føres tilbage til 1804, nedbrændte i 1932.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret i 1968 og 1980. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1932 restaureret i 1972, svinestald og lade fra 1932, maskinhus fra
1982, roehus fra 1975, høj fodersilo, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives
med en alsidig landbrugsproduktion på 21 årskøer, 7 ungkøer og 13 kalve af racen
SDM samt 11 årssøer, der sælges 70 smågrise og 30 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Man an
vender ingen fremmed arbejdskraft.
GØDSTUP BYGADE 3, "ØSTER
GÅRD", GØDSTUP, 4684 HOLMEOLSTRUP, tlf. 53-762607.
ERIK ELLERØD HANSEN, gård
ejer, født d. 14.-4.-1950, søn af
Karen og Oluf Hansen, gift d.
10.-5.-1975 med Conny Lone
Hansen, gårdejer, født d. 27.-1.1951, datter af Ester og Villy
Hansen. Parret har sønnerne:
Tom, født d. 10.-7.-1976 og
Kenneth, født d. 28.-3.-1979.
E.E.H. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1979 fra sine
forældre Karen og Oluf Hansen, som købte gården i 1957.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 31 ha., der er 5 ha. skov og eng. Der er forpagtet 42
ha.
Gården, som blev opført i 1877, nedbrændte omkr. 1937. Den blev genopført med stue
hus og følgende avlsbygninger: kvægstald, svinestald og lade, desuden er der maskinhus
fra 1984 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 66 årssøer, der sælges
1.100 smågrise og 250 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg,
hvede, raps, rug, græsfrø og sukkerroer. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo
samt rørtørreanlæg med varm og kold luft. På gården er ansat 1 medhjælper. E.E.H.
sprøjter og mejetærsker for nogle naboer.

GØDSTRUP BYGADE 10, "BAVNEGÅRD", GØDSTRUP, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf.
53-762334.
WAGN FAURHOLDT, gårdejer, født d. 21.-11.-1927, søn af Johanne og Tage Faurholdt, gift d. 30.-10.-1954 med Inge Solvang Nielsen, gårdejer, født d. 19.-2.-1929,
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datter af Ingeborg og Hans Peter Nielsen. Parret har børnene: Allan, født d. 27.-7.1955 og Helle, født d. 26.-7.-1961.
W.F. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1968 fra
Telse Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 27,17 ha., der er 6,7 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført i 1933-34 og restaureret i 1982-83. Avlsbygningerne består af
svinestald og lade fra 1933-34. Besætningen består af 25 høns. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, hvede og maltbyg. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri
med kold luft. Maskinstation bruges til høst.

GØDSTRUPVEJ 2, "KORSHOLM",
GØDSTRUP, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762251.
FREDE KRISTIANSEN, gårdejer,
født d. 11.-10.-1925, søn af Ma
rie og Kristian Kristiansen, gift
d. 15.-4.-1951 med Esther Søren
sen, gårdejer, født d. 5.-4.-1928,
datter af Hansine og Villum Sø
rensen. Parret har sønnen Peter,
født d. 1.-3.-1957.
F.K. overtog gården d. 11.-12.1952 fra sin far Kristian Kristiansen. Nuværende ejer er 5. generation.
Areal 27 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er 2 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1895 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægog svinestald begge fra 1959, lade og maskinhus. Gården drives med en kvægproduk
tion på 20 årskøer samt opdræt af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
hvede og sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft.
GØDSRUPVEJ 6, "G0DSRUPGÄRD", GØDSTRUP, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53763114.
ERIK ELLERØD HANSEN, forpagter. Omtales under Gødstrup Bygade 3.
Areal 72 ha., der er 7 ha. marginaljord.
Af gårdens bygninger bruges kun maskinhuset. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af maltbyg, hvede, raps, rug, græsfrø og sukkerroer. Der er
plansilo samt rørtørreri med varm og kold luft. Der er maskinfællesskab med ejerens
gård Gødstrup Bygade 3.

GØDSTRUPVEJ 15, "FJÆLDBROGÅRD", GØDSTRUP, 4684 HOL
ME-OLSTRUP, tlf. 53-762050.
BENT NIELSEN, gårdejer, født
d. 17.-12.-1943, søn af Helga og
Carl Alfred Nielsen.
B.N. overtog gården d. 1.-8.-1973
fra sine forældre Helga og Carl
Alfred Nielsen. Nuværende ejer
er 3. generation på gården, som
kom i familiens eje omkr. 1870.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
29,8 ha., der er 3 ha. skov og 6 ha. eng. Derudover er der forpagtet 1 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og grundmuret i 1943. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald begge fra 1850, lade og maskinhus. Gården drives med en kvæg
produktion på 15 årskøer, 15 ungdyr og 4 slagtekalve. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn og roer. Der er 3 traktorer, 3 mejetærskere og tårnsilo. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
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GØDSTRUPVEJ 21, "HJULMA
GERHUSET", GØDSTRUP, 4684
HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762859.
HARLY JENSEN, gårdejer, født
d. 17.-1.-1941, søn af Inger og
Carl-Ove Jensen, gift d. 15.-9.1965 med Inger Jørgensen, født
d. 6.-5.-1944, datter af Davny og
William Jørgensen. Parret har
børnene: Lisbeth, født d. 22.-6.-1964, Gitte, født d. 25.-6.-1966,
Hanne, født d. 16.-3.-1973 og

Karin, født d. 8.-4.-1976.
H.J. er portner ved MaglemøIIe Papirfabrik. Han overtog gården d. 1.-12.-1985 fra
Else og Hans Lauritz Nielsen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 8,4 ha., der er lejet 2 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og gennemrestaureret i 1986-87. Avlsbygningerne be
står af kvæg- og svinestald begge fra omkr. 1935 samt maskinhus. Gården drives med
2 årssøer, 9 slagtesvin, 1 årsammeko, 2 ungdyr og 2 slagtekalve. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor.

HOVKROG 1, "ØSTERGAARD", DYSTED, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-763078.
OLE OLSEN og (TORBEN VAGN RASMUSSEN), gårdejere.
O.O. er født d. 7.-6.-1958, søn af Hanne Kristine og Viggo Olsen, bor sammen med
Lise Marqvardtsen, pædagog, født d. 16.-6.-1963, datter af Grethe og Ole Marqvardtsen.
O.O. er driftsleder på en anden gård, han været på Lyngby Landbrugsskole. L.M. har
været på Høng og Sydsjællands landbrugsskoler. Ejerne overtog gården d. 1.-3.-1986
fra Knud Olsen. Gården drives som "I/S Østergård".
Areal 54,5 ha., der er 2,2 ha. mose. Der er forpagtet 18,7 ha.
Gården brændte i 1927 og blev genopført samme år. Stuehuset fra 1927 er restaureret
i 1989-90. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1927 og 1979, lader fra 1927 og
1950 samt maskinhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 350 stk. M.S.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, fabriksroer, raps og brødhvede.
Der er 2 traktorer, plansiloer samt korntørreri med varm og kold luft. På gården er
ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KALBYGÄRDSVEJ 2, "KALBYGÄRD", KALBY, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-740060.
BØRGE JENSEN CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 17.-10.-1938, søn af Anna Mar
grethe og Kristian Marinus Sigvald Lyk Jensen Christiansen, gift d. 1.-6.-1963 med
Tove Lissi Hansen, født d. 7.-1.-1942, datter af Gerda Marie og Keld Frede Hansen.
Parret har børnene: Charlotte, født d. 18.-1.-1964, Michael, født d. 19.-12.-1966 og
Pernille, født d. 22.-7.-1971.
B.J.C. er postbud og chauffør. Han overtog gården d. 15.-5.-1980 fra DLR, solgte den
igen d. 26.-4.-1985, men måtte overtage den igen d. 27.-11.-1986 fra DLR.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 36,5 ha.
Stuehuset er ombygget i 1925 og restaureret i 1987-89. Avlsbygningerne består af
kvægstald og 2 svinestalde alle fra før 1925, 2 nye svinestalde fra 1974 og 1978, lader
og maskinhuse fra 1975 og 1977 samt gylletank. Gården drives med en slagtesvinepro
duktion på 900 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og frø. Der er 1
traktor, 1 mejetærsker, tårnsilo og plantørreri med kold luft. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

KALBYVEJ 5, "ANNEXGÄRDEN", KALBY, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762519.
KARL EJNER GRAV og (KAREN MARIA GRAV), gårdejere.
K.E.G. er født d. 10.-4.-1944, søn af Magda Grav og Viktor Sørensen, gift d. 4.-9.1981 med Bente Sørensen, socialpædagog, født d. 24.-4.-1955, datter af Anna Birgit og
Frede Villy Sørensen. Parret har børnene: Mathilde, født d. 12.-11.-1982 og Christian,
født d. 27.-8.-1985.
K.E.G. er civilingeniør. Søskendeparret overtog gården omkr. 1971 fra deres mor
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Magda Grav Sørensen.
Areal 12,1 ha., der er 4 ha. mose. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af svinestald
genopført efter brand i 1914, lade, maskinhus og foderhus.
KALBYVEJ 6, "EBSHOLMGÅRD", KALBY, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762403.
POUL HANSEN, gårdejer, født d. 26.-1.-1928, søn af Clara og Hans Rasmus Hansen,
gift d. 11.-5.-1956 med Else Kirstine Sørensen, født d. 11.-5.-1934, datter af Hansine
og Alfred Sørensen. Parret har børnene: Britta, født d. 16.-1.-1958, Anne-Grethe, født
d. 8.-3.-1961 og Jens Peter, født d. 16.-10.-1964.
P.H. overtog gården i 1960 fra sine forældre Clara og Hans Rasmus Hansen. Nuvæ
rende ejer er 6. generation på gården, som blev frikøbt fra "Herlufholm" i 1798.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 20,7 ha., der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1889 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1963 og 1979 samt maskinhus fra 1968. Gården drives med en svinepro
duktion på 50 årssøer, der sælges ca. 800-900 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
KALBYVEJ 10, "BYGBJERG
GÅRD", KALBY, 4684 HOLMEOLSTRUP, tlf. 53-762477.
HANS HELGE ANDERSEN, gård
ejer, født d. 9.-12.-1916, søn af
Maria og Niels Andersen.
H.H.A. har været på Korinth
Landbrugsskole og er uddannet
kontrolassistent, han har været
formand for Holme-Olstrup Me
nighedsråd. Han overtog gården i
1963 fra sin morbror Christian
Andersen. Nuværende ejer er mindst 9. generation på gården, som har været i slæg
tens eje siden 1680.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 41,3 ha., der er 2 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret i 1964. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald begge fra 1916, lade, maskinhus og foderhus. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

KALBYVEJ 19, "ØRNEBJERGGÄRD", KALBY ØSTERMARK,
4584 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53762044.
OLE HARBERG RASMUSSEN,
gårdejer, født d. 25.-7.-1946, søn
af Raska Harberg og Johannes
Rasmussen, gift d. 19.-7.-1986
med Birgit Lykke Jensen, bus
chauffør, født d. 29.-4.-1950,
datter af Ellen og Carl Jensen.
Parret har døtrene: Betina, født
d. 3.-10.- 1971 og Heidi, født d. 14.-4.-1976.
O.H.R. har været på Lyngby Landbrugsskole, han har været medlem af Menighedsrådet
i Holme-Olstrup, er medlem af Næstved Landboforenings Regnskabsudvalg og repræ
sentantskabet for Steef Houlberg. Han overtog gården d. 1.-6.-1971 fra sine forældre
Raska Harberg og Johannes Rasmussen. Nuværende ejer er 7. generation på gården,
som blev købt fra "Herlufholm" i 1872.
Ejendomsskyld 2.280.000. Areal 41,2 ha., heraf tilkøbt 2,56 ha. Der er forpagtet 13,5
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ha.
Stuehuset er opført i 1902 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 2 svi
nestalde fra 1898, lade fra 1904 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 850 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer, raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt korntørreri med
varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Man har 1 skoledreng
til hjælp i sæsonen.

KALBYVEJ 20, KALBY ØSTER
MARK, 4684 HOLME-OLSTRUP,
tlf. 53-763075.
ANNI NIELSEN, gårdejer, født d.
6.-2.-1951, datter af Agnes og
Sigurd Larsen, gift d. 19.-10.-1974
med Lars Schjermer Nielsen, in
geniør, født d. 25.-9.-1948, søn
af Iris og Johannes Schjermer Ni
elsen. Parret har børnene: Susan
ne, født d. 15.-3.-1976, Henrik,
født d. 26.-4.-1982 og Pia, født

d. 11.-2.-1989.
A.N. er ekspeditrice. Hun overtog gården i januar 1981 fra sine forældre Agnes og
Sigurd Larsen.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 8,8 ha., der er 0,5 ha. sø.
Stuehuset er opført omkr. 1920 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
svinestalde fra 1948 og 1967, lade, maskinhus og foderhus. Planteproduktionens salgs
afgrøder er hvede og byg. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til markarbejdet.

KALBYVEJ 24, KALBY ØSTER
MARK, 4684 HOLME-OLSTRUP,
tlf. 53-762326.
HANS RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 27.-8.-1927, søn af Hele
ne og Holger Rasmussen, gift d.
17.-5.-1958 med Grete Kristen
sen, hjemmehjælper, født d. 20.11.-1939, datter af Anna Margre
the og Aksel Kristensen. Parret
har børnene: Jan, født d. 22.-4.1959 og Lene, født d. 6.-12.-1962.
H.R. har været på Dalum Land
brugsskole og er uddannet kontrolassistent. Han overtog gården d. 1.-5.-1958 fra Aksel
Rasmussen.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 7,7 ha.
Stuehuset er opført i 1929, tilbygget i 1977 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne be
står af svinestalde fra 1929 og 1950, lade, maskinhus og foderhus. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på 100 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
byg og hvede. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
KALBYVEJ 28, "FÆLLESEJE", KALBY ØSTERMARK, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf.
53-762677.
JOHAN CORDVA, gårdejer, født d. 23.-9.-1957, søn af Gerda og Gustav Cordva, gift
d. 15.-5.-1982 med Inger Sørensen, sygeplejerske, født d. 1.-7.-1957, datter af Inger
Magrethe og Søren Peter Sørensen. Parret har børnene: Anita, født d. 6.-10.-1985 og
Simon, født d. 10.-6.-1987.
J.C. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-6.-1984 fra
Berent Kure.
Ejendomsskyld 1.390.000. Areal 19,1 ha., der er forpagtet 1,8 ha.
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"Fælleseje"s stuehus er opført
før 1900 og løbende restaureret.
Avlsbygningerne består af svinestald fra før 1900, svinestald fra
1979, lade og maskinhus begge
fra 1985. Gården drives med en
svineproduktion på 75 årssøer,
der sælges 1.500 smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter og raps. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, tårnsiloer
og korntørreri med varm luft.
Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

KALBYVEJ 30, "ØSTERGAARD",
KALBY, 4684 HOLME-OLSTRUP,
tlf. 53-762364.
ERIK PEDERSEN, gårdejer, født
d. 23.-9.-1929, søn af Ellen og
Christian Pedersen, gift d. 6.12.-1958 med Gether Nielsen,
medejer/hjemmehjælper, født d.
14.-4.-1938, datter af Astrid og
Christian Nielsen. Parret har bør
nene: Bente, født d. 5.-3.-1960,
Birgit, født d. 15.-5.-1965, Bodil,
født d. 18.-3.-1971, Berit, født d. 24.-4.-1972 og Henrik, født d. 21.-11.-1975.
E.P. har været på Kohave Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1965 fra sin
mor Ellen Pedersen. Nuværende ejer er ca. 8. generation på gården, som slægten
købte i 1734.
Ejendomsskyld 1.360.000. Areal 21,6 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 4
svinestalde, 1 fra 1928 og 3, som ikke kan dateres, lade og maskinhus fra 1975. Går
den drives udelukkende med planteproduktion bestående af maltbyg, hvede og raps.
Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til skårlægning af raps.

KALKERUPVEJ 7, "BRAMAHOLMSGÅRD", KALKERUP, 4700
NÆSTVED, tlf. 53-746022.
ERIK LYHNE JØRGENSEN, gård
ejer, født d. 6.-12.-1919, søn af
Marie og Lars Einer Jørgensen,
gift d. 29.-4.-1953, med Elise
Hansen, gårdejer, født d. 28.-6.1923, datter af Karen Marie og
Lauritz Hansen. Parret har søn
nerne: Hans Henrik, født d. 2.8.-1955 og Niels Erik, født d.
19.-9.-1958.
E.L.J. har været på Lundby og Sydsjællands landbrugsskoler. Parret overtog gården i
1963 fra E.J.'s forældre Karen Marie og Lauritz Hansen. Nuværende ejere er 5. gene
ration på gården, som blev købt til ejendom i 1803.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 25,5 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Der er 1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1953. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1926, svinestald
fra 1908, lade fra omkr. 1880 og silo. Gården drives udelukkende med planteprodukti
on bestående af maltbyg, hvede og græsfrø. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til
markarbejdet. Parret ejer og driver også "Dragehøj", Kalkerupvej 8.

-96-

KALKERUPVEJ 9, "SLETKÆRGÅRD", KALKERUP, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-746507.
BENDIX JENSEN-MAAR, gårdejer, født d. 12.-8.-1942, søn af Helga Emelie og Rudolf
Jensen-Maar, gift d. 26.-4.-1963 med Kirsten Dam Larsen, gårdejer, født d. 15.-1.1944, datter af Bodil og Christian Dam Larsen. Parret har børnene: Mariann, født d.
9.-5.-1964, Jim Bendix, født d. 14.-7.-1965 og Jette, født d. 12.-2.-1971.
B.J.M. er smed på Holmegaard Glasværk. K.D.L. er salgsrepræsentant. Parret overtog
gården i 1982 fra Viggo Johansen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Der er bortforpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1840 og total restaureret i 1982-83. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade alle fra 1937 samt maskinhus. Besætningen består af 16
tyrekalve og nogle heste. Der er 2 traktorer, plansilo og combifyr. Maskinstation
bruges til markarbejdet.

KLOKKERGÅRDSVEJ 1, "KILDE
GÅRD", TOKSVÆRD, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762201.
KNUD ARNE JENSEN, gårdejer,
født d. 11.-4.-1923, søn af Anne
Margrethe og Niels Albert Jen
sen, gift d. 12.-1.-1954 med Rag
na Schårup Arrevæd, gårdejer,
født d. 4.-7.-1923, datter af Eli
se Kirstine og Jacob Schårup
Arrevæd. Parret har døtrene: Ul
la og Dorrit.
K.A.J. er uddannet agronom på Landbohøjskolen, han har været i bestyrelsen for Næst
ved Egnens Landboforening og i kommunalbestyrelsen i Holmegaard Kommune. Parret
overtog gården d. 1.-1.-1960 fra K.A.J.'s mor Anne Margrethe Jensen. K.A.J. er
mindst 6. generation på gården, som blev frikøbt fra Holmegaard Gods i 1803.
Ejendomsskyld 2.370.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 13,2 ha. Der er 0,7 ha. skov og
forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1905, restaureret fra 1960-65 og tilbygget i 1975. Avlsbygninger
ne består af s vinestalde om- og tilbygget i 1967 og 1971, lade og maskinhus. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer, raps, maltbyg og
hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsiloer og korntørreri med varm luft.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
KLOKKERGÅRDSVEJ 6, "LANGAGERGÅRD", RAVNSBJERG LØJED, 4684 HOLMEOLSTRUP, tlf. 53-762603.
EJNER FREDERIKSEN, gårdejer, født d. 6.-7.-1938, søn af Julie Augusta og Alfred
Frederiksen, gift d. 18.-11.-1956 med Helle Stenbech, medejer, født d. 28.-11.-1937,
datter af Dorthea Elisabeth og Carl Ove Stenbech. Parret har børnene: Britta, født d.
29.-3.-1957, Anders, født d. 4.-11.-1959, Marianne, født d. 28.-1.-1961 og Pia, født d.
27.-3.-1963.
E.F. har været bestyrelsesmedlem og formand for Andelsmejeriet Rosenkilde i Fakse.
Han overtog gården d. 1.-11.-1972 fra Dorris og Erik Hansen.
Areal 20,6 ha., der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og restaureret i 1976 og 1978. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1934, garage m.m. fra 1934, maskinhuse fra 1920 og 1982, kampestensfoderhus og udendørs køresilo. Besætningen består af 4 slagtekalve. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er byg, hvede, sukkerroer, hvidkløver, engrapgræs og raps.
Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

KLOKKERGÅRDSVEJ 21, "LOUISENLUND", RAVNSBJERG, 4684 HOLME-OLSTRUP,
tlf. 53-762302.
ARNE STORM HANSEN, gårdejer, født d. 16.-9.-1938, søn af Ane Kirstine og Herman
Hansen, gift d. 3.-7.-1965 med Inger Højer Olsen, medejer, født d. 14.-1.-1941, datter
af Margrethe Højer og Poul Olsen. Parret har sønnerne: Henrik, født d. 10.-4.-1967 og
Steffen, født d. 5.-11.-1968.
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A.S.H. har været på Høng Landbrugsskole, han har været bestyrelsesmedlem i Toksværd og Omegns Foderstof og i Leverandørforeningen til Rosenkilde Andelsmejeri
samt formand for Kontrolforeningen Toksværd og Omegn. Parret overtog gården d.
1.-6.-1965 fra Marius Toft.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 16,8 ha., der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1792 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af gam
mel s vinestald fra før 1800 med bindingsværk og kampesten, svinestalde fra 1927 og
1979, lade og foderhus fra 1974 og maskinhus fra 1983. Gården drives med en svine
produktion på 50 årssøer, der produceres 1.000 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo og korntørreri med kold luft. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.

KRAGS KROG 3, "SOGNEFOGED
GÅRDEN", KALKERUP, 4700
NÆSTVED, tlf. 53-746072.
KELD ERIK HANSEN, gårdejer,
født d. 31.-5.-1943, søn af Davne
og Hans Hansen, gift d. 18.-11.1983 med Ruth Christiansen,
gårdejer, født d. 6.-4.-1937, dat
ter af Metha og Anders Christi
ansen. K.E.H. overtog gården d.
1.-1.-1968 fra sin far Hans Han
sen, som købte gården i 1942.
Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha. Der er forpagtet ialt 24,7 ha.
Stuehuset er opført i 1897 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1953, svinestald og lade begge fra 1897 og maskinhus fra 1984. Gården drives med
en kødkvægsbesætning på 5 årsammekøer og 15 ungdyr af racen Hereford, desuden er
der 200 høns (Lomann). Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, raps, hvede og
græsfrø. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. På gården er ansat medhjælpere i
sæsonen.
KRAGS KROG 4, KALKERUP,
4700 NÆSTVED, tlf. 53-746315.
HANS PEDER FREDE PEDER
SEN, gårdejer, født d. 8.-3.-1923,
søn af Anna og Rasmus Peder
Pedersen.
H.P.F.P. overtog gården i 1953
fra sin fra Rasmus Peder Peder
sen. Nuværende ejer er 3. gene
ration på gården, som familien
købte omkr. 1890.
Ejendomsskyld 750.000. Areal
7,2 ha., heraf tilkøbt 1,7 ha. Der er bortforpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført før 1890 og tilbygget i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra omkr. 1915, svinestald fra 1943 og maskinhus. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.
KRAGS KROG 8, "BAKKEGÅRDEN", KALKERUP, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-747727.
SØREN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 9.-7.-1960, søn af Karen Margrethe og Ove
Christensen.
S.C. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården i december 1985 fra sin
far Ove Christensen, som købte gården i 1963.
Ejendomsskyld 1.480.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha. Der er forpagtet 19,3 ha.
Stuehuset er opført i 1878 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af ungdyr
stald fra 1887, kvægstald fra 1974, lade, maskinhus, gylletank og udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 40 ungdyr af blandet race.
Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, byg og ærter. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 rendegraver og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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KRØMLINGEVEJ 6, "SKOVLY", NR. TVEDE, 4731 BRENDELEV, tlf. 53-740247.
EJNAR ANDERSEN, gårdejer, født d. 23.-9.-1910, søn af Anne Katrine og Niels Peter
Andersen, gift d. 14.-8.-1936 med Anna Marie Nielsen, medhjælpende hustru, født d.
13.-9.-1910, datter af Margrethe og Niels Peder Nielsen. Parret har døtrene: Ruth,
født d. 26.-5.-1939, Erna, født d. 5.-5.-1944 og Henny, født d. 7.-12.-1945.
E.A. har været på Haslev Landbrugsskole, han er formand for Toksværd og Omegns
Foderstof. Han overtog gården i 1942 fra Johannes Andreasen.
Ejendomsskyld 1.575.000. Areal 53 ha., der er ca. 0,25 ha. skov. Der er forpagtet 5
ha.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 3 gamle
længer ombygget i 1950'erne, svinestald fra 1959, lade fra 1975 og maskinhus fra
1946. Gården drives som alsidigt landbrug med 15 årskøer, 15 ungdyr, 16 slagtekalve,
der leveres 450 slagtesvin årligt, desuden er der 100 høns. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer, raps, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan
silo samt korntørreri med varm og kold luft. På gården er en svigersøn ansat som med
hjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
E.A. ejer og driver også "Flintebjerggård", Krømplingvej 4.

LANDEVEJEN 2, "VESTERGÅRD", 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762297.
OLE RASMUSSEN, gårdejer, født d. 19.-3.-1952, søn af Inga og Knud Rasmussen, gift
d. 17.-5.-1975 med Annette Sørensen, gårdejer/klinikassistent, født d. 6.-11.-1953,
datter af Åse og Ejvin Sørensen. Parret har døtrene: Mie, født d. 27.-1.-1978 og Nina,
født d. 9.-5.-1982.
O.R. overtog gården i 1976 fra sine forældre Inga og Knud Rasmussen. Nuværende
ejer er 6. generation på gården. I 1794 fik familien fæstebrev.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 25 ha., der er 1 ha. marginaljord. Derudover er der
forpagtet 30 ha.
Det oprindelige stuehus var fra 1700, det nye er opført i 1972 og restaureret i 1984.
Avlsbygningerne består af svinestald, lade og maskinhus alle fra 1960. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af maltbyg, hvede, raps og sukkerroer.
Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
O.R. ejer og driver også "Bomosegård", Bomosevej 4.

LANDEVEJEN 8, "HØJAGERGÅRD", 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762868.
TORBEN VOETMANN RASMUSSEN, gårdejer, født d. 2.-5.-1945, søn af Asta Voetmann og Holger Rasmussen, gift d. 18.-2.-1967 med Linda Pedersen, gårdejer, født d.
31.-8.-1946, datter af Tove og Axel Pedersen. Parret har børnene: Henrik, født d.
27.-7.-1967, Lisbeth, født d. 30.-11.-1968 og Vibeke, født d. 4.-10.-1978.
T.V.R. overtog gården d. 1.-1.-1985 fra sin forældre Asta og Holger Rasmussen, som
købte gården i 1944.
Ejendomsskyld 1.730.000. Areal 26 ha. Der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1880. Avlsbygningerne består af svinestald genopført efter brand
i 1960 og maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 27 årssøer, der produ
ceres 550 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, sukkerroer
og raps. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsiloer samt plantørreri med
varm og kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

LANDEVEJEN 56, "VANDLØBSGÅRDEN", TOKSVÆRD, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf.
53-762132.
EJNER LARSEN, gårdejer, født d. 14.-5.-1908, søn af Erna Kristine og Sofus Larsen,
gift i 1958 med Ellen Nielsen, hjemmehjælper, født d. 15.-11.-1932, datter af Anna og
Oskar Nielsen. Parret har børnene: Marianne, født d. 6.-4.-1956, Irene, født d. 24.9.-1959, Svend Åge, født d. 1.-1.-1961 og Ninna, født d. 16.-4.-1964.
E.L. overtog gården i 1943 fra Jens Jensen.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 10,4 ha., der er bortforpagtet til sønnen Svend Åge
Larsen.
Stuehuset er opført omkr. 1890 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestalde fra omkr. 1840, lade og maskinhus. Der er 2 traktorer og 1
mejetærsker.
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TOKSVÆRD, 4584 HOLME-OL
STRUP, tlf. 53-762313.
BENT VAGNER NIELSEN, gård
ejer, født d. 17.-8.-1938, søn af
Karen Marie og Niels Bertel Oluf
Nielsen, gift d. 22.-8.-1964 med
Anni Christiansen, medejer, født
d. 21.-4.-1942, datter af Gudrun
og Hermann Christiansen. Parret
har datteren Jeanette, født d.
8.-12.-1969.
Parret overtog gården d. 11.-6.-1964 fra Gunnar Mortensen.
Ejendomsskyld 995.000. Areal 14,3 ha., der er forpagtet 8,3 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og gennemrestaureret i 1970-72. Avlsbygningerne be
står af 2-længet kvægstald fra omkr. 1880, svinestald i kampesten fra 1880, lade og
maskinhus fra 1920. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
jordbær, hindbær, byg, hvede, raps og frø. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til
markarbejdet. På gården er ansat ca. 10 skolebørn i bærsæsonen.
B.V.N. ejer og driver desuden en slægtsgård, Skælskørvej 52, Karbækstorp.

LANDEVEJEN 64, "DET RØDE
STED", TOKSVÆRD, 4684 HOL
ME-OLSTRUP, tlf. 53-762191.
GORM NELLEMANN, gårdejer,
født d. 20.-7.-1927, søn af Gre
the og Nicolai Nellemann, gift i
1969 med Annie Andersen, gård
ejer, født d. 18.-3.-1922, datter
af Johanne og Oscar Andersen.
Parret har børnene: Hanne,
Kjeld, Nicolai og Eva.
G.N. overtog gården i 1958 fra
Richard Christensen.
Areal 2,5 ha., heraf tilkøbt 0,5 ha., der er 1 ha. mose, 0,5 ha. plantage og 1 ha. mink
farm. Stuehuset er opført i 1789 og restaureret i årene 1960-80. Gården drives som
minkfarm med 3.150 mink heri incl. 600 avlstæver, desuden har man 250 m2 ormekul
tur. Der er 2 traktorer og fodermaskine til minkene. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.
LANDEVEJEN 69, "BOSERUPGÅRD", BOSERUP, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53762491.
PETER LEVIN HANSEN, gårdejer, født d. 13.-2.-1963, søn af Inge og Erik Levin
Hansen.
P.L.H. er entreprenør, han har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-9.-1987 fra Torben Jensen.
Areal 28 ha., heraf granplantage på 2 ha.
Stuehuset er opført i 1888 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1933 og lade. Besætningen består af 35 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn, raps og roer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og
plansilo. Maskinstation bruges til markarbejdet.
LANDEVEJEN 71, "ALMSBORG", BOSERUP, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762166.
DAN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 19.-8.-1962, søn af Birgit og Knud Christensen,
bor sammen med Jonna Løj mand, montrice, født d. 11.-5.-1962, datter af Lillian og
Peter Christiansen. Parret har datteren Heidi, født d. 22.-7.-1988.
D.C. er elektriker. Han overtog gården d. 1.-2.-1987 fra sine forældre Birgit og Knud
Christensen. Nuværende ejer er 9. generation.
Ejendomsskyld 1.213.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 2 ha. marginaljord.
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1917 og restaureret i 1988-90.
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1921, svinestald fra
1914 ombygget i 1963, lade fra
1883, maskinhus fra 1972, foder
og saftbeholder. Gården drives
udelukkende med plantepoduktion
bestående af byg, hvede, rug,
havre, raps og halm. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, tårnsi
loer, korntørreri med varm og
kold luft samt halmfyr. D.C. kører lidt ud som maskinstation.

LODDERVEJ 9, "ROSENVANG", 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762549.
KNUD HOLM ANDERSEN, gårdejer, født d. 16.-1.-1937, søn af Kirstine og Christian
Holm Andersen, gift d. 27.-6.-1959 med Maria Gjeldstrup, lærer, født d. 28.-5.-1933,
datter af Ida og Martin Gjeldstrup. Parret har børnene: Martin, født d. 7.-5.-1960,
Henrik, født d. 1.-4.-1963 og Lis, født d. 9.-4.-1965.
K.H.A. er psykolog. Han overtog gården d. 1.-8.-1972 fra Richard Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1905, restaureret og udvidet flere gange, de gamle stalde er
indraget til stuehus i 1974 og 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade i
svinehus begge fra 1978 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en kvægproduktion
på 15 årsammekøer og 15 ungdyr af racen Hereford, baseret på avl ikke til slagtning.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 minilæsser med graveaggregat, 1 alm. ballepresser, tårnsilo, korntørreri med
varm luft og halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
LUNDEBAKKEVEJ 1, "BØNNEMOSE", TOKSVÆRD, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762161.
SVEND JENSEN, gårdejer, født d. 4.- 1.-1945,
søn af Grethe og Tage Jensen, gift d.
8.-3.-1968 med Karen Mortensen, gårdejer,
født d. 11.- 7.-1943, datter af Elly og Martin
Mortensen. Parret har børnene: Anne, født d.
13.- 12.-1968, Mette, født d. 27.-9.-1970 og
Lone, født d. 7.-8.-1983.
S.J. er uddannet gartner fra Vilvorde Have
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1977
fra sine forældre Grethe og Tage Jensen.
Ejendomsskyld 4.000.000. Areal 44 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og løbende restaureret fra 1970. Avlsbygningerne består af
7 drivhuse på ialt 4.500 m2, alle opført mellem 1970 og 1989, der er lade og maskin
hus. Gården drives som gartneri med en planteproduktion bestående af 50.000 julestjer
ner og 300.000 Begonia årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsan
læg, 1 rendegraver, plan- og tårnsiloer, korntørreri med varm luft og kulfyr. På
gården er ansat 3 faste medhjælpere og 3 skolebørn. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

MØLLEVEJ 6, "BORGENSGÅRD", KALKERUP/FENSMARK, 4700 NÆSTVED, tlf.
53-746094.
PREBEN OLSEN, gårdejer. Omtales under Møllevej 12.
P.O. overtog gården d. 15.-10.-1982 fra Alfred Naver.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Der er 0,5 ha. mergel
grav.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret omkr. 1969. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestalde fra omkr. 1850 ombygget til fjerkræ i 1983, lade og maskinhus.
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Besætningen består af fjerkræ. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og
maltbyg. Der er plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
P.O. ejer og driver også "Fjerkræfarmen", Møllevej 12.

MØLLEVEJ 12, "FJERKRÆFARMEN", KALKERUP/FENSMARK, 4700 NÆSTVED, tlf.
53-746094.
PREBEN OLSEN, gårdejer, født d. 16.-1.-1934, søn af Dagmar og Marius Olsen, gift i
1957 med Annie Christiansen, gårdejer, født d. 12.-6.-1936, datter af Christine og
Christian Christiansen. Parret har sønnerne: Johnny, født d. 24.-9.-1957 og Ulrik, født
d. 4.-6.-1962.
P.O. overtog gården i 1960 fra Skovdal.
Ejendomsskyld 1.590.000. Areal 2,8 ha., heraf tilkøbt 1,1 ha. Der er 0,5 ha. mose.
Stuehuset er opført før 1900 og ombygget i 1976. Avlsbygningerne består af lade,
maskinhus og gylletank. Gården drives som fjerkræfarm, der produceres 50-60.000 stk.
fjerkræ, såsom hønniker, ællinger, gæslinger, vildællinger og kalkuner. Der er 2
traktorer, 1 minilæsser og tårnsilo.
P.O. ejer og driver også "Borgensgård", Møllevej 6.
NR. TVEDEVEJ 2, "EGELYGAARD", TOKSVÆRD, 4684 HOLME-OLSTRUP, 53-762776JOHNY R. PETERSEN, gårdejer, født d. 16.-6.-1963, søn af Rudolf Petersen, gift d.
30.-4.-1988 med Helen Mary Martin, designer, født d. 11.-10.-1962, datter af John
Mario Martin.
J.R.P. er chauffør og har taget driftlederuddannelse fra Næsgård Agerbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-8.-1989 fra Birthe Sørensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 14 ha. og der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført 1929 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde
fra 1929 og 1980, lade, foderhus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion
på 65 årssøer, der sælges 500 smågrise og 800 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, markredskaber, plansilo og kold lufts tørreri.
NR. TVEDEVEJ 9, "NORDGÅRD", NR. TVEDE, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53762995.
HERLUF HANSEN, gårdejer, født d. 16.-4.-1957, søn af Gudrun og Hans Hansen, gift
d. 1.-4.-1987 med Lotte Husby, kontorassistent, født d. 22.-4.-1962, datter af Helga
og Rasmus Husby.
H.H. er maskinfører og har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-11.-1988 fra sin far Hans Hansen. Nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 36,7 ha., der er 1,7 ha. mose og skov. Derudover er
der forpagtet ialt 18,2 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og restaureret i 1973-76. Avlsbygningerne består af 3 svi
nestalde fra omkr. 1940, 1959 og 1979, lade fra 1902 og maskinhus fra 1970. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, hvede og byg. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med kold luft og halmfyr. Man
anvender ingen fremmed arbejdskraft.
NR. TVEDEVEJ 14, TOKSVÆRD, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762495.
KELD BRODTHAGEN, gårdejer, født d. 7.-3.-1939, søn af Mary og Viggo Brodthagen,
gift d. 26.-9.-1981 med Birthe Christiansen, gårdejer/hjemmehjælper, født d. 16.-7.1944, datter af Ruth og Poul Vind Christiansen. Parret har børnene: Annette Tram,
født d. 22.-10.-1964, Michael Tram, født d. 26.-1.-1966, Dorthe Tram, født d. 11.-2.1970 og Mikkel Brodthagen, født d. 28.-3.-1980.
K.B. overtog gården d. 10.-9.-1964 fra Lars Peter Jensen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra omkr. 1880, svinestalde fra 1969 og 1978, lade og maskinhus fra 1975
samt udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 15 ung
dyr og 15 slagtekalve af blandet race. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.
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53-762999.
JETTE TRUELSEN SØNDERGAARD, gårdejer, født d. 11.-3.-1954, datter af Else og
Knud Truelsen, gift d. 3.-5.-1980 med Bjarne Søndergaard, gårdejer/landmåler, født d.
14.-2.-1953, søn af Else og Dan Søndergaard. Parret har børnene: Line, født d. 17.-2.1980, Peter, født d. 2.-2.-1982 og Morten, født d. 16.-7.-1987.
J.T.S. er socialpædagog. Hun og hendes bror Truels overtog gården i 1976 fra deres
mor Else Truelsen. J.T.S. overtog broderens halvpart i 1983.
Areal 29,2 ha., der er en vildremies på 0,55 ha. Der er bortforpagtet 27,5 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestalde begge fra 1928 og lade. Besætningen består af 7 får. Der er 1 traktor, 1
presser og halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
NR. TVEDEVEJ 28, "MØLLEGÅRD", TOKSVÆRD, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53762311.
PALLE NEDERGÅRD NIELSEN, gårdejer, født d. 31.-7.-1935, søn af Sine og Marinus
Nielsen, gift d. 19.-3.-1966 med Jytte Wintzensen, gårdejer/rengøringsassistent, født
d. 28.-9.-1944, datter af Lilly og Arne Wintzensen. Parret har børnene: Lone, født d.
19.-12.-1966, Steffen, født d. 12.-2.-1968 og Bente, født d. 7.-2.-1973.
P.N.N. er anlægsgartner og har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården i
1966 fra Josef Kuligovski.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret i 1966-67. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1860 ændret til kvægstald, lade og maskinhus. Gården drives med en slagte
kvægsbesætning på 70 slagtekalve af blandet race. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker
og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NR. TVEDEVEJ 30, TOKSVÆRD/NR. TVEDE, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762018.
GUNNAR NIELSEN, gårdejer, født d. 21.-9.-1927, søn af Emma og Jens Nielsen, gift
d. 11.-11.-1956 med Anna Pedersen, gårdejer, født d. 15.-11.-1926, datter af Marie og
Aage Pedersen. Parret har børnene: Britta, født d. 15.-2.-1957, Niels, født d.9.-3.1959 og Lars, født d. 21.-6.-1967.
G.N. har været sognefoged. Han overtog gården i 1965 fra sine forældre Emma og
Jens Nielsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1925, restaureret og tilbygget i 1985. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1972, svinestalde fra 1966 og 1968, lade fra 1973 og maskinhus fra
1956. Gården drives med en svineproduktion på 8 årssøer, der produceres 450 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker og tårnsiloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NR. TVEDEVEJ 34, NR. TVEDE, 4731 BRENDELEV, tlf. 53-740232.
Brødrene NIELS HENRIK og MONTY RAVN NIELSEN, gårdejere, sønner af Karen og
Keld Ravn Nielsen. N.H.R.N. er født d. 5.-3.-1948, gift d. 4.-1.-1975 med Inge Merete
Hansen, gårdejer/syfaglærer, født d. 19.-12.-1953, datter af Ingrid og Åge Hansen.
Parret har døtrene: Rikke, født d. 2.-7.-1975 og Mette, født d. 3.-10.-1978. M.R.N. er
født d. 9.-4.-1945, gift d. 24.-7.-1977 med Eva Maté, gårdejer/musiklærer, datter af
Eva og Edgar Maté fra Ungarn. Parret har døtrene: Anne Maria, født d. 3.-11.-1979
og Andrea, født d. 2.-4.-1984.
N.H.R.N er montør. M.R.N. er lagerassistent, han har været på Lundby Landbrugs
skole. Brødrene overtog gården d. 1.-7.-1973 fra deres forældre Karen og Keld Ravn
Nielsen. Nuværende ejere er 7. generation på gården, som slægten frikøbte fra fæste i
1805.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 19,2 ha., der er 1,7 ha. eng og 0,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1866. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1880 om
bygget til svinestald omkr. 1900, lade, maskinhus og foderhus. Gården drives med en
kvægproduktion på 2 årskøer, 4 ungdyr og 3 slagtekalve af racen RDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er byg, hvede og frø. Der er 2 traktorer, 1 bugsermejetærsker
og plansilo med gennemluftning. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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VED, tlf. 53-746054.
KAREN NIELSEN, gårdejer, født d. 22.6.-1907, datter af Katrine og Anders Nielsen,
gift d. 24.-10.-1937 med Hans August Nielsen,
født d. 3.-5.-1911, søn af Hansine og Harald
Nielsen. Parret har tvillingerne: Ole og Søren,
født d. 15.-8.-1946.
K.N. overtog gården i 1947 fra sin mor Katri
ne Nielsen. Nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 2,2 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og restaureret i årene 1960-80. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestalde begge fra omkr. 1950. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af hvede, raps og byg. Der er 1 traktor. Man anvender ingen
fremmed arbejdskraft.

NÆSTVEDVEJ 40, "LUNDEGÅRD",
FENSMARK, 4700 NÆSTVED,
tlf. 53-746736.
ANDERS MEYER HANSEN, gård
ejer, født d. 9.-6.-1937, søn af
Dagmer og Arthur Meyer Han
sen, gift d. 9.-6.-1979 med An
nie Henrichsen, gårdejer/sygehjælper, født d. 12.-6.-1939, datter
af Gerda og Bruno Henrichsen.
Parret har døtrene: Anne-Mette
Henrichsen, født d. 17.-4.-1964
og Annette Meyer Hansen, født
d. 27.-10.-1977.
A.M.H. er sygehusportør og har været på Kohave Landbrugsskole. Han overtog gården
d. 1.-11.-1965 fra Niels Bastrup.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 23,5 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er frasolgt 0,5 ha.
Stuehuset er opført i 1917. Avlsbygningerne består af kvægstald ombygget til hønsehus
i 1982, lade og maskinhus. Besætningen består af 500 høns og 1 hest. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og halm
fyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NÆSTVEDVEJ 50D, KALKERUP/
FENSMARK, 4700 NÆSTVED,
tlf. 53-746869.
OLE HVASS, gårdejer, født d.
3.-11.-1946, søn af Grethe og
Richard Nielsen, gift d. 23.-9.1967 med Pia Helga Lisbeth
Schou, gårdejer/kontorassistent,
født d. 26.-2.-1948, datter af
Karen og Herman Schou. Parret
har børnene: Allan, født d. 25.1.-1968 og Karina, født d. 30.6.-1972.
O.H. er konstruktør/arkitekt. Han overtog gården d. 1.-1.-1985 fra Tommy Jørgensen.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 5,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvæg
stald ombygget til snedker værksted omkr. 1980 samt lade. Besætningen består af 3
heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der er 1 traktor. Maskin
station bruges til markarbejdet.
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NÆSTVEDVEJ 55, "DAMGÅRD",
KALKERUP, 4700 NÆSTVED,
tlf. 53-746046.
ERLING JESSEN, gårdejer, født
d. 7.-9.-1912, søn af Kristine og
Jes Jessen, gift i 1937 med Ida
Jacobsen, gårdejer, født d. 1.-3.1914, datter af Olivia og Søren
Jacobsen. Parret har børnene: Ingermarie, født d. 4.-2.-1940 og
Jes, født d. 6.-3.-1945.
E.J. har været på Sydsjællands
Landbrugsskole og har været sognefoged i 20 år. Han overtog gården d. 1.-4.-1937 fra
Brinth.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 14,2 ha., 14 ha. er bortforpagtet til sønnen Jes.
Stuehuset er opført i 1925. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra
1925, lade og maskinhus. Der er 2 traktorer.
RAVSBJERGVEJ 2, "NYVANG", DYSTED, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762266.
GUNNAR ANDERSEN, gårdejer, født d. 27.-7.-1938, søn af Emmy og Richard Ander
sen, gift d. 10.-11.-1962 med Bodil Marie Pedersen, medejer/klinikassistent, født d.
29.-4.-1939, datter af Dagny og Valdemar Pedersen. Parret har børnene: Nils, født d.
17.-6.-1964, Stinne, født d. 27.-9.-1966 og Jakob, født d. 16.-8.-1969.
G.A. er savværksarbejder, har været sognerepræsentant og er formand for Menigheds
rådet i Toksværd. Han overtog gården i april 1964 fra Erhard Andersen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 11 ha., der er 1 ha. mose og eng.
Stuehuset er opført i 1923 og restaureret i 1970-80. Avlsbygningerne består af svine
stalde fra 1923, 1970 og 1977, lade i stald og maskinhus. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af sukkerroer og korn. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker og rørtørreri med kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

RAVNSBJERGVEJ 3, "ÆRTEKÆRGÅRDEN", RAVNSBJERG, 4684
HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762172.
JØRGEN HOLM HANSEN, gård
ejer, født d. 9.-1.-1939, søn af
Marie Kristine og Valdemar Han
sen, gift d. 30.-10.-1963 med
Randi Holm Gude, gårdejer/husholdningslærerinde, født d. 27.3.-1936, datter af Kamma og Ni
els Gude. Parret har sønnerne:
Søren, født d. 11.-1.-1964 og
Lars, født d. 27.-5.-1967.
J.H.H. har været på Tune Landbrugsskole, Han overtog gården d. 1.-3.-1968 fra Inge
og Erling Pedersen.
Ejendomsskyld 2.560.000, heraf grundværdi 872.500. Areal 44 ha, heraf tilkøbt 8,5 ha.
Der er forpagtet ialt 59,4 ha.
Stuehuset er opført før 1900, restaureret og tilbygget i 1977. Avlsbygningerne består
af gammel svinestald moderniseret i 1987, ny svinestald fra 1976, fravænningsstald fra
1985, lade, maskinhus fra 1984 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på
100 årssøer, der produceres 2.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, vinter- og vårraps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri
med varm og kold luft samt halmfyr. På gården er ansat sønnen Søren som fast
medhjælper.

RAVNSBJERGVEJ 4, "LILLEVANG", SØRUP, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762001.
HENNING JENSEN, gårdejer, født d. 31.-7.-193, sn a Krstine og Kristian Jensen, gift
d. 27.-7.-1957 med Bertha Andersen, medejer/hjemmesyerske, født d. 11.-8.-1936,
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datter af Agnes og Hagbart An
dersen. Parret har børnene: To
ve, født d. 26.-6.-1958, Leif,
født d. 6.-5.-1960 og Mogens,
født d. 10.-8.-1961.
Henning Jensen er glasværksarbej
der og har været på Høng Hus
mandsskole. Han overtog gården
d. 1.-10.-1958 fra sinmor Kristi
ne Jensen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 6,9
ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1931 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1931 om- og tilbygget i 1951, lade fra 1931, tilbygget i 1941 og maskinhus
fra 1955. Der er 2 traktorer.

RAVNSTRUPVEJ 1, "RØNNEGÅRD", TOKSVÆRD, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf.
53-763055.
NIELS OLE KNUDSEN, gårdejer, født d. 24.-2.-1950, søn af Rita og Bent Knudsen,
gift d. 7.-7.-1973 med Anne Marie Jensen, gårdejer/sundhedsplejerske, født d. 26.-2.1950, datter af Karen og Jens Viggo Jensen. Parret har børnene: Anders, født d.
10.-11.-1979 og Ane, født d. 2.-10.-1984.
N.O.K. er registreret revisor. Han overtog gården d. 1.-8.-1984 fra DLR.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 18 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1943 tilbygget i 1974 og 1979, kombineret lade og maskinhus samt udendørs køresilo. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der produceres 400 slagte
svin årligt, desuden er der 2 årsammekøer og 2 slagtekalve, det er Limousinekryds
ninger. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter og roer. Der er 2 trak
torer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RAVNSTRUPVEJ 14, "HØJAGERGÅRD", RAVNSTRUP, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf.
53-762348.
HANS CHRISTIAN HANSEN, gårdejer, født d. 8.-11.-1954, søn af Vibeke og Knud
Hansen, bor sammen med Vivi Jonna Nielsen, omsorgsmedarbejder, født d. 21.-4.-1958,
datte af Sige og Hans Nielsen. Parret har børnene: Chano Christian, født d. 16.-11.1983 og Heidi Elisabeth, født d. 17.-7.-1987.
H.C.H. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1981 fra sin
far Knud Hansen, som købte gården i 1972.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 50,4 ha., der er 5 ha. mose. Derudover er der forpagtet 13,5 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og løbende restaureret. Avlsbygningerne beståraf svine
stald, lade og maskinhus i lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af maltbyg, sukkerroer, hvede, ærter og frø. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 roeoptager, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet. H.C.H. driver også nogle andre ejendomme.
RAVNSTRUPVEJ 19, TOKSVÆRD, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762494.
Brødrene LEO og FREDE PEDERSEN, gårdejere, sønner af Tora og Julius Pedersen.
F.P. er født d. 15.-8.-1924, L.P. er født d. 22.-11.-1928.
Brødrene overtog gården i marts 1967 fra deres mor Tora Pedersen, faderen Julius
købte gården i 1919.
Areal 13,8 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha., der er 2,8 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret i 1950. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1908, maskinhus og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 15
årsammekøer og 15 ungdyr alle krydsninger. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges
til markarbejdet.
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RAVNSTRUPVJ 23, RAVNSTRUP, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762795.
LONE HANSEN, gårdejer, født d. 6.-2.-1961, datter af Karen og Thorkild Jensen, gift
d. 27.-6.-1987 med Jens Levin, gårdejer, født d. 26.-12.-1960, søn af Inge og Erik
Levin Hansen, arret har sønnerne: Kristoffer, født d. 4.-11.-1987 og Jonas, født d.
9.-3.-1989.
Ægtefællerne har begge været på Høng Landbrugsskole. De overtog gården d. 1.-7.1987 fra J.L.'s forældre Inge og Erik Levin Hansen. J.L. er4. generation på gården,
som blev bygget af oldeforældrene.
Ejendomsskyld 1.070.000. Areal 20,6 ha., der er forpagtet 13,8 ha.
Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald genopbygget efter
brand i 1946 og tilbygget i 188, maskinhus, gylletank og udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 50 årskøer og 50 ungdyr af racen Jersey samt nogle
krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1
rendegraver, rørtørreri med kold luft og halmfyr. På gården er ansat 1 medhjælper.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SANDVEJ 4, RAVNSBJERG, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762850.
LENE VEJS-NIELSEN, parcellist/folkeskoleoverlærer, født d. 11.-1.-1947, datter af
Else og Frede Nielsen fra Skovmølle ved Vester Egesborg, gift d. 31.-7.-1983 med
Niels Hansen, parcellist/registreret revisor, født d. 12.-5.-1949, søn af Karen og Harry
Hansen. Parret har sønnen Jens Frederik, født d. 5.-9.-1981.
L.V.N. overtog gården d. 1.-3.-1978 fra Marie og H. Christian Andersen.
Ejendomsskyld 410.000. Areal 0,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af 1
udhus. Der er 1 traktor.
L.V.N. ejer og driver også Ringstedgade 100, 4700 Næstved.

SKOVVEJ 9, "SMEDEGÅRDEN", 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762985.
FINN HANSEN, gårdejer, født d. 18.-10.-1956, søn af Edith Johanne og Harry Hansen,
gift d. 26.-8.-1978 Ruth Petersen, medejer/kontorassistent, født d. 4.-12.-1956, datter
af Else og Svend Petersen. Parret har børnene: Stine Louise, født d. 21.-4.-1981 og
Simon Benjamin, født d. 8.-3.-1984.
F.H. er værkfører. Han overtog gården d. 5.-8.-1985 fra Gudrun og Otto Sørensen.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 8,5 ha.
Stuehuset er opført i 1968 og restaureret løbende fra 1985. Avlsbygningerne består af
kvægstald og 2 svinestalde alle fra 1901 samt foderhus. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af raps, byg, hvede og rug. Der er 1 traktor og træ
brændefyr. Maskinstation bruges til markarbejdet.
SKOVVEJ 15, "BRUSHØJGÅRD", KALBY, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-763146.
TORBEN JACOBSEN, gårdejer, født d. 12.-3.-1957, søn af Oda og Hans Jacobsen, gift
d. 23.-7.-1988 med Kirsten Jensen, medejer, født d. 21.-5.-1954, datter af Karen og
Ejnar Jensen.
K.J. arbejder med fysisk og psykisk handicappede. T.J. er udarbejdende landmand, han
har været på Lyngby Landbrugsskole. Parret overtog gården d. 1.-2.-1988 fra DLR.
Ejendomsskyld 2.520.000. Areal 40,5 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret omkr. 1974. Avlsbygningerne består af svine
stalde 1 fra 1930, 1 opført efter brand i 1976 og 1 nyopført i 1976, hønsehus fra 1928,
garage og lade fra 1976 samt maskinhus fra 1974. Gården drives med en svineproduk
tion på 65 årssøer, der sælges 1.400 smågrise årligt, det er en SPF-besætning, desuden
er der 11 får og 14 lam. Planteproduktionens salgsafgrøder er vinterraps, sukkerroer
og maltbyg. Der er 2 traktorer, tårnsilo, rørtørreri med kold luft og halmfyr. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
SKOVVEJ 16, "ELLEGÅRD", KALBY, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762228.
TORBEN LARSEN og LENE NORDSTRØM, gårdejere.
T.L. er født d. 5.-11.-1957, søn af Inge og Erik Larsen, gift d. 29.-8.-1981 med
Yvonne Birkedal, stationsleder ved DSB, født d. 30.-8.-1957, datter af Inger og Erik
Birkedal. Parret har sønnen Jonas, født d. 28.-1.-1988.
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Jan Nordstrøm, beslagsmed, født d. 12.-12.-1958.
T.L. er tækker, han har været på Næsgård Landbrugsskole og er påbegyndt uddannelse
til gartner. Ejerne overtog gården d. 1.-4.-1986 fra Erik Gilsaa.
Ejendomsskyld 3.450.000. Areal 14,9 ha., heraf tilkøbt 2,2 ha. Derudover er der lejet
7,7 ha. Stuehuset er opført i 1927 og restaureret i 1975. Avlsbygninngerne består af
ridehus fra 1973, hestestalde fra 1923, 1927, 1971, 1974 og 1975, der er ialt 8 stalde,
lade fra 1974 delvis ombygget til heste i 1988 og maskinhus. Gården drives som rideog hingstecenter med 50 varmblodsheste, 10 travheste og 2 avlshingste. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er sukkerroer, raps, hvede og havre. Der er 2 traktorer og fo
dersilo. L.N. og J.N. har anpart i møllelaug. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

STATIONSVEO 52, "VILHELMSMINDE", 4684 HOLMEOSTRUP,
tlf. 53-762554.
LONE NIELSEN, gårdejer, født
d. 19.-7.-1944, datter af Else
Carla og Villy Nordmann, gift d.
19.-8.-1961 med Richard Sejer,
gårdejer og værkfører, født d.
23.-7.-1942, søn af Rebekka Syl
via og Emil Helvig Sejer. Parret
har børnene: Poul, født d. 26.12.-1961, Lisbeth, født d. 24.-9.1963 og Anne, født d. 2.-9.-1964. Parret overtog gården d. 1.-11.-1980 fra Ellen
Vilhelmsen. Areal 21,5 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Jydebækken løber gennem jorderne.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra før 1900, svinestald fra omkr. 1930, lade og maskinhus fra 1981. Gården
drives med en svineproduktion på 2 årssøer og 25 slagtesvin, desuden er der 2 årsammekøer, 5 ungdyr og 6 slagtekalve af racen Limousine. Planteproduktionens salgs
afgrøder er byg og brødhvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsiloer, korn
tørreri med varm og kold luft og halmfyr. Maskinstation bruges til gødningsudkørsel.

STATIONSVEJ 60, "FJELLEBROGÅRD", KALBY,
4684 HOLME-OLSTRUP,
tlf. 53-762865.
GEORG BRO ANDERSEN,
gårdejer, født d. 21.-9.-1948,
søn af Anne-Lise og Keld
Andersen, gift d. 20.-11.1976 med Birgitte Henrik
sen, gårdejer, født d. 29.1.-1956, datter af Minna
og Mogens Henriksen. Par
ret har børnene: Henrik, født d. 13.-6.-1978, Susanne, født d. 8.-11.-1981 og Anders,
født d. 11.-4.-1988. G.B.A. har været på Næsgård Landbrugsskole, han er betyrelsemedlem i Næstved Egnens Landboforening og er i Ligningskommisionen. Parret
overtog gården d. 1.-5.-1983 fra G.B.A.'s forældre Anne-Lise og Keld Andersen.
G.B.A. er 9. generation på gården, som slægten ihvertfald har haft siden 1664.
Ejendomsskyld 2.280.000. Areal 40,2 ha., der er forpagtet ialt 27,5 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1918, lade fra 1918 ombygget 1950 og maskinhus. Gården drives med en svine
produktion på 25 årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Panteproduktionens
salgsafgrøder er raps, maltbyg, hvede, hvidkløver, engrapgræs, ærter og roer. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, tårnsiloer, korntørreri med varm luft og
halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. G.B.A. kører desuden lidt ud
som maskinstation.
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HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762504.
KELD BENDTSEN, gårdejer, født
d. 2.-10.-1940, søn af Astrid og
Christian Bendtsen, bor sammen
med Ulla Linde-Olsen, hjemme
hjælper, født d. 9.-7.-1942, dat
ter af Helga og Karl Mathiesen.
Parret har børnene: Frank, født
d. 14.-7.-1965 og Linda, født d.
4.-6.-1973.
K.B. er arbejdsmand og har været på Kohave Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1976 fra sin far Christian
Bendtsen. Nuværende ejer er mindst 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 6 ha.
Stuehuset er opført i 1895 og restaureret i 1985. Avlsbygningere består af svinestald
fra 1895 løbende renoveret, lade og maskinhus begge fra 197. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 2 traktorer. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

STATIONSVEJ 67, "TOLLMOSEGAARD", KALBY, 4684 HOLMEOLSTRUP, tlf. 53-762472.
FREDE JENSEN, gårdejer, født
d. 27.-10.-1937, søn af Valborg
og Christian Jensen, gift d. 2.6.-1962 med Inger-Marie Jessen,
medejer, født d. 5.-2.-1940, dat
ter af Ida og Erling Jessen. Par
ret har sønnerne: Palle, født d.
16.-11.-1964 og Jesper, født d.
5.-2.1969.
F.J. har været på Korinth Landbrugsskole, han har været i kommunalbestyrelsen i Holmegaard Kommune og er i kredsledelsen i DLG, Sydsjælland/Møn. Han overtog gården
i 1972 fra sine forældre Valborg og Christian Jensen efter 10 års forpagtnng. Nuvæ
rende ejer er 7. generation på gården, som slægten frikøbte fra "Herlufholm" i 1872.
Der har været arvefæste i lige linie siden 1760.
Areal 40 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er 1,5 ha. mose. Derudover er der forpagtet 11
ha.
Stuehuset er opført i 1917 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestalde begge fra 1870, lade fra 1934 og maskinhus fra 1977. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af rug, byg, sukkkerroer, raps og hvede.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo, korntørreri med varm luft og halmfyr.
Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

STENDYSSEVEJ 3, "STENDYSSEGÅRDEN", HOLMEGAARD, 4684 HOLME-OLSTRUP,
tlf. 53-762299.
PER FLEMMING HANSEN, gårdejer, født d. 12.-7.-1947, søn af Kamma og Holger
Hansen, gift d. 28.-3.-1970 med Ane Margrethe Rasmussen, gårdejer/bankfuldmægtig,
født d. 1.-5.-1950, datter af Inga og Knud Rasmussen.
P.F.H. er omsorgsmedarbejder. Han overtog gården d. 15.-2.-1983 fra Villy Hemningsen. A.M.R.'s oldefar byggede gården i 1876.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 13,3 ha., heraf tilkøbt 2,7 ha.
Stuehuset er opført i 1876 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestalde begge fra 1876 samt maskinhus. Gården drives med en kvægbesætning på 5
årsammekøer og 7 ungdyr af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, maltbyg og hvede. Der er 2 traktorer. Man anveder ingen fremmed
arbejdskraft.
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STENSKOVVEJ 8, "TROLLESGAVE", FENSMARK, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-747584.
JØRN JENSEN, gårdejer, født d. 25.-8.-1955, søn af Ida og Kaj Jensen.
J.J. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1983 fra Bir
ger Nordsted Jørgensen.
Ejendomsskyld 4.900.000. Areal 91 ha., der er forpagtet 56 ha. ialt.
Stuehuset er opført i 1907 og tilbygget i 1972, der er en lejlighed fra 1907 i for
længelse af hestestalden (tidligere bestyrerbolig). Avlsbygningerne består af hestestald
og garage fra 1907, længe fra 1907 nu udlejet til småindustri, lade fra 1907 ombygget
i 1985 og maskinhus fra 1974. Der er opstaldet ca. 10 heste. Planteproduktionens salgs
afgrøder er hvidkløber, engrapgræs, ærter, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 bigballepresser, plansilo og korntørreri med kold luft. Man anvender ingen
fremmed arbejdskraft.

SØLEDSVEJ 8, TOKSVÆRD, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762073.
HANS BØRGE NIELSEN, gårdejer, født d. 25.-5.-1919, søn af Hansine og Peter Niel
sen, gift d. 7.-5.-1959 med Kirsten Nielsen, gårdejer/zoneterapeut, født d. 27.-9.-1929,
datter af Anna Sigrid og Jens Nielsen. Parret har børnene: Ruth, født d. 14.-5.-1960
og Peter, født d. 10.-8.-1962. H.B.N. har fra første ægteskab børnene: Dora, født d.
26.-3.-1949 og Lars, født d. 15.-9.-1954.
H.B.N. er medhjælper ved kirken og har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog
gården i april 1959 fra sin far Peter Nielsen, som købte gården af sin farbror i 1914.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 12,7 ha., de 12 ha. er bortforpagtet til K.N.'s bror
Niels.
Stuehuset er opført omkr. 1895 og restaureret i 1986-87. Avlsbygningerne består af
kvægstald oprindeligt fra 1850, men nybygget i 1932, lade og foderhus. Der er 1 trak
tor, plansilo og korntørreri med varm luft.
SØLEDSVEJ 19, "MORFARS STED", TOKSVÆRD, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53762360.
POUL ERIK FRIIS MADSEN, gårdejer, født d. 30.-7.-1947, søn af Esther og Gunnar
Friis Madsen fra Præsteøvej 82 i Faxe, gift d. 3.-10.-1970 med Doris Tølbøll Jensen,
gårdejer/lærervikar, født d. 8.-1.-1949, datter af Gudrun og Lambert Jensen. Parret
har børnene: Niels Henrik, født d. 29.-7.-1973 og Anne Louise, født d. 14.-1.-1977.
P.E.F.M. er konsulent. Han overtog gården d. 1.-2.-1971 fra Mogens Rasmussen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 7,2 ha.
Stuehuset er opført i 1857 og gennemrestaureret i årene 1975-81. Avlsbygningerne be
står af kvægstald fra 1927, maskinhus, lade og foderhus. Gården drives udlukkende
med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor, korntørreri med
varm luft og halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

SØRUPVEJ 8, "DALGAARD", BOSERUP, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762116.
HOLGER og UFFE CHRISTENSEN, gårdejere.
H.C. er født d. 17.-4.-1912, søn af Kristine og Hans Christensen, gift d. 5.-5.-1940
med Ella Jensen, medejer, født d. 3.-4.-1912, datter af Jens Peder Jensen. Parret har
børnene: Uffe, født d. 5.-6.-1945 og Karin, født d. 30.-12.-1944.
H.C. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1948 fra Ole
Sørensen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er 1 ha. mose, og
der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1885. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra
1885, lade og maskinhus fra 1986, foderhus, gylletank og udendørs køresiloer. Gården
drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 25 ungdyr og 4 slagtekalve. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsiloer
og korntørreri med varm luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
SØRUPVEJ 13, "BRYGGERGAARD", SØRUP, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762193.
JENS ARNE HANSEN, gårdejer, født d. 1.-11.-1955, søn af Grethe og Hans Christian
Hansen, gift d. 9.-5.-1987 med Brit Ullerup, bankassistent, født d. 25.-3.-1959, datter
af Erna og Keld Ullerup. Parret har datteren Marie, født d. 27.-7.-1986.
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B.U. har været på Lyngby Land
brugsskole.
Jens A. Hansen har været på
Høng Landbrugsskole. Han over
tog gården i 1985 fra sine for
ældre Grethe og Hans Christian
Hansen. Nuværende ejer er 7.
generation efter selveje. Gården
blev i 1805 frikøbt fra "Sparresholm". Gården har lige siden gå
et fra far til søn i lige linie.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal
35 ha., der er 1 ha. skov og 1 ha. mose. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1861 og restaureret i 1961. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1956, hestestald ca. 200 år gammel restaureret i 1960, kombineret lade og maskin
hus fra 1975 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 45 års
køer, 50 ungdyr og 23 slagtekalve årligt af racen SDM. Desuden er der hestestutteri
med 20 travheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og maltbyg. Der er
5 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft. Maskinstation bru
ges til en del af markarbejdet. Gården var i sin tid bryggeri, hvor man lavede mjød
heraf navnet. Familien er indehaver af en verdensrekord, alle familiens 8 medlemmer
har travlicens.
SØRUPVEJ 22, "B1RTASLUND", SØRUP, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762256.
NIELS GRESS NIELSEN, gårdejer, født d. 11.-4.-1940, søn af Esther Gress og Marius
Nielsen, gift d. 27.-9.-1964 med Agnete Pedersen, født d. 6.-11.-1942, datter af Anna
og Evald Pedersen. Parret har døtrene: Gitte, ødt d. 8.-3.-1963, Lise-Lotte, født d.
27.-12.-1964 og Hanne, født d. 12.-7.-1971.
N.G.N. har været på Sydsjællands Landbugsskole. Han overtog gården d. 15.-3.-1963
fra Åge Larsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 8,8 ha. Der er 0,25 ha. mose, og
der er ialt forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1792 restaureret 1979 og 1983. Avlsbygningerne består af kom
bineret kvæg- og svinestald fra 1792, kostald fra 1974, lader fra 1927 og 1978, maskin
hus fra 1987 og udendørs køresilo. Gården drives med alsidig produktion på 40-45 års
køer, 35-40 ungdyr, 20 slagtekalve og 3-4 årssøer, der er produceres 50-100 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg og hvede. Der er 6
traktorer, 1 mejetærsker, 1 bobeat og saftbeholder. På gården er ansat 1 medhjælper.
Maskinstation bruges ti endel af markarbejdet.

SØRUPVEJ 26, "HØJKILDE", SØRUP, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762007.
HANS PETER HANSEN, gårdejer, født d. 14.-12.-1936, søn af Else og Valdemar Han
sen, gift d. 11.-5.-1968 med Ulla Hansen, kontorassistent, født d. 1.-10.-1944, datter
af Minna og Knud Hansen. Parret har børnene: John, født d. 26.-2.-1970 og Lone, født
d. 24.-5.-1973.
H.P.H. overtog gården d. 1.-4.-1968 fra Carlo Nielsen.
Ejendomsskyld 1.165.000. Areal 21,9 ha., der er 4 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af kombineret ko- og svinestald fra
1960 ombygget til kostald i 1973, kombineret lade og maskinhus fra 1978, her er der
også ungdyrstald, der er foderhus og udendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 29 årskøer og 25 ungdyr krydsninger mellem RDM og Amerikansk ABK.
Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 2 traktorer og kornsilo. På
gården er ansat medhjælpere i højsæsonen. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
SØRUPVEJ 28, SØRUP, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762019.
KARL ANDREAS RASMUSSEN, gårdejer, født d. 2.-10.-1917, søn af Karen Sofie og
Rasmus Rasmussen, gift d. 14.-11.-1945 med Dagny Gudrun Nielsen, født d. 31.-7.1922, datter af Karen Marie og Niels Peder Nielsen. Parret har børnene: Inge, født d.
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3.-5.-1948, Poul Erik, født d.
28.-11.-1949 og Knud Arne, født
d. 23.-11.-1958.
Karl A. Rasmussen overtog går
den d. 9.-11.-1951 fra sin svi
germor Karen Marie Nielsen. Nu
værende ejere er 3. generation
på gården, som kom i slægtens
eje d. 2.-5.-1888.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 13
ha., heraf tilkøbt 6,6 ha., der er
frasolgt 6,6 ha. Oorden er bortforpagtet til sønnen Poul Erik.
Stuehuset er opført i 1650 og restaureret i 1955-57. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1959, svinestald fra 1650 renoveret i 1954, lade fra 1946 og maskinhus fra
1951. Der er 2 traktorer, 1 bugsermejetærsker og tårnsiloer.

SØRUPVEJ 30, "LERAGERGAARD", SØRUP, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762934.
JØRGEN OLSEN, gårdejer, født d. 24.-9.-1952, søn af Esther og Holger Olsen, gift d.
4.-5.-1972 med Elin Westerberg Hansen, medejer/sekretær, født d. 13.-8.-1953, datter
af Ruth Westerberg og Albert Hansen. Parret har børnene: Maria, født d. 23.-11.-1974
og Anders, født d. 9.-12.-1981.
J.O. er i militærpolitiet. Han overtog gården d. 1.-11.-1982 fra Ejner Nielsen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 17,4 ha., der er 3,8 ha. skov og mose samt 0,5 ha. eng.
Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1959 efter brand, restaureret i 1983-84. Avlsbygningerne består
af 3 længer fra 1902 samt lade i den ene af længerne. Man driver andeopdræt til eget
forbrug. Der er 1 traktor.
SØRUPVEJ 36, "STENHOLTGÅRD", SØRUP, 4684 HOLME-OLSTUP- tlf. 53-762773.
ERLING NIELSEN, gårdejer, født d. 24.-7.-1940, søn af Ingrid Magrethe og Kristian
Sofus Nielsen, gift d. 8.-7.-1967 med Jette Heinemann, lærer, født d. 6.-7.-1941,
datter af Grethe og Henning Heinemann. Parret har børnene: Thomas, født d. 20.-5.1968 og Trine, født d. 10.-10.-1970.
E.N. er teknisk assistent i byggebranchen og har været på Kohave Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 7.-4.-1982 fra DLR.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er 4 ha. skov og 2 ha.
eng. Der er bortforpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1866 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald,
lade og maskinhus alle fra 1866 og genopført efter brand omkr. 1919, samt længe fra
1919 og gylletank. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af malt
byg, raps og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og rørtørreri med kold
luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

SØRUPVEJ 46, "SKOVBO", SØRUP, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf. 53-762174.
HOLGER BARSLUND, direktør, født d. 16.-10.-1923, søn af Karl Barslund, gift d.
10.-4.-1955 med Birgitte Larsen, sekretær, født d. 23.-1.-1946, datter af Morten
Larsen. Parret har børnene: Charlotte og Claus.
H.B. overtog gården i 1970.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 9 ha., heraf 2 ha. skov og 2 ha. eng.
Stuehuset er restaureret i 1971. Avlsbygningerne består af lade, maskinhus og fo
derhus. På gården er der 1 traktor.

TOKSVÆRD BYGADE 45, "ASKEMOSEGÅRDEN", TOKSVÆRD, 4684 HOLME-OLSTRUP,
tlf. 53-762197.
HENNING BLOM MADSEN, gårdejer, født d. 10.-9.-1929, søn af Margrethe og Lars
Ulrik Madsen, gift i 1956 med Anna-Lise Schelde, gårdejer, født d. 21.-3.-1928, datter
af Maren og Lauritz Schelde. Parret har børnene: Inger-Margrethe, født d. 16.-2.1958, Birgitte, født d. 22.-12.-1960 og Anne-Marie, født d. 6.-2.-1964.

Henning B. Madsen har været pä
Haslev Landbrugsskole, han er
kirkeværge. Parret overtog går
den d. 1.-11.-1956 fra Gunder
Larsen.
Ejendomsskyld 1.510.000. Areal
16,6 ha. Der er forpagtet 6,3 ha.
præstegårdsjord.
Stuehuset er opført i 1899 og
restaureret omkr. 1970. Avlsbyg
ningerne består af svinestald genopført i 1899 efter brand, udvi
det i 1967, maskinhus og foderhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 400
stk. årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri med varm luft.
TOKSVÆRD BYGADE 49, "ELLE
HØJ", TOKSVÆRD, 4684 HOL
ME-OLSTRUP, tlf. 53-763004.
VERNER HANSEN, gårdejer,
født d. 19.-11.-1942, søn af Mar
grethe og Albert Hansen, gift d.
16.-11.-1968 med Elinor Bruunshøj Jensen, køkkenassistent, født
d. 19.-6.-1948, datter af Betty
og Carlo Jensen. Parret har døt
rene: Susanne, født d. 17.-5.-1972
og Maria født d. 1.-9.-1975.
V.H. er direktør i Landbrugslotteriet, han har været på Nordisk Landbrusskole 2
gange, været i bestyrelsen for Nordisk Landbrugsskole og er medlem af Menigheds
rådet i Toksværd. Han overtog gården d. 18.-6.-1983 fra Orla Jensen.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 4,1 ha., der er 1 ha. skov og eng. Stuehuset er opført i
1914, gennemrestaureret i 1983-86. Avlsbygningerne består af svinestald fra før 1900
tilbygget i 1953, lade og maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn og raps. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til markarbejdet.

VILLA GALINAVEJ 18, "STETTENBORG", TOKSVÆRD, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf.
53-762324.
OVE HANSEN, gårdejer, født d. 25.-10.-1933, søn af Helga og Hans Hansen, gift d.
5.-5.-1957 med Elna Christensen, født d. 28.-8.-1931, datter af Anne og Jørn Christen
sen. Parret har sønnerne: Poul, født d. 14.-8.-1958 og Søren, født d. 15.-3.-1960.
E.C. er kasserer i Toksværd Menighedsråd. O.H. er arkitekt, han overtog gården i
1969 fra Carl Klausen. Ejendomsskyld 930.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og totalt ombygget i 1969. Avlsbygningerne består af ma
skinhus og foderhus. Gården drives som hjortefarm med en bestand på 40 dyr. Plante
produktionens saglsafgrøde er græs. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
VILLA GALINAVEJ 28, "FREDENSGÅRD", GØDSTRUP, 4684 HOLME-OLSTRUP, tlf.
53-763103.
KIRSTEN PETERSEN, gårdejer, født d. 23.-9.-1944, datter af Inger Mikkelsen og Fol
mer Reinau Lassen, gift d. 26.-1.-1963 med Flemming Petersen, distriktschef, født d.
21.-6.-1943, søn af Rosa og Jens Petersen. Parret har børnene: Claus, født d. 15.6.-1963, René, født d. 3.-6.-1965, Jens, født d. 12.-2.-1972 og Nicolai, født d. 26.9.-1975. K.P. overtog gården d. 1.-10.-1985 fra Kofoed.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 28,6 ha., der er 3,3 ha. blandet skov og mose.
Stuehuset er opført i 1876 og gennemrestaureret i 1986. Avlsbygningerne består af
maskinhus fra omkr. 1900 og lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af rug, byg, raps og grantræer. Der er 1 traktor og 1 sneslynge. Maskin
station bruges til markarbejdet.
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BAKKEHØJVEJ 2, "BAKKEHØJ",
KINDVIG, 4735 MERN, tlf. 53797307.
BJØRN HENRIK NIELSEN, gård
ejer, født d. 22.-9.-1959, søn af
Gudrun og Bent T. H. Nielsen,
gift d. 28.-5.-1983 med Inge-Marie Hansen, laborant, født d. 9.9.-1959, datter af Elly og Svend
Hansen. Parret har børnene:
Hans- Christian, født d. 2.-9.-1984
og Christine, født d. 20.-4.-1986.
B.H.N. har været på Lundby og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården i foråret
1985 fra Birgit og Erik Piil.
Ejendomsskyld 1.340.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er opført opført i 1800-tallet og restaureret i 1940'erne. Avlsbygningerne
består af kvægstald og svinestald begge fra 1800-tallet samt lade og maskinhus begge
fra omkr. 1920. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukker
roer, majs, korn, raps og ærter. Gården drives sammen med B.H.N.'s fødegård "Lilbygård" i Kindvig.

BALLEDAMMEN 3, "DANERHØJGÅRD", BALLE, 4735 MERN,
tlf. 53-788157.
JØRGEN HØGH RASMUSSEN,
gårdejer, født d. 5.-7.-1935, søn
af Eva og Verner Høgh Rasmus
sen, gift d. 15.-5.-1958 med Ni
na Christensen, medhjælpende hu
stru, født d. 19.-2.-1937, datter
af Inger og Olaf Christensen.
Parret har børnene: Henrik, født
d. 29.-6.-1960 og Annette, født
d. 27.-2.-1964. N.H.R. er medlem af Menighedsrådet og har tidligere siddet i Skole
nævnet. J.H.R. har været på Tune Landbrugsskole, han har været sogneformand for
Landboforeningen og er i dag formand for Balle Vandværk. Han overtog gården d.
1.-1.-1975 fra sin far Verner Høgh Rasmussen. Nuværende ejer er 5. generation på
gården.
Ejendomsskyld 1.660.000. Areal 25 ha., der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og delvis restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald begge fra 1864 samt lade fra 1900. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af sukkerroer, byg, hvede og frø. Der er 4 traktorer,
1 enkornsåmaskine og 4 kornsiloer. Maskinstation bruges til mejetærskning.
BALLEDAMMEN 5, "MARBOGÅRD", BALLE, 4735 MERN, tlf. 53-788175.
KIRSTEN PEDERSEN, gårdejer, født d. 29.-6.-1934, datter af Johanne og Valdemar
Nielsen, gift d. 23.-7.-1958 med Jens Christian Pedersen, landmand, født d. 22.-7.-
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dersen. Parret har børnene: Else,
født d. 20.-8.-1959 og Hans Hen
rik, født d. 26.-2.-1972. J.C.P.
døde i 1974.
Kirsten Pedersen er hjemmehjæl
per i Langebæk Kommune. J.C.P.
havde været på Lundby Land
brugsskole. Gården er overtaget
d. 1.-7.-1958 fra Arne Diechmann
Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal
24,8 ha., heraf 0,55 ha. eng og skov, der er bortforpagtet 23,5 ha. til maskinstation.
Stuehuset er opført i 1867 og restaureret flere gange senest i 1975. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1867, svinestald og lade begge fra 1968 samt maskinhus fra
1955. Der er kornsilo og korntørreri med kold luft.
BALLE STRANDVEJ 11,"STRAND
GÄRD", BALLE BY, 4735 MERN,
tlf. 53-788398.
KURT JENSEN, ingeniør/gårdejer,
født d. 1.-4.-1945, søn af Inger
og Svend Jensen, gift d. 3.-8.1971 med Lene Christensen, sy
geplejerske, født d. 18.-10.-1952,
datter af Ingrid Christensen. Par
ret har børnene: Jacob, født d.
2.-9.-1975 og Bjørn, født d. 5.9.-1979.
K.J. overtog gården d. 1.-1.-1986 fra sin far Svend Jensen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført i 1900. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald begge
fra 1917 samt lade fra 1936. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og roer. Der
er 1 traktor, og maskinstation bruges til markarbejdet.
BALLE STRANDVEJ 18, "STRANDVEJGÅRD", BALLESTRANDVEJ, 4735 MERN, tlf.
53-788372.
SOLVEIG HAGESKOV, gårdejer, født d. 12.-6.-1932, datter af Dagny og Harald Olsen,
gift d. 2.-3.-1963 med Heino Hageskov, afdød. Parret har børnene: Helle, født d.
19.-7.-1954 og Brit, født d. 27.-1.-1963.
S.H. er hjemmehjælper ved Langebæk Kommune. Gården blev overtaget d. 30.-9.-1950
fra Jens Peter Hageskov. Ejendomsskyld 990.000. Areal 12 ha., jorden er bortforpag
tet. Stuehuset er opført i 1858 og restaureret flere gange senest i 1981. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald og svinestald begge fra 1858 samt lade fra begyndelsen af
1900- tallet.

BALLEVEJ 10, "HORNBÆKGAARD", BALLE, 4735 MERN, tlf. 53-797347.
SØREN LARSEN, gårdejer, født d. 25.-7.-1935, søn af Sofie og Søren Peter Larsen,
gift d. 17.-12.-1960 med Birgit Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 7.-9.-1938,
datter af Dagmar og Søren Aksel Sørensen. Parret har børnene: Jesper, født d. 7.5.-1961, Jette, født d. 28.-7.-1965 og Morten, født d. 27.-4.-1969.
S.L. har været på Sydsjællands Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1988 fra
Frits Lundstein.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 25 ha., heraf 0,27 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald, lade og maskinhus alle fra 1789. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af sukkerroer og korn. Der er tårnsilo og korntørreri med varm
luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med
"Antonsminde".
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BALLEVEJ 16, "SKOVLY", BAL
LE, 4735 MERN, tlf. 53-788540.
BØRGE KICHHEINER JOHAN
SEN, gårdejer, født d. 11.-8.1935, søn af Gudrun og Gunnar
Kichheiner Johansen, gift d. 23.9.-1956 med Birgit Johnsen, med
hjælpende hustru, født d. 20.-8.1939, datter af Johanne og Svend
Johnsen. Parret har børnene:
Hanne, født d. 26.-11.-1956, Sø
ren, født d. 27.-1.-1959 og Tho
mas, født d. 3.-10.-1962.
B.K.J. overtog gården d. 1.-1.-1977 fra sin far Gunnar Kichheiner Johansen. Nuværen
de ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.370.000. Areal 26,1 ha., der er forpagtet 38,6 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1977, svinestald fra 1936, lade, maskinhus og foderhus alle fra 1979 og 2 udendørs
køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 46 årskøer, 45 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, sukkerroer, raps og
majs. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. På gården er ansat 1 medhjælper.

BYGADEN 48, "TOFTAGER",
GL. KALVEHAVE, 4771 KALVE
HAVE, tlf. 53-788145.
PREBEN VILBRAD JØRGENSEN,
gårdejer, født d. 11.-5.-1928, søn
af Kirsten og Peter Esben Jør
gensen, gift d. 5.-6.-1965 med
Birgit Andersen, medhjælpende
hustru, født d. 21.-12.-1941, dat
ter af Hansine og Alfred Ander
sen. Parret har børnene: Tine,
født d. 8.-12.-1965, Kasper, født
d. 12.-6.-1968 og Lene, født d. 31.-5.-1971.
P.V.J. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1985 fra sin
far Peter Esben Jørgensen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 23 ha.
Stuehuset er opført i 1861 og restaureret i 1939. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1761 og renoveret i 1936, førstnævnte er ombygget igen i
1943, lade fra omkr. 1800 og maskinhus fra 1976. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af sukkerroer, frø og korn. Der er 3 kornsiloer.
P.V.J. ejer og driver også "Enghavegård", Viemose Gade 56, 4771 Kalvehave.
ENEMARKSVEJ 1, STÅRBY, 4735 MERN, tlf. 53-797181.
ESKILD LARSEN, gårdejer, født d. 9.-11.-1930, søn af Elly og Poul Larsen, gift d.
21.-12.-1966 med Åse Nielsen, fabriksarbejder, født d. 19.-5.-1944, datter af Erna og
Frede Nielsen. Parret har børnene: Karina, født d. 13.-3.-1967, Helle, født d. 5.6.-1969, Tina, født d. 4.-2.-1971 og Allan, født d. 2.-9.-1976.
E.L. arbejder også med slamsugning, han har været på Malling Landbrugsskole og er
formand for 0. Egesborg Brugs. Han overtog gården d. 1.-7.-1960 fra Helmar Nielsen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 18,4 ha., der er 0,55 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1923 og tilbygget i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald og
svinestald begge fra 1923, gammel kvægstald ombygget til svin i 1966, ny kostald fra
1966, maskinhus fra 1975, foderlade fra 1966, gylletank og udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 15 årskøer og 19 ungdyr af racerne RDM og SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde er sukker. Der er 3 traktorer, 1 rendegraver, 1
slamsuger, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt anpart i vindmølle.
Maskinstation bruges til halmpresning.
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ENGMARKEN 3, "ENGBY"/"MASKINCENTRALEN", VIEMOSE,
4771 KALVEHAVE, tlf. 53-788199.
SVEND-AAGE NIELSEN, gårdejer
/entreprenør, født d. 25.-3.-1931,
søn af Erna og Gunnar Nielsen,
gift d. 8.-11.-1954 med Gyda
Pedersen, hjemmehjælper, født d.
22.-11.-1931, datter af Ingeborg
og Svend Pedersen. Parret har
børnene: Birgit, født d. 27.-6.1955, Kirsten, født d. 8.-2.-1958

og Steen, født d. 11.-11.-1962.
S.AA.N. driver maskinstation, han har været på Lundby Landbrugsskole, været medlem
af Langebæk Byråd gennem 16 år og er medlem af Roedyrkerforeningen Sydsjælland
og Møn. Han overtog gården d. 1.-3.-1955 fra Christian Nielsen.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 24,8 ha., der er 1,1 ha. skov og
eng. Derudover er der forpagtet 83 ha.
Stuehuset er opført i 1884, restaureret senest i 1975 og tilbygget samme år. Avlsbyg
ningerne består af maskinhus fra 1975. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer, korn, raps, og lidt frø. Der er 12 traktorer, 3 mejetærskere, div. landbrugsmaski
ner, 1 lastvogn og gravemaskiner. På gården er ansat 6 medhjælpere.
GL. PRÆSTØVEJ 32, "TOFTEGÅRD", 4735 MERN, tlf. 53-797737.
HANS GRØNKJÆR, gårdejer, født d. 4.-11.-1961, søn af Harriet og Kristian Hansen,
gift d. 4.-7.-1987 med Lis Rasmussen, sygeplejerske, født d. 5.-7.-1965, datter af Elly
og Johannes Rasmussen. Parret har datteren Kamilla, født d. 7.-4.-1989.
H.G. er gartnermedhjælper og har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-4.-1987 fra Gunnar Jakobsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 23,4 ha.
Stuehuset er opført i 1911. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald begge
fra 1912 samt lade fra 1945. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af sukkerroer, ærter, korn og raps.
H.G. ejer og driver også "Granlyst".
GL. PRÆSTØVEJ 34, "NØRREBAKKEGÅRD", 4735 MERN, tlf.
53-797009.
FINN MINDEGÅRD, gårdejer,
født d. 30.-8.-1922, søn af Anna
og Niels Mindegård, gift d. 23.4.-1947 med Gerda Hansen, med
hjælpende hustru, født d. 28.-1.1923, datter af Valborg og Mads
Hansen. Parret har børnene: Ni
els, født d. 3.-6.-1949 og Lisbet,
født d. 7.-9.-1953.
F.M. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 12.-12.-1950 fra
Christian Jensen.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 23,5 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og restaureret flere gange senest i 1980. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1910 og moderniseret til svinestald i 1970, svinestald fra 1890
fik nyt tag i 1957 samt lade og maskinhus begge fra 1970. Gården drives med en svi
neproduktion på 15 årssøer, der produceres 250 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårn
siloer samt korntørreri med varm og kold luft. På gården er ansat medhjælpere i sæso
nen. F.N. ejer og driver også "Egely", Østervej 11.
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GL. PRÆSTØVEJ 35, "MAGLEGÅRD", 4735 MERN, tlf. 53-797214.
VERNER JØRGENSEN, gårdejer, født d. 30.-3.-1928, søn af Karla og Richard Jør
gensen, gift d. 20.-4.-1976 med Rigmor Petersen, medhjælpende hustru, født d. 4.-4.1929, datter af Marie og Edvard Petersen. Parret har datteren Irene, født 26.-5.-1956.
V.J. overtog gården d. 1.-10.-1963 fra Mogens Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 23,7 ha., heraf 1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1907 og moderniseret i 1972. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1949, svinestald fra 1948, maskinhus fra 1975 og udendørs køresilo. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 20 stk. årligt, desuden er der 110 slagtekalve
af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1
markvandingsanlæg, 1 ballepresser og plansilo. Maskinstation bruges til mejetærskning.

GL. VORDINGBORGVEJ 1, 4772
LANGEBÆK, tlf. 53-786533.
HENNING BAKKEGÅRD HAN
SEN, maskinforhandler, født d.
15.-6.-1942, søn af Karen og We
del Bakkegård Hansen, gift d.
8.-10.-1961 med Henny Hauballe
Jensen, medhjælpende hustru,
født d. 23.-1.-1943, datter af
Agnete og Vagn Hauballe Jensen.
Parret har børnene: Susanne,
født d. 21.-12.-1960 og Anitta,
født d. 28.-2.-1962.
H.B.H. er landmand og har en 4 årig elevuddannelse, derefter 7 år som herregårds
forvalter på "Cathrineborg Gods" ved Sengeløse. Han overtog gården i oktober 1978
fra Lene og John Nielsen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 3,8 ha.
Stuehuset er restaureret og tilbygget i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
ombygget til hestestald i 1978 og maskinhus fra 1986. Besætningen består af 7 trav
heste af racen Fuldblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og grønsager. Der
er 1 traktor på gården.

GL. VORDINGBORGVEJ 3, 4772
LANGEBÆK, tlf. 53-786475.
ELNA NIELSEN, parcelist, født
d. 9.-5.-1911, datter af Anna og
Christian Nielsen.
Hun overtog gården i 1965 fra
sin mor Anna Nielsen. Faderen
Christian Nielsen byggede stue
huset i 1909 og boede der i over
50 år. Siden har E.N. boet der
sammen med moderen, og fra
1965 har hun boet der selv.
Areal 3,3 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1909, restaureret flere gange senest i 1980. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1880 og lade fra 1910.
GL. VORDINGBORGVEJ 5, "DUNEMOSEGÅRD", 4772 LANGEBÆK, tlf. 53-786065.
KNUD CHRISTOFFERSEN, gårdejer, født d. 25.-2.-1944, søn af Valborg og Svend Chri
stoffersen, gift d. 8.-9.-1973 med Inger Pedersen Ebbe, plejer, født d. 21.-5.-1949,
datter af Agnethe og Karl-Ove Pedersen Ebbe. Parret har børnene: Christel, født d.
13.-5.-1971, Laila, født d. 17.-7.-1973, Kim, født d. 20.-9.-1976 og Henrik, født d.
19.-4.-1985.
K.C. er portør og har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 27.-9.1972 fra sin fra Svend Christoffersen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som
tidligere har ligget i Skovhuse, hvor slægten kan føres mindst endnu 3 generationer
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tilbage.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal
21 ha., heraf tilkøbt 7,45 ha.,
der er 1 ha. mose.
"Dunemosegård"s stuehus er op
ført i 1884 og moderniseret i
1975-76. Avlsbygningerne består
af kvægstald og svinestald begge
fra 1884 samt maskinhus fra
1975. Gården drives med en ammekobesætning på 5 årsammekøer og 7 ungdyr af racen Charolais, desuden er der 8 heste af racen Dansk Varmblod og 2 Dartmorponyer. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn og raps. Der er 3 traktorer og 1 mejetær
sker. K.C. ejer og driver også "Hegnsgård", Skovhusegade 53, 4772 Langebæk.
GL. VORDINGBORGVEJ 17,
"MØLLEBÆK", 4772 LANGEBÆK,
tlf. 53-795232.
KARSTEN PIHL, gårdejer, født
d. 12.-5.-1947, søn af Dagny og
Holger Pihl, gift d. 8.-8.-1975
med Esther Rasmussen, medhjæl
pende hustru, født d. 27.-10.1952, datter af Edith og Karl
Rasmussen. Parret har børnene:
Tina, født d. 5.-7.-1974, Dorthe,
født d. 14.-2.-1976 og Lars, født
d. 24.-1.-1985.
K.P. er bestyrelsesmedlem i Kvægavlerforeningen. Han overtog gården d. 1.-12.-1979
fra sin far Holger Phil.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Derudover er der forpagtet
2 ha.
Stuehuset er opført i 1956. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1956 tilbygget i
1981 med plads til 60 malkekøer, kombineret lade, maskinhus og ungdyrstald fra 1986,
gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 51 årskøer og
60 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 2
traktorer og 1 rendegraver. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GL. VORDINGBORGVEJ 31,
"TRAVEGÅRDEN", 4772 LANGE
BÆK, tlf. 53-795109.
VILHELMINE PETERSEN, gård
ejer, født d. 19.-4.-1892, datter
af Anna og Jens Jensen. V.P. har
sønnen Hans Peter, født d. 18.2.-1916.
V.P. overtog gården i 1951 fra
Christian Petersen. Sønnen Hans
Peter Jensen, som har været på
Lundby Landbrugsskole, har si
den 1951 bestyret gården for sin mor og overtog den i 1990.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 9,7 ha., der er frasolgt 0,55 ha. til vej.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1952. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1870 samt lade fra 1935. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af sukkerroer og korn. Der er 2 traktorer. Maskinstation bru
ges til en del af markarbejdet.
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GÅRD", GL. KALVEHAVE, 4771
KALVEHAVE, tlf. 53-788509.
ARNE NIELSEN, gårdejer, født
d. 8.-1.-1947, søn af Karen og
Christian Nielsen, gift d. 5.-6.1976 med Hanne Jakobsen, med
hjælpende hustru, født d. 25.-12.1952, datter af Ingrid og Hans Ja
kobsen. Parret har børnene: Mari
anne, født d. 22.-3.-1977 samt
trillingerne Anni, Birgit og Con

ni, født d. 29.-5.-1982.
A.N. overtog gården d. 1.-5.-1977 fra sin far Christian Nielsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 19 ha., der er frasolgt 1,5 ha og forpagtet 5,5 ha. eng
samt 7,7 ha. agerjord.
Stuehuset er opført i 1890 restaureret flere gange sidst i 1989. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1979, ungdyrstald og lade begge fra 1983, maskinhus fra 1986, gylle
tank og 3 udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 90
ungdyr og 15 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver og kornsilo. Maskin
station bruges til høstning af majs og halmpresning.
HESTEHAVEVEJ 8, "SKOVAGER",
SAGEBY SKOVAGER, 4772 LAN
GEBÆK, tlf. 53-795072.
ALICE FACK LAURIDSEN, gård
ejer, født d. 5.-1.-1948, datter
af Cathrine og Evald Emil Mor
tensen, gift d. 17.-10.-1970 med
Svend-Erik Lauridsen, overlærer,
født d. 22.-1.-1942, søn af Gerda
og Åge Lauridsen. Parret har
børnene: Charlotte, født 28.-4.1971 og Claes, født 25.-3.-1979.
A.J.L. er kontorassistent og bestyrelsesmedlem i Sydsjællands Landboforening. Hun
overtog gården d. 11.-12.-1975 fra sin mor Cathrine Mortensen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 8 ha.
Stuehuset er opført i 1956 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra 1956 samt maskinhus fra 1979. Besætningen består af 10
moderfår af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med kold luft.
HESTETOFTEN 1A og 2, "LER
BAKKEGÅRD", STÅRBY, 4735
MERN, tlf. 53-797245.
ANNE LISE SAXMOSE og VAGN
NIELSEN, gårdejere. V.N. er født
d. 28.-3.-1944, søn af Johanne og
Otto Nielsen, gift d. 4.-7.-1968
med Anne Lise Saxmose-Petersen,
lærer, født d. 21.-11.-1944, dat
ter af Jonna og Aage Petersen.
Parret har børnene: Peter, født
d. 4.-2.-1970, Søren, født d. 5.8.-1971, Jakob, født d. 1.-1.-1975 og Malene, født d. 23.-5.-1978.
V.N. er vurderingsannstent, han har været på Lyngby Landbrugsskole og er Kredsrepræ
sentant for M.D. Parret overtog gården d. 1.-4.-1966 fra Erhardt Apel.
Ejendomsskyld 4.270.000. Areal 56,6 ha., heraf tilkøbt 38,6 ha., der er 3 ha. eng og 1
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ha. skov.
Stuehuset og kvægstald er nyopført i 1980 på jorden fra den gamle "Lerbakkegård".
Avlsbygningerne består desuden af svinestald bygget på Hestetoften 2 i 1976, lade og
foderhus begge fra 1980, maskinhus fra 1989, gylletank og udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 48 årskøer, 46 ungdyr og 4 slagtekalve af racen
Jersey, desuden er der en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er hvede, sukkerroer, ærter og maltbyg. Der er 5 traktorer, 1 mejetær
sker, staldvarme til stuehuset og anpart i vindmølle placeret på gårdens jord. På
gårdne er ansat 2 skoledrenge. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Går
den drives sammen med "Saxmosegård" i Anbæk, som ejes af A.L.S. alene, det er hen
des slægtsgård fra 1700-tallet.
HOVVEJEN 4, "HØJBO", VIEMOSE, 4771 KALVEHAVE, tlf. 53-788160.
POUL NIELSEN, medhjælper, født d. 28.-3.-1948, søn af Karen og Christian Nielsen,
bor sammen med Jette Olsen, ekspeditrice, født d. 15.-9.-1958, datter af Lillian og
Preben Olsen. Parret har børnene: Casper, født d. 4.-12.-1981 og Jacob, født d.
9.-10.-1984.
P.N. overtog gården d. 7.-7.-1977 fra Christian Carlsen.
Areal 6 ha., heraf tilkøbt 1,1 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1919 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1919.

HULVEJEN 2, "HØJGÅRD", Sageby, 4735 MERN, tlf. 53-797529.
THOMAS KIRCHHEINER JOHANSEN, født d. 3.-10.-1962, søn af Birgit og Børge
Kirchheiner Johansen, gift d. 7.-6.-1986 med 1986 med Bente Rasmussen, køkken
assistent, født d. 7.-10.-1967, datter af Elly og Johannes Rasmussen. Parret har bør
nene: Henrik, født d. 16.-8.-1987 og Johnny, født d. 21.-4.-1989.
T.K.J. er skovarbejder, han har været på Lundby og Lyngby landbrugsskoler. Han over
tog gården d. 1.-4.-1984 fra Helge Larsen.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 22 ha., heraf 0,55 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1916 og lade fra
1943. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer, korn,
frøgræs og raps. Der er 1 traktor, plan- og tårnsiloer samt korntørreri med varm og
kold luft.
HULVEJEN 4, "NYGÅRD", SAGE
BY, 4735 MERN, tlf. 53-797351.
EJNAR HANSEN, gårdejer, født
d. 8.-1.-1917, søn af Anna-Rasmine og Jens Hansen, gift d. 17.9.-1943 med Birthe Rasmussen,
medhjælpende hustru, født d.
20.-3.-1920, datter af Augusta og
Rasmus Rasmussen. Parret har
børnene: Lissi, født d. 21.-8.-1946
og Gert, født d. 18.-4.-1958.
E.H. har været på Lundby Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1949 fra sin far Jens Hansen.
Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 18 ha. og frasolgt 2,8 ha. til
amtsvej. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1956. Avslbygningerne består af kvægstald fra 1953 samt svine
stald og lade begge fra 1943. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri
med varm luft samt halmfyr.

HØJMARKEN 1, "SØGÅRD", 4771 KALVEHAVE, tlf. 53-788897.
KEN OLSEN, gårdejer, født d. 20.-1.-1963, søn af Minna og Verner Olsen, bor sammen
med Susanne Philipsen, studerende, født d. 3.-3.-1967, datter af Solveig og H.C.
Andersen.
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har været på Lundby og Lyngby
landbrugsskoler. Han overtog går
den d. 1.-7.-1987 fra sin far
Verner Olsen. Nuværende ejer er
4. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.430.000. Areal
31 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der
er forpagtet 9,7 ha.
Stuehuset er genopført i 1967
efter brand. Avlsbygningerne be
står af kvægstald og svinestald
begge genopført i 1967 efter brand, lade ombygget i 1989 og 2 udendørs køresiloer.
Besætningen består af 16 tyre til opfedning. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, korn og ærter. Der er 4 traktorer. Maskinstation bruges til roeoptagning
og mejetærskning.
JUNGSHOVEDVEJ 20, "EGEBJERGGÄRD", 4735 MERN, tlf. 53-797510.
HANS ROMME, gårdejer, født d. 4.-6.-1949, søn af Else og Aksel Romme, gift d.
25.-7.-1972 med Bodil Ruth Jensen, sygehjælper, født d. 29.-1.-1949, datter af Synvia
og Hans Jensen. Parret har datteren Jeannete, født d. 15.-8.-1971.
H.R. er værkfører. Han overtog gården d. 1.-7.-1984 fra Steen Larsen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 16,5 ha., heraf 1 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1976 ombygget til
svinestald i 1981-82, løsdriftsstald til fedekvæg, svinestald og lade begge fra 1976,
maskinhus fra 1987 og udendørs køresilo. Gården drives med en ammekobesætning på
3 årsammekøer og 3 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, maltbyg og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandings
anlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KALVEHAVE MARK 26, "VESTER
VANG", 4771 KALVEHAVE, tlf. 53788164.
SELMA RASMUSSEN, gårdejer, født d.
30.-4.-1918, datter af Frederikke og
Jens Peter Hageskov, gift d. 16.-3.-1937
med Kristen Rasmussen, gårdejer, af
død, søn af Kirsten og Rasmus Ras
mussen. Parret har børnene: Frank,
født d. 26.- 8.-1940 og Sonja, født d.
15.-4.-1943.
K.R. overtog gården d. 1.-3.-1937 fra
Maren Kirstine Tønnesen.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 9,9 ha., heraf tilkøbt 7,1 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1905 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1905.

KALVEHAVE MARK 28, 4771 KALVEHAVE, tlf. 53-788549.
LILLY DAMSGAARD, parcelist, født d. 11.-7.-1945, datter af Emmy og A. Emil Pe
tersen, gift d. 24.-11.-1973 med Bent Damsgaard, glarmestersvend, født d. 9.-4.-1944,
søn af Tove og Holger Rasmussen. Parret har børnene: Kim, født d. 31.-7.-1973 og
Brit, født d. 10.-2.-1977.
L.D. er husmor. Hun overtog gården d. 14.-4.-1988 fra sin mor Emmy Petersen. Nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 2,2 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900-tallet og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald begge fra omkr. 1900-tallet.

KALVEHAVE MARK 53, 4771
KALVEHAVE, tlf. 53-788084.
HANS P. HANSEN, gårdejer,
født d. 6.-12.-1915, søn af Jo
hanne og Hans Christian Hansen,
bor sammen med Elly Olsgård,
rengøringsassistent, født d. 1.-2.1927, datter af Karen og Alfred
Olsgård.
H.P.H. overtog gården d. 17.-3.1948 fra sin far Hans Chr. Hans
en.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 2,2 ha., heraf tilkøbt 2,2 ha. og frasolgt 2,2 ha. Jorden
er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1905 og restaureret senest i 1981. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1960, svinestald fra 1905 og lade fra 1980. Der 1 traktor på gården.
KALVEHAVEVEJ 28, BALLE,
4735, MERN, tlf. 53-788883.
HENRIK HØGH RASMUSSEN,
gårdejer, født d. 29.-6.-1960, søn
af Nina og Jørgen Høgh Rasmus
sen, gift d. 26.-5.-1984 med Jet
te Sørensen, hjemmesygeplejerske,
født d. 29.-9.-1960, datter af
Inge og Egon Sørensen. Parret
har datteren Kamilla, født d.
1.-3.-1987.
H.H.R. er traktorfører på Maskincentralen og er uddannet driftleder på Lyngby Landburgsskole. Han overtog gården
d. 31.-12.-1987 fra sin far Jørgen Høgh Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 16,2 ha., heraf 1 ha. skov. Derudover er der forpagtet
6,6 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og restaureret i 1979-80. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge fra 1923 samt lade fra 1970. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af raps, sukkerroer, hvede og byg. Maskinstation bruges til
mejetærskning.

KALVEHAVEVEJ 30, "KRUMBÆK",
BALLE BY, 4735 MERN, tlf. 53788467.
HANNE MØLBAK, sygehjælper/
gårdejer, født d. 9.-2.-1959, dat
ter af Grethe Larsen, gift d.
10.-3.-1984 med Finn Mølbak, en
treprenør, født d. 15.-8.-1954,
søn af Sigrid og Jørgen Mølbak.
Parret har datteren Lise, født d.
3.-7.-1984.
F.M. har været på Lyngby Land
brugsskole.

H.M. overtog gården d. 1.-7.-1986 fra Ellen Hansen.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 5,5 ha., der er bortforpagtet 3,3 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1923. Besætningen består af Dansk Varmblodsheste til avl og
ridebrug.
KALVEHAVEVEJ 32, "BAHLGÄRDEN", BALLE, 4735 MERN, tlf. 53-788125.
STEEN NIELSEN, gårdejer, født d. 11.-11.-1962, søn af Gyda og Svend-Äge Nielsen,

bor sammen med Dorthe Øster
gård, kontorassistent, født d. 4.5.-1966, datter af Lillian og Kurt
Østergård.
Steen Nielsen driver maskinsta
tion og har været på Lyngby
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-4.-1986 fra sin far
Svend-Åge Nielsen. Nuværende
ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal
19 ha., der er forpagtet 41 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og
restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra 1800-tallet
samt lade fra 1962. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af suk
kerroer, hvede, byg, raps og græsfrø. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KALVEHAVEVEJ 41, "ENG
HAVEGÅRD", BALLE, 4735
MERN, tlf. 53-788342.
FREDE LARSEN, gårdejer,
født d. 25.-6.-1927, søn af
Charlotte og Laurits Lar
sen, gift d. 25.-3.- 1964
med Inga Rasmussen, ude
arbejdende, født d. 7.-1.1931, datter af Hedvig og
Karl Rasmussen. Parret
har datteren Lene, født d.
17.-7.-1953. F.L. har de sidste 10 år arbejdet som specialarbejder hos Prom Kemi.
Han overtog gården d. 1.-2.-1957 fra Emil Larsen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 11,8 ha. Oorden er bortforpagtet.
Stuehuset er ca. 250 år gammelt, det er ombygget af lade i 1957. Avlsbygningerne
består af kvægstald moderniseret i 1957, svinestald fra 1970 og foderhus fra 1957.
Besætningen består af 3 ponyer. Der er 2 traktor på gården.
KINDVIGVEJ 18B, "TOFTVANG", KINDVIG,
4735 MERN, tlf. 53- 797339.
HELGE ANDERSEN, gårdejer, født d. 26.-9.1918, søn af Marie og Anders Peter Andersen,
gift d. 10.-11.-1948 med Ida Margrethe Berthram Nielsen, medhjælpende hustru, født d.
15.-1.-1922, datter af Karen Marie og Niels
Rasmus Berthram Nielsen. Parret har børne
ne: Else Birgitte, født d. 17.-9.-1949 og Else
beth, født d. 5.-9.-1952.
H.A. har været på Korinth Landbrugsskole og
har været i Menighedsrådet fra 1975-84. Han
overtog gården i 1953 fra sin far Anders Peter Andersen. Nuværende ejer er 3. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 40,6 ha., heraf tilkøbt 15,8 ha. Jorden er bortforpag
tet.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret løbende i tiden 1957-83. Avlsbygningerne
består af kvægstald og svinestald begge fra 1907, maskinhus fra 1979/80 og nedgravet
udendørs silo. Der er 1 traktor og 2 kornsiloer.

KINDVIGVEJ 20, "ENGVEJGÅRD", KINDVIG, 4735 MERN, tlf. 53-797336.
INGRID og POVL HANSEN, gårdejere. P.H. er født d. 19.-9.-1929, søn af Kirstine og
Frederik Hansen, gift d. 23.-4.-1960 med Ingrid Hansen, medhjælpende hustru, født d.

-124-

19.-11.-1934, datter af Ingeborg
og Karl Hansen. Parret har søn
nen Per, født d. 16.-5.-1961.
Povl Hansen har været på Kærha
ve Landbrugsskole. Parret over
tog gården d. 1.-1.-1959 fra
P.H.'s far Frederik Hansen. Nu
værende ejere er 4. generation
på gården.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal
31,7 ha., heraf tilkøbt 20 ha. og
frasolgt 6 ha. til sommerhus.

Derudover er der forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1966. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1915, svinestald
fra 1961, lade fra 1929, maskinhus fra 1979 og udendørs køresilo. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, korn og frø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 enkornsåmaskine, korn
silo og korntørreri med varm luft.
P.H. ejer og driver også "Langmosegård", Sagebyvej 11, 4735 Mern.

KINDVIGVEJ 24, "SKOLEGÅRD", KINDVIG, 4735 MERN, tlf. 53-797349.
GERDA JENSEN, gårdejer, født d. 1.-3.-1916, datter af Hansine og Lars Peter Peitersen, gift d. 26.-1.-1938 med Peter Sabro Jensen, afdød, søn af Kristine og Peter Jen
sen. Parret har børnene: Jani, født d. 28.-11.-1939 og John, født d. 28.-7.-1943.
P.S.J. overtog gården d. 6.-11.-1945 fra Petersen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 20 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1904. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1936, maskinhus
fra omkr. 1948 og udendørs gastæt silo.
KINDVIGVEJ 33, SANDVIG, 4735 MERN, tlf. 53-797384.
LISE SØRENSEN, parcelist, født d. 21.-7.-1940, datter af Katrine og Thormod Peder
sen, gift d. 28.-10.-1961 med Keld Sørensen, arbejdsmand, født d. 15.-2.-1936, søn af
Nathalie og Jens Sørensen. Parret har børnene: Alex, født d. 12.-8.-1962, Eva, født d.
13.-8.-1964 og Anne, født d. 6.-2.-1966.
L.S. er udearbejdende. Hun overtog gården d. 30.-3.-1963 fra sin far Thormod Peder
sen. Ejendomsskyld 540.000. Areal 4,4 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1952. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald begge
fra 1953.
KINDVIGVEJ 37, "ELLEVANGSGÅRD", SANDVIG, 4735 MERN, tlf. 53-797376.
CARL HENNY HANSEN, gårdejer, født d. 7.-4.-1919, søn af Marie og Frederik Chri
stian Hansen, gift d. 27.-5.-1944 med Lilly Hansine Hansen, medhjælpende hustru, født
d. 27.-5.-1922, datter af Nilsigne (Tora) og Hans Christian Hansen. Parret har bør
nene: Karen Magrethe, født d. 11.-11.-1945 og Carsten, født d. 28.-4.-1950.
C.H.H. har været i Merns Menighedsråd og Skolekommisionen i ca. 12 år, deltager i
den offentlige vurdering og er formand for Sandvig Vandværk. Han overtog gården d.
1.-1.-1956 fra sin svigerfar Hans Chr. Hansen. Nuværende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 1,24 ha., der er frasolgt 14,36 ha.
Gården nedbrændte d. 26.-1.-1959 og blev genopført samme år med stuehus, kvæg
stald, svinestald og lade, svinestalden blev i 1973 ombygget til svinefold og laden
anvendes som maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 2 årssøer, der sæl
ges 20 smågrise og 10 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor på gården.

KIRKEVEJEN 8, "OHLSENMINDE", 4771 KALVEHAVE, tlf. 53-788052.
MAGNUS HANSEN, gårdejer, født d. 28.-10.-1928, søn af Hansigne og Niels Christian
Hansen, gift d. 10.-7.-1965 med Elly Gotfredsen, medhjælpende hustru, født d. 24.12.-1930, datter af Ingrid og Ejner P. Gotfredsen. Parret har børnene: Helle, født d.
3.-5.-1957 og Anni, født d. 17.-11.-1960.
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lum Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-7.-1965 fra sin far
Niels Chr. Hansen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal
22 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og
restaureret i 1986. Avlsbygninger
ne består af kvægstald og svine
stald begge fra 1880. Gården dri
ves udelukkende med plantepro
duktion bestående af sukkerroer
og korn. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til mejetærskning, roeoptagning og
roesåning.
KOHAVEVEJ 2, "SKOVBÆKGÅRD", SANDVIG, 4735 MERN, tlf. 53-787332.
ERIK SKOVGÅRD HANSEN, gårdejer, født d. 5.-2.-1923, søn af Katrine og Laurids
Skovgård Hansen.
E.S.H. overtog gården i 1955 fra sin mor Katrine Skovgård Hansen.
Ejendomsskyld 1.980.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 14 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret i 1978-79. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1955, lade fra 1920, maskinhus fra 1965, gylletank og udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 20 ungdyr af racen DRK, der er 10 årsammekøer og 10 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
ærter, maltbyg og hvede. Der er 3 traktorer og 1 sprinkleranlæg. Maskinstation bruges
til roeoptagning, roesåning og mejetærskning. På gården er ind imellem ansat med
hjælpere.
LANGEBÆK GADE 21, "GYLDENAGERGÅRD", 4772 LANGEBÆK,
tlf. 53-795205.
SØREN KIRCHHEINER JOHAN
SEN, gårdejer, født d. 27.-1.1959, søn af Birgit og Børge
Kirchheiner Johansen, gift d.
26.-12.-1979 med Kirsten Bram
sen Boalth, klinikassistent, født
d. 30.-7.-1958, datter af Grethe
og Ove Bramsen Boalth. Parret
har børnene: Henriette, født d.
11.-6.-1980 og Karsten, født d. 8.-1.-1984. S.K.H. er musiker, han har været på
Lundby Landbrugsskole og er formand for Menighedsrådet for Kalvehave Kirke. Han
overtog gården d. 1.-4.-1980 fra sin fra Børge Kirchheiner Johansen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 12 ha., heraf 0,55 ha. mose. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret i 1970'erne. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge fra 1936 og ombygget til kvæg i 1960'erne.
LANGEBÆK GADE 33, "BODEGÅRDEN", 4772 LANGEBÆK, tlf. 53-795203.
BENT SONNY OLSEN, gårdejer, født d. 24.-5.-1939, søn af Ulla og Sigurt Olsen, gift
d. 15.-6.-1965 med Inge Hofmann Frederiksen, medhjælpende hustru, født d. 16.-9.1941, datter af Emilie og Frederik Hofman Frederiksen. Parret har børnene: Annette,
født d. 20.-2.-1966, Claus, født d. 17.-2.-1969 og Heidi, født d. 30.-7.-1976.
B.S.O. er fabriksarbejder. Han overtog gården d. 1.-11.-1965 fra Edvardt og Vilhelm
Nielsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje i
ca. 75 år, den var tidligere kapellanbolig.
Ejendomsskyld 975.000. Areal 11,5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1772 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1831 restaureret i 1968, lade fra 1870 og maskinhus fra 1980. Der er 1 traktor på
gården.
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FLEMMING RASMUSSEN, faglærer, født d. 23.-3.-1944, søn af Karen og Helge Ras
mussen, gift d. 9.-9.-1978 med Anne-Marie Andersen, lærer, født d. 19.-12.-1955,
datter af Annikan og Erik Andersen. Parret har børnene: Martin, født d. 5.-1.-1982
samt tvillingerne Kristian og Lars, født d. 15.-6.-1984.
F.R. underviser på en gartnerskole ved Næstved og er uddannet på Søhus Gartnerskole
på fyn. Han overtog gården d. 1.-11.-1984 fra Bonesen.
Ejendomsskyld 625.000. Areal 5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1934 og moderniseret i 1985. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1934. Der er 1 traktor og 1 sprøjte.

LARS HANSVEJ 1, 4771 KALVEHAVE, tlf. 53-788369.
PAUL NIELSEN, parcelist, født d. 16.-7.-1929, søn af Hilda og Alberth Nielsen, gift d.
4.-4.-1953 med Lilli Jensen, medhjælpende hustru, født d. 13.-12.-1932, datter af Mary
og Jens M. Jensen. Parret har børnene: Henning, født d. 5.-5.-1956, Michael, født d.
26.-3.-1958, Lars, født d. 17.-8.-1960 og Mona, født d. 17.-2.-1967.
P.N. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-12.-1951 fra
Mary Jensen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 8,8 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1919, restaureret og tilbygget i 1961. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1951, svinestald fra 1961 og maskinhus fra 1965. Der er 2 traktorer,
alm. landbrugsmaskiner, plansilo og solfanger til varmt vand.
LARS HANSVEJ 6, "BROLYGÅRD",
4771 KALVEHAVE, tlf. 53-788714.
BJARNE NIELSEN, gårdejer,
født d. 5.-11.-1950, søn af Gerda
og Gunnar Nielsen, gift med Lis
Nielsen, sagsbehandler, født d.
24.-10.-1962, datter af Ester og
Leif Nielsen.
B.N. har været på Høng Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-4.-1980 fra Hans Larsen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal

11,7 ha., der er lejet 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1954. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1987, maskinhus
fra 1983, gylletank og 4 undendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion
på 64 årskøer, 55 ungdyr og 25 slagtekalve af racerne Jersey og SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 2 traktorer. På gården er ansat 1
medhjælper. Maskinstation bruges til mejetærskning.

LARS HANSVEJ 10, "GRAVNHØJ",
4771 KALVEHAVE, tlf. 53-795194.
JØRGEN SVÆRKE, gårdejer. Om
tales under Stensby Mark 5,
4772 Langebæk.
J.S. driver maskinstation. Han
overtog gården d. 1.-8.-1980 fra
sin far Aage Sværke.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
ca. 28 ha., der er forpagtet 26,5
ha.
Stuehuset er opført i 1970. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1900 ombygget til svinestald i 1960, svinestald
fra 1900 ombygget i 1956, lade fra 1943 samt maskinhuse fra 1986 og 1988. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer, korn, raps og grøn
ne ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 ammoniakanlæg.
J.S. ejer og driver også Stensby Mark 5, 4772 Langebæk.
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OLE LARSEN, gårdejer, født d.
25.-11.-1948, søn af Sigrid og
Ejner Laren, gift d. 21.-12.-1974
med Birgit Larsen, medhjælpende
hustru, født d. 2.-3.-1954, datter
af Grethe og Wiliam Larsen. Par
ret har børnene: Annette, født d.
16.-5.-1975 og Jakob, født d.
25.-4.-1979.
O.L. overtog gården d. l.-ll.4.
generation på gården.
1970 fra sin mor Sigrid Larsen. Nuværende ejer er
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 8 ha., der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og restaureret flere gange sidst i 1988-89. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1971, svinestald fra 1974, lade fra 1989, maskinhus fra 1978
og 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 30 ung
dyr og 30 slagtekalve af blandet race, desuden er der en svineproduktion på 15 års
søer, der produceres 250 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer, raps og maltbyg. Der er 4 traktorer, plansilo og korntørreri med kold luft.
Maskinstation bruges til mejetærskning, roeoptagning og roesåning.
O.L. ejer og driver også "Skovholm", Bodetofte Mark 4.
LEKKENDEVEJ 3, "ÅVANG", LEKKENDE, 4735 MERN, tlf. 53-797268.
HANS CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 27.-8.-1928, søn af Nanny og Laurids Chri
stiansen, gift d. 14.-11.-1960 med Lise Krogh, husassistent, født d. 11.-9.-1931, datter
af Kristine Krogh. Parret har børnene: Poul-Erik, født d. 13.-8.-1961, John, født d.
10.-4.-1963 og Torben, født d. 4.-10.-1970.
H.C. er specialarbejder. Han overtog gården d. 1.-7.-1970 fra Frederik Jakobsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 8,6 ha., der er frasolgt 8,5 ha. og forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1971. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge opført i 1900 og restaureret i 1975, lade fra 1900 og maskinhus
fra 1974. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer og
korn. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til mejetærskning og roeoptagning.

LEKKENDEVEJ 6, STÅRBY, 4735 MERN.
EJNER HANSEN, parcelist. Omtales under Mølletoften 4, 4735 Mern.
E.H. overtog gården d. 24.-6.-1981 fra Aksel Peidersen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 6,6 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1925. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af sukkerroer og korn.
E.H. ejer og driver også Mølletoften 4, 4735 Mern.
LEKKENDEVEJ 7, "CHATEL", LEKKENDE MARK, 4735 MERN, tlf. 53-797314.
MOGENS SKIVE, parcelist, født d. 13.-8.-1942, søn af Dora og Emil Nielsen, gift d.
14.-8.-1965 med Jette Søgård Jensen, kontorassistent, født d. 22.-7.-1944, datter af
Anna og Victor Jensen. Parret har børnene: Sys, født d. 7.-9.-1966 og Mike, født d.
10.-4.-1968.
M.S. er air purser ved SAS og driver desuden stutteriet "Chatel". Han overtog gården
d. 1.-9.-1979 fra Steffen Larsen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 5,1 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og morderniseret senest i 1976. Avlsbygningerne består af
hestestald fra 1972 og lade fra 1987. På gården drives stutteri, der er 18 heste af
racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der
er 2 traktorer og tårnsilo. På gården er ansat medhjælpere i sæsonen. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
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LEKKENDEVEJ 13, LEKKENDE, 4735 MERN, tlf. 53-797235.
KARL E. HANSEN, parcelist, født d. 16.-4.-1933, søn af Louise og Hans Jørgen
Hansen.
K.E.H. overtog gården d. 1.-4.-1968 fra sin mor Louise Hansen. Nuværende ejer er 3.
generation på gården. Den oprindelige parcel var på 1,7 ha., K.E.H.'s bedstefar op
købte jord fra "Lekkendegården", som tidligere havde fæstehusmænd.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 7 ha., heraf tilkøbt 1,4 ha. og frasolgt 10 ha. Der er
bortforpagtet 1,1 ha.
Stuehuset er opført i 1889 og restaureret fra 1970-80. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge fra 1889, lade fra 1910 og maskinhus fra 1924. Gården dri
ves med en ammekobesætning på 2 årsammekøer og 3 ungdyr. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer og maltbyg. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til
mejetærskning og roeoptagning.
LILLEBYVEJ 11, "LILBYGÅRD",
KINDVIG, 4735 MERN, tlf. 53797298.
BENT TH. NIELSEN, gårdejer,
født d. 16.-9.-1931, søn af Ellen
og Carl Rich. Nielsen, gift d.
13.-7.-1957 med Gudrun Hansen,
født d. 2.-11.-1936, datter af
Ellen og Jens Peter Hansen. Par
ret har børnene: Helle, født d.
3.-4.-1958, Bjørn, født d. 22.-9.1959 og Ellen, født d. 21.-2.1965.
B.T.N. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-6.-1972 fra sin
far Carl Rich. Nielsen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 19,3 ha. ("Højlykkegård"). Derud
over er der forpagtet 32 ha.
Stuehuset er opført i 1800-tallet og restaureret i 1945. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald begge opført i 1800-tallet og restaureret i 1941 og 1982, kvie
stald og lade begge fra 1986, maskinhus fra 1972, foderhus, udendørs gylletank, 3
inden- og 3 udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer
og 70 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, suk
kerroer, raps, ærter og majs. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og 1 automatisk grov
fodermaskine på hængebane. På gården er ansat 1 fodermester. Maskinstation bruges
til såning, høst af majs og presning af halm. Gården drives sammen med sønnen Bjørn
Nielsen, som ejer "Bakkehøjgård" i Kindvig.
LILLIENDALSVEJ 35, "STENLÆNGEGÅRDEN", 4735 MERN, tlf. 53-797822.
TED KALLEHAVE, forpagter, født d. 25.-9.-1959, søn af Jytte og Johannes Kallehave.
T.K. har været på Næsgaard Landbrugsskole. Ejeren overtog gården i efteråret 1983
fra Chr. Knuth Lilliendal.
Ejendomsskyld 6.080.000. Areal 108 ha., heraf tilkøbt 27 ha., der er 3 ha. gårdplads
o.a. Derudover er der forpagtet 327 ha. fra "Lilliendals Gods".
Stuehuset er opført i 1850, restaureret og moderniseret i 1985-86. Avlsbygningerne
består af lade fra 1990 og maskinhus fra 1850 moderniseret i 1990, desuden er der
medarbejderbolig og værksted fra 1850. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af hvede, byg, raps, ærter, sukkerroer og frø. Der er 6 traktorer, 2
mejetærskere, div. landbrugsmaskiner samt korntørreri med varm og kold luft. På
gården er ansat 3-5 medhjælpere. Maskinstation bruges til halmpresning.

LILLIENDALSVEJ 44, LILLIENDAL, 4735 MERN, tlf. 53-747242.
JENS TROMMER, gårdejer, født d. 11.-5.-1945, søn af Agnes og Harry Trommer, gift
d. 13.-7.-1963 med Lissi Meilsøe Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 1.-5.-1942,
datter af Ruth og Jens Pedersen.
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Jens Trommer overtog gården d.
15.-3.-1972 fra Krogsbæk.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal
19,3 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og re
staureret i 1976. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1923 om
bygget til svinestald i 1977, svinestalde fra 1923 og 1977 samt
lade fra 1977. Gården drives med
en svineproduktion på 40 årssøer,
der sælges ca. 850 smågrise år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og
tårnsilo.

LYDEHØJVEJ 1, "DEMSGÅRDEN",
NØRRE MERN, 4735 MERN, tlf.
53-797378.
HELLE og LEIF DEMSGÅRD,
gårdejere. L.D. er født d. 10.-3.1957, søn af Alhed og Valdemar
Demsgård, gift d. 2.-8.-1986
med Helle Petersen, socialpæda
gog, født d. 25.-8.-1960, datter
af Anne Lise og Mogens Peter
sen. Parret har børnene: Sandra,
født d. 29.-6.-1987 og Simon,
født d. 21.-8.-1989.
L.D. er falckredder og landbrugsmekanier. Parret overtog gården d. 1.-11.-1985 fra
Vagn Larsen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal ca. 3 ha.
Avlsbygningerne består af svinestald fra 1977. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 240 stk. årligt samt en ammekobesætning på 2 ungdyr af racerne Aberdeen-Angus og Jersey, desuden er der 1 pony og 1 hest af racen Dansk Varmblod.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.
MARKSKELLET 2, "SKYTTEGÅR
DEN", NØRRE MERN, 4735
MERN, tlf. 53-797167.
NIELS BØJESEN, gårdejer, født
d. 20.-8.-1925, søn af Agnes og
Peter Marius Bøjesen, gift d.
29.-10.-1955 med Margrethe
Hansen,
pædagogmedhjælper,
født d. 18.-3.-1927, datter af
Olga og Niels Hansen. Parret har
børnene: Rita, født d. 28.-5.-1956,
Bent, født d. 28.-1.-1958, Janni,

født d. 24.-5.-1959 og Ely, født d. 21.-10.-1960.
N.B. overtog gården d. 15.-9.-1955 fra Knud Harting.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 21,5 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. og forpagtet 2,8 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og bygget op på gammel grund i 1978. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1966-67, svinestald og ungdyrstald begge fra 1974, lade fra
1967, maskinhus fra 1986, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 28 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM samt en svineproduktion på 5
årssøer, der produceres 75 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo. På gården er
ansat 1 medhjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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SØREN LARSEN, snedker, født d. 16.-6.-1964, søn af Inger Ellen og Børge Larsen, bor
sammen med Tabitha Christensen, teknisk assistent, født d. 7.-4.-1967, datter af
Evelyn og Aklex Christensen.
S.L. overtog gården d. 1.-1.-1989 fra Dorthe Hansen og Jesper Alexsandersen.
Ejendomsskyld 410.000. Areal 0,4 ha. Der er frasolgt 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1895 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade begge fra 1895.

MERNVEJ 5, KINDVIG, 4735
MERN, tlf. 53-797324.
ANNE LISE CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 23.-5.-1924, datter
af Nielsigne og Emil Larsen, gift
d. 28.-11.-1942 med Hans Køhier
Christensen, gårdejer, født d.
11.-10.-1919, søn af Anna-Johanne og Peter Christensen. Parret
har børnene: Ebbe, født d. 8.3.-1946, Torben, født d. 28.-5.1950, Preben, født d. 3.-3.-1952

og Peter, født d. 21.-5.-1964. H.K.C. døde i 1973.
Parret overtog gården d. 1.-4.-1952 fra A.L.C.'s far Emil Larsen. Nuværende ejer er
3. generation på gården.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 10,4 ha. Jorden er bortforpagtet til sønnen Torben
Christensen.
Stuehuset er opført i 1875 og moderniseret i 1979. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge fra 1875 samt maskinhus fra 1976. Gården drives udelukken
de med planteproduktion bestående af sukkerroer, engrapgræs, hvidkløver og korn.
Sønnen driver gården sammen med sin egen gård i Ørslev.
MØLLETOFTEN 1, "STÅRBY MØLLE", 0. EGESBORG, 4735 MERN, tlf. 53-797912.
LEIF PLOUGMAN ANDERSEN, driftsassistent, født d. 19.-2.-1942, søn af Marie og
Mogens Plougman Andersen. L.P.A. har børnene: Maria, født d. 29.-9.-1976 og Mar
lene, født d. 8.-10.-1979.
L.P.A. overtog gården d. 1.-7.-1966 fra sin mor Marie P. Andersen. Nuværende ejer er
4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 10 ha., heraf 1 ha. eng og 0,55 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1899 og ombygget i 1953. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1899 ombygget i 1989, svinestald fra 1899 og lade fra 1926. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer og korn. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

MØLLETOFTEN 3, "LINDEGÅRD",
0. EGESBORG, 4735 MERN, tlf.
53-797162.
KNUD LARSEN, gårdejer, født
d. 21.-9.-1928, søn af Jenny og
Lars Peter Larsen, gift d. 2.-9.1953 med Ester Bjerrum Frede
riksen, medhjælpende hustru,
født d. 10.-9.-1931, datter af
Agnes og Johanens Bjerrum Fre
deriksen. Parret har sønnen Ni
els, født d. 28.-5.-1966.
K.L. har været på Kærehave Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1961 fra sin
far Lars Peter Larsen.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 15 ha., heraf 0,55 ha. eng og 0,55 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1933 og moderniseret i 1974. Avlsbygningerne består af kvæg-
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en svineproduktion på 12 årssøer, der sælges 200 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MØLLETOFTEN 4, STÅRBY, 4735 MERN, tlf. 53-797118.
EJNER HANSEN, parcelist, født d. 3.-2.-1927, søn af Marie og Laurids Hansen. E.H.
har børnene: Ole, født d. 8.-3.-1954, Arne, født i 1956 og Anni, født i 1957.
E.H. driver maskinstation. Han overtog gården i 1962 fra Aksel Jørgensen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 2,2 ha., der er forpagtet 16,6 ha.
Stuehuset er opført i 1907. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra 1907
samt maskinhus fra 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af sukkerroer og korn. Der er 6 traktorer, 4 mejetærskere og 1 roesåmaskine. På
gården er ansat 1 deltidsmedhjælper.
E.H. ejer og driver også Lekkendevej 6, 4735 Mern.

NORDVEJ 21, "PILEGÅRD",
SANDVIG, 4735 MERN, tlf.
53-797385.
ELMER CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 17.-7.-1938, søn af Ellen
og Alfred Christensen, gift d.
28.-12.-1964 med Sonja Møller,
medhjælpende hustru, født d.
20.-7.-1942, datter af Margrethe
og Aksel Møller. Parret har bør
nene: Morten, født d. 7.-10.-1966
og Mette, født d. 21.-12.-1971.
E.C. er tidligere sløjdlærer. Han overtog gården d. 1.-1.-1965 fra sin far Alfred Christensen. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 1,8 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret senest i 1972. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald begge fra 1944, lade fra 1970, maskinhus fra 1956, foderhus
fra 1860 restaureret i 1967 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduk
tion på 11 årskøer og 11 ungdyr af blandet race, desuden er der 3 får og 2 æsler.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og maltbyg. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 1 enkornsåmaskine og korntørreri med varm luft.
NYLUKKEVEJ 2, "NYLUKKEGÅRD", 4772 LANGEBÆK, tlf.
53-795016.
JØRGEN RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 8.-6.-1961, søn af Ida og
Lars-Erik Rasmussen, bor sammen
med Jette Nielsen, butiksassistent,
født d. 4.-9.-1962, datter af
Bente og Hilmar Nielsen.
J.R. har været på Lundby og
Lyngby Landbrugsskoler. Han
overtog gården d. 1.-5.-1985 fra
sin far Lars-Erik Rasmussen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 17 ha., her af 1,1 ha. mose og eng Derudover er der
forpagtet 11,5 ha.
Stuehuset er opført i 1893 og restaureret indvendigt i 1970. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald begge fra begyndelsen af 1800-tallet og henholdsvis restuareret og ombygget til kalvestald i 1967, lade fra 1930, maskinhus fra 1987 og udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 67 årskøer og 83 ungdyr af racen
Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker og 1 rendegraver. På gården er ind imellem ansat 1 medhjælper, og man
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J.R. ejer og driver også "Højsgård" i Stenby, her bor hans forældre.

NYLUKKEVEJ 4, "IDAGÄRD", 4772 LANGEBÆK, tlf. 53-795075.
HENNING JOHNSEN, gårdejer, født d. 20.-5.-1944, søn af Rigmor og Herluf Johnsen.
H.J. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 28.-12.-1977 fra sin
far Herluf Johnsen. Nuværende ejer er 6. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.130.000. Areal 24,6 ha.
Stuehuset er opført i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra
1979, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 47
årskøer og 60 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
korn og maltbyg. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. På gården er ansat 1 med
hjælper. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NY VORDINGBORGVEJ 3, "DYREHØJ", 4771 KALVEHAVE, tlf.
53-788129.
ANNA og SEPPO JENSEN, gård
ejere. Omtales under Ny Vordingborgvej 7, 4771 Kalvehave.
Parret overtog gården d. 1.-10.1977 fra A.J.'s far Peter Larsen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 12
ha., heraf tilkøbt 4,4 ha.
Stuehuset er opført i 1800-tallet
og restaureret i 1984. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 1800-tallet restaureret i 1963, svinestald fra 1800tallet, lade anvendes til maskinhus og maskinhus fra 1984. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer, korn og ærter.
A.J. og S.J. ejer og driver også "Lindely", Ny Vordingborgvej 7, 4771 Kalvehave.
NY VORDINGBORGVEJ 7, "LIN
DELY", 4771 KALVEHAVE, tlf.
53-788129.
ANNA og SEPPO JENSEN, gård
ejere. S.J. er født d. 27.-9.-1934,
søn af Kristine og Peter Jensen,
gift d. 29.-3.-1961 med Anna
Larsen, medhjælpende hustru,
født d. 12.-2.-1939, datter af
Kathinka og Peter Larsen. Par
ret har børnene: Henrik, født d.
30.-6.-1962 og Ulla, født d. 19.8.-1966.
S.J. har været på Lundby Landbrugsskole, han har fra 1955 været tilknyttet Flyvevå
benet og siden 1975 været Esk-Sakf. i Luftmeldekorpset i Præstø. Parret overtog
gården d. 1.-10.-1977 fra A.J.'s far Peter Larsen. Nuværende ejere er 5. generation på
gården.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 6,6 ha., heraf 1,7 ha. eng. Derudover er der forpagtet
36 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1843 moderniseret i 1930, svinestald fra 1943 og lade fra 1843 senere ombygget
til maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukker
roer, ærter, korn og maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roesåmaskine og 2
tårnsiloer. Maskinstation bruges til roeoptagning.
A.J. og S.J. ejer og driver også "Dyrehøj", Ny Vordingborgvej 3, 4771 Kalvehave.
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NY VORDINGBORGVEJ 52, 4771 KALVEHAVE, tlf. 53-788445.
EJNER FRIMANN PETERSEN, gårdejer, født d. 22.-11.-1934, søn af Margrethe og
Harald Petersen, bor sammen med Lillian Johansen, rengøringsassistent, født d. 20.11.-1942, datter af Elly og Egon Nielsen. Parret har børnene: Ingelise, født d. 19.1.-1960 og Marianne, født d. 6.-4.-1961.
E.F.P. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1959 fra
Harald Jensen.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 9,6 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1880 samt maskinhus fra 1950. Gården drives med en kvæg
produktion på 3 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer
og maltbyg. Der er 3 traktorer.
PETERSVÆRFTVEJ 2, PETERSVÆRFT, 4772 LANGEBÆK, tlf.
53-795314.
ANDERS HEMMINGSEN, parcel
list, født d. 12.-2.-1948, søn af
Marie og Karl Christian Hemmingsen, gift d. 26.-8.-1978 med Bir
git Nielsen, ekspeditrice, født d.
1.-6.-1958, datter af Karla og
Svend-Åge Nielsen. Parret har
børnene: Bjarne, født d. 7.-4.-1979
og Dorthe, født d. 25.-10.-1981.
A.H. er tømrer. Han overtog gården d. 1.-12.-1985 fra sin far Karl Chr. Hemmingsen.
Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 9,4 ha., der er bortforpagtet 8,4 ha.
Stuehuset er opført i 1870, moderniseret og tilbygget i 1986. Avlsbygningerne består
af kvægstald og svinestald begge moderniseret i 1956-57, lade fra 1953 og maskinhus
fra 1960. Besætningen består af 4 får. Der er 1 traktor og halmfyr.
PETERSVÆRFTVEJ 5, PETERSVÆRFT, 4772 LANGEBÆK, tlf.
53-795025.
FREDE NIELSEN, gårdejer, født
d. 4.-3.-1944, søn af Karla og
Svend-Åge Nielsen, gift d. 10.12.- 1966 med Rosa Mortensen,
medhjælpende hustru, født d.
17.-8.-1941, datter af Ida og
Knud Mortensen. Parret har bør
nene: Finn, født d. 2.-6.-1958,
Helle, født d. 3.-7.-1967 og Sø
ren, født d. 13.-3.-1970.
F.N. er arbejdsmand. Han overtog gården d. 11.-12.-1977 fra sin far Svend-Åge Nielsen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 7,7 ha., der er forpagtet 0,55 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret senest i 1988. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald begge fra 1963, lade fra 1943 og maskinhus fra 1989. Gården
drives med en kvægproduktion på 2 ungdyr af racen RDM samt en svineproduktion på
7 årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt, desuden er der ca. 70 høns. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 2 traktorer. Maskinstation
bruges til roesåning og mejetærskning.
PETERSVÆRFTVEJ 15, "SOLVANG", PETERSVÆRFT, 4772 LANGEBÆK, tlf. 53795418.
POVL RASMUSSEN, tømrer, født d. 22.-1.-1953, søn af Grethe og Hans Rasmussen,
gift d. 22.-5.-1976 med Bodil Pedersen, husassistent, født d. 21.-12.-1953, datter af
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d. 21.-12.-1977 og Jonas, født d. 28.-3.-1985.
P.R. overtog gården d. 1.-4.-1984 fra sin mor Grethe Rasmussen.
Ejendomsskyld 410.000. Areal 2 ha., der er bortforpagtet 1,7 ha.
Stuehuset er opført i 1900-tallet og påbegyndt over etage i 1985. Avlsbygningerne
består af kvægstald og svinestald begge fra 1900-tallet og restaureret i 1960. Der er
1 traktor.
PILEGÅRDSVEJ 4, "PILEGÄRDEN", STENSBY MARK, 4773
STENSVED, tlf. 53-786593.
EJGIL HANQUIST PETERSEN,
gårdejer, født d. 9.-4.-1949, søn
af Gudrun og Erik Hanquist Pe
tersen, gift d. 23.-7.-1977 med
Lone Ravn Nielsen, kontorassi
stent, født d. 1.-7.-1955, datter
af Kirsten og Poul Nielsen. Par
ret har børnene: Asbjørn, født d.
8.-6.-1982 og Alex, født d. 21.7.-1985. E.H.P. er vagtchef ved Sias. Han overtog gården d. 30.-10.-1984 fra Konrad
Jæger. Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 17 ha.
Stuehuset er opført i 1863 og restaureret fra 1985-90. Avlsbygningerne består af
kvægstald genopført i 1979, svinestald fra 1863 ombygget til maskinhus i 1986, kal
vestald fra 1863 og udendørs køresilo. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af sukkerroer, korn og raps. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.
Maskinstation bruges til halmpresning.

PILEGÄRDSVEJ 5, "LUNDSGÅRD",
4773 STENSVED, tlf. 53-786051.
AKSEL JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 1.-11.-1914, søn af Chri
stiane og Morten Jørgensen, gift
d. 28.-1.-1940 med Ellen Hvidberg, faglærer, født d. 18.-5.1918, datter af Karen og Nicolej
Hvidberg. Parret har børnene:
Erik, født d. 17.-8.-1941, Inger,
født d. 25.-3.-1944 og Troels,
født d. 24.-2.-1950.
A.J. er skoleinspektør ved Marienberg Skole i Vordingborg. Han overtog gården d.
1.-10.-1971 fra Lavrids Lund.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 10,5 ha., heraf 0,25 ha. skov, der er bortforpagtet 10
ha. Stuehuset er opført i 1881 og moderniseret i 1965. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1890'erne og lade fra 1881. Der er 1 varmepumpe fra jordvarme til
opvarmning af stuehus.
PILEVEJ 13, "TINGBAKKEGÅRD",
STENSBY, 4773 STENSVED, tlf.
53-786078.
ERIK HANQUIST PETERSEN,
gårdejer, født d. 24.-1.-1920, søn
af Agnes og Johan Hanquist Pe
tersen, gift d. 24.-3.-1940 med
Gudrun Rasmussen, medhjælpende
hustru, født d. 11.-12.-1921, dat
ter af Emma og Rasmus Rasmus
sen. Parret har børnene: Lilli,
født d. 9.-6.-1940, Vagn, født d.
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8.-8.-1941, Poul, født d. 21.-6.-1943, Ejgii, født d. 9.-4.-1949 og Connie, født d.
27.-1.-1960.
E.H.P. overtog gården d. 1.-8.-1940 fra Jens Petersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 19,3 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha.
Stuehuset er opført i 1942. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1941, svinestald
fra 1956, lade fra 1890, maskinhus fra 1943 og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 13 årskøer og 12 ungdyr af racen Jersey samt en svineproduktion på 3
årssøer, der produceres 50 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med
kold luft. På gården er ansat 1 medhjælper. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.
PILEVEJ 16, "TOFTEGÄRD",
STENSBY, 4773 STENSVED.
JØRGEN GRAUSLUND, gårdejer,
født d. 1.-1.-1923, søn af Caro
line Grauslund og Martin Hansen,
gift d. 23.-7.-1954 med Oda Kri
stine Jakobsen, husmor, født d.
2.-5.-1928, datter af Karen og
Alfred Peter Jakobsen. Parret
har datteren Jette, født d. 22.6.-1955.
J.B. har været på Lyngby Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1954 fra søskendeparret Johanne og Rasmus
Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 17,2 ha.
Stuehuset er opført i 1865 og restaureret i 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1857 samt svinestald og lade fra 1930. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af sukkerroer, korn og maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
1 roeoptager, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft.

PILEVEJ 20, "TOFTEBO", STENSBY, 4773 STENSVED, tlf. 53-786465.
KRISTIAN SKOV, parcelist, født d. 11.-11.-1941, søn af Jenny og Svend-Age Skov, gift
d. 21.-5.-1966 med Inge-Lise Petersen, medhjælpende hustru, født d. 29.-4.-1943,
datter af Margrethe og Peter Petersen.
K.S. er værkfører. Han overtog gården d. 1.-11.-1984 fra sin far Svend-Age Skov.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 5 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og modernieseret i 1985. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1915 restaureret i 1972 og maskinhus fra 1965. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af maltbyg og sukkerroer. Der er 4 traktorer og 1
mejetærsker.
PLOVVEJ 4, SKOVHUSE, 4772
LANGEBÆK, tlf. 53-786109.
IDA NIELSEN, parcelist, født d.
19.-5.-1909, datter af Anna og
Anders Frederiksen, gift med
Rasmus Nielsen, parcelist, født
d. 13.-9.-1908, afdød, søn af An
na og Niels Nielsen. Parret har
børnene: Niels-Børge, født d.
11.-2.-1933, Helge, født d. 27.2.-1935 og Ib, født 11.-10.-1940.
R.N. overtog gården d. 22.-3.1953 fra sin far Niels Nielsen. Ejendomsskyld 420.000. Areal 2,38 ha., jorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1908 og senere restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1908 og restaureret med nyt tag først i 1960'erne.

-136PRÆSTETOFTEN 16, "SYVHØJ", 0. EGESBORG, 4735 MERN, tlf. 53-797026.
LENNART ANDERSEN, parcelist, født d. 4.-4.-1929, søn af Ellen og Erland Andersen.
L.A. har børnene: Ellen, født d. 27.-2.-1957, Finn, født d. 25.-1.-1962 og Ole, født d.
31.-3.-1967.
L.A. har været på Høng Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1963 fra dens
Johansen.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 8,3 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1938. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1938, svinestald
fra 1965 og lade fra 1945. Der er 1 traktor på gården.

PRÆSTETOFTEN 22, "SKOVBO", 0. EGESBORG, 4735 MERN, tlf. 53-797337.
ANNA JENSEN, gårdejer/direktør, født d. 16.-12.-1932, datter af Marie og Hans
Hansen, gift d. 19.-3.-1955 med Preben Jensen, tømrermester, født d. 17.-7.-1932, søn
af Anne-Johanne og Jørgen Jensen. Parret har børnene: Susanne, født d. 27.-9.-1955,
Hans-Jørgen, født d. 9.-6.-1957 og Annette, født d. 19.-4.-1963.
A.J. overtog gården i 1967 fra Asger Thorsen. Nuværende ejer er 3. generation på
gården. I dag driver man tømmerhandel fra ejendommen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 6,6 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret i 1983.

PRÆSTETOFTEN 24, "LÆRKE
VANG", 0. EGESBORG, 4735
MERN, tlf. 53-797286.
HOLGER NIELSEN, parcellist,
født d. 1.-3.-1913, søn af Anna
og Ole P. Nielsen, gift d. 9.4.-1955 med Ida Hansen, medhjæl
pende hustru, født d. 19.-1.-1933,
datter af Martha og Mogens Han
sen. Parret har datteren Susanne,
født d. 24.-4.-1958.
H.N. har været på Lundby Land
brugsskole og har tidligere været medlem af bestyrelsen i Husmandsforeningen. Han
overtog gården d. 1.-6.-1962 fra Karl Petersen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 6,7 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og restaureret senest i 1983. Avlsbygningerne besår af
kvægstald og svinestald begge fra 1938. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af sukkerroer og korn. Maskinstation bruges til markarbejdet.
PRÆSTETOFTEN 26, "LÆRKEGÅRD", 0. EGESBORG, 4735
MERN, tlf. 53-797728.
ANNE-MARIE JACOBSEN, gård
ejer, født d. 2.-8.-1954, datter
af Lylla og Knud Apel, gift d.
14.-12.-1974 med Kurt Jacobsen,
afdelingsleder, født d. 4.-7.-1950,
søn af Dagny og Åge Jacobsen.
Parret har børnene: Thomas,
født d. 7.-5.-1975, Klaus, født d.
19.-10.-1976, Alice, født d. 5.9.-1978 og Birgitte, født d. 9.-9.-1988.
A.M.J. er lærer. Hun overtog gården d. 1.-1.-1987 fra Agnes Petersen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 16 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og restaureret i 1942. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1937 og svinestald fra 1972. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af sukkerroer og korn. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.
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GÅRD", 4771 KALVEHAVE, tlf.
53-788004.
ARNO RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 16.-12.-1925, søn af Sofie
og Martin Rasmussen, bor sam
men med Inger Larsen, plejer,
født d. 17.-10.-1929, datter af
Dagmar og Friths Petersen.
A.R. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-1.-1973 fra sine forældre

Sofie og Martin Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 22,5 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1878 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1964 genopført efter brand samt lade og maskinhus begge fra 1964. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer og korn. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, tårnsilo samt korntørreri med varm og kold luft.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

PRÆSTØVEJ 10, "URNEFRUGÅRD", 4771 KALVEHAVE.
ARNE JENSEN, gårdejer, født d. 21.-3.-1934, søn af Marie og Carl R. Jensen, gift d.
20.-5.-1960 med Kirstine Grosen, sygeplejerske, født d. 16.-9.-1935, datter af Henriet
te og Jens Grosen. Parret har børnene: Jens Christian, født d. 28.-12.-1961, Carl
Jørgen, født d. 28.-12.-1961, Birgitte, født d. 20.-12.-1963, Jette-Marie, født d.
17.-1.-1965 og Hanne, født d. 3.-6.-1973.
A.J. er vognmand. Han overtog gården d. 1.-11.-1974 fra sin far Carl R. Jensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 24,8 ha., heraf 0,55 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1923. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald, lade og
maskinhus alle fra 1965 genopført efter brand. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af korn og sukkerroer. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges
til mejetærskning og roeoptagning.
RØDSBJERGVEJ 1, "ELLEBRANDGÅRD", 4772 LANGEBÆK, tlf.
53-795011.
GUNNAR BREBØL, proprietær,
født d. 30.-6.-1917, gift i 1943
med Ellen Brebøl, død 1988. Par
ret har børnene: Carsten, født d.
6.-2.-1946, Bo, født d. 21.-5.1948, Hanne, født d. 11.-11.-1953
og Klaus, født d. 11.-6.-1958.
G.B. var indtil 1986 lektor og er
medlem af foreningen Dansk
Kødkvæg. Han overtog gården i 1970 fra Torben Mørch.
Ejendomsskyld 3.700.000. Areal 65,2 ha., heraf 10 ha. skov. Der er forpagtet 26,4 ha.
Stuehuset er opført i 1869 og moderniseret i 1966. Avlsbygningerne er alle moderni
seret i 1975. Besætningen består af 25 får, og der er 10 ponyer af racerne Connemara
og Shetland. Der er 2 traktorer.

RØSTOFTE MARK 2, "JUNGHAVEGÅRD", RØSTOFTE, 4735 MERN, tlf. 53-784240.
HENRY UDENGAARD, gårdejer, født d. 18.-6.-1930, søn af Bertha og Haarup Udengaard, gift med Ellen Jakobsen, medhjælpende hustru, født d. 15.-1.-1936, datter af
Karen og Carl Jakobsen. Parret har børnene: Leif, født d. 23.-5.-1958, Ebbe, født d.
9.-7.-1961, Jens, født d. 5.-7.-1964 og Joan, født d. 7.-10.-1970.
H.U. overtog gården d. 1.-10.-1983 fra Aage Jakobsen. Nuværende ejer er 4. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 19,3 ha., der er forpagtet 11 ha.
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i 1877 og restaureret fra 1984-85.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1890 ombygget i 1952,
svinestald, lade og maskinhus al
le fra 1877. Gården drives med
en kvægproduktion på 13 årskøer
og 6 ungdyr af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, korn og raps. Der er
2 traktorer. Maskinstation bruges
til mejetærskning og roeoptagning.

RØSTOFTE MARK 3, "KROGSGAARD", RØSTOFTE MARK,
4735 MERN, tlf. 53-785807.
ERGIL MONK-HANSEN, gårdejer,
født d. 27.-3.-1949, søn af Har
riet og Erik Hansen, gift d. 29.3.-1980 med Anne-Grete Hansen,
kurator, født d. 30.-3.-1951, dat
ter af Elly og Anker Hansen.
Parret har børnene: Tea, født d.
26.-4.-1979 og Mads, født d. 29.7.-1985.
E.M.H. er faglærer på Teknisk Skole i Næstved og er uddannet Landbrugsmaskinsmed.
Han overtog gården d. 1.-12.-1988 fra Dagmar Hansen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 12,2 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og moderniseret i 1978. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1850 samt maskinhus fra 1978. Gården drives med en
ammekobesætning på 4 årsammekøer og 2 ungdyr af racen Hereford, desuden er der 2
heste og 2 geder. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg og raps. Der er 1 trak
tor. På gården er ansat 1 medhjælper. Maskinstation bruges til markarbejdet.
RØSTOFTE MARK 4, "SKOV
HOLM", RØSTOFTE MARK, 4735
MERN, tlf. 53-785352.
OLE LARSEN, gårdejer, født d.
25.-1 1.-1948, søn af Sigrid og
Ejner Larsen, gift d. 21.-12.-1974
med Birgit Larsen, medhjælpende
hustru, født d. 2.-3.-1954, datter
af Grethe og Wiliam Larsen. Par
ret har børnene: Annette, født d.
16.-5.-1975 og Jakob, født d.
25.-4.-1979.

O.L. overtog gården d. 1.-3.-1979 fra Frede Hansen.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført i 1900. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald begge
fra omkr. 1870'erne. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
sukkerroer, raps og maltbyg. Der er plansilo og korntørreri med kold luft.
O.L. ejer og driver også Lekkende Mark 5, 4735 Mern.

RØSTOFTE MARK 7A, RØSTOFTE, 4735 MERN, tlf. 53-785938.
KNUD NIELSEN, mejerist, født d. 25.-2.-1925, søn af Bodil og Niels Peter Nielsen,
gift d. 5.-6.-1953 med Kristine Kristensen, husassistent, født d. 29.-7.-1933, datter af
Johanne og Magnus Kristensen. Parret har børnene: Anne, født d. 31.-10.-1953, Ulla,
født d. 23.-5.-1955, Bjarne, født d. 20.-6.-1959, Steffen, født d. 25.-5.-1961 og Troels,
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K.N. overtog gården d. 1.-6.-1972 fra Flemming Skovby.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 5,35 ha., der er frasolgt lidt til vej. Oorden er bort
forpagtet.
Stuehuset er opført i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald begge
fra 1870 samt lade fra 1952. Besætningen består af 1 hest og 4 geder. Der er 1
traktor.

RØSTOFTE MARK 11, 4735
MERN, tlf. 53-785289.
PER ØHLENSCHLÆGER, gård
ejer, født d. 11.-3.-1954, søn af
Else og Svend Otto Øhlenschlæ
ger, gift d. 23.-5.-1979 med Jyt
te Worm Jensen, teknisk assistent,
født d. 20.-8.-1956, datter af Lis
og Jens Alfred Jensen. Parret
har børnene: Lisbeth, født d. 3.6.-1975, Stine, født d. 28.-7.-1980
og Nikolej, født d. 8.-2.-1988.
P.Ø. er salgskonsulent og har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d.
11.-12.-1977 fra A.Vinge.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 17,5 ha., heraf tiikøbt 14,3 ha., der er 9,5 ha. frugt
plantage.
Stuehuset er opført i 1929 og moderniseret i 1979. Avlsbygningerne består af maskin
hus fra 1982. Besætningen består af 1 hest. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af korn, solbær, ribs, hindbær, hyld og jordbær. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og 1 sprøjtemaskine.

RØSTOFTE SKOVVEJ 2, "BØGE
BJERGGÅRD", RØSTOFTE BY,
4735 MERN, tlf. 53-785076.
OLAV FOGED og BIRGITTTE
SKYTTE OLSEN, gårdejere.
O.F.O. er født d. 3.-8.-1945, søn
af Agnethe og Harald Olsen, gift
d. 5.-8.-1972 med Birgitte Skyt
te Christensen, medhjælpende
hustru, født d. 18.-11.-1950, dat
ter af Gundhild og Tage Ejler
Christensen. Parret har børnene:
Jakob, født d. 3.-6.-1974, dræbt ved en trafikulykke d. 13.-1.-1983, Anja, født d.
25.-6.-1977 og Dres, født d. 24.-7.-1982.
O.F.O. har været på Korinth Landbrugsskole. Parret overtog gården d. 1.-7.-1976 fra
O.F.O.'s far Harald Olsen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som er ud
flyttet fra Røstofte i 1770.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 31 ha. og frasolgt 1 ha. Der er
1,5 ha. grusgrav. Derudover er der forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret senest i 1977. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade opført i 1861 efter brand, maskinhus fra 1976 og foderhus fra 1974.
Gården drives med en kvægproduktion på 18 ungdyr af racerne SDM og RDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er sukkerroer, raps, ærter, hvede og byg til frø. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo, korntørreri med varm luft og halm
fyr. Maskinstation bruges lidt til høst. O.F.O. har pr. 1.-4.-1990 overtaget "Adams
gård", Ørslevvej 41, 4735 Mern.
RØSTOFTE SKOVVEJ 4, "KNUDSVÆNGEGÅRD", RØSTOFTE BY, 4735, MERN, tlf.
53-785056.
HARALD OLSEN, gårdejer, født d. 6.-8.-1919, søn af Karen og Kristen Olsen, gift d.
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Hansen, medhjælpende hustru,
født d. 23.-10.-1917, datter af
Anne-Marie og Lars P. Hansen.
Parret har børnene: Olav, født d.
8.-1945 og Birthe, født d.
29.-5.-1948.
Harald Olsen har været på Tune
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1964 fra Karl Johan Peder
sen. Nuværende ejer er mindst 4.
generation på gården, som har
været ude af slægten fra 1932 til 1964, men kan ellers føres helt tilbage til Harald
Olsen's tipoldeforældre før 1890.
Ejendomsskyld 1.130.000. Areal 16,4 ha.
Stuehuset er opført i 1918. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra 1918
samt lade fra 1890. Gården drives udelukkende med planterproduktion bestående af
sukkerroer, korn og frø. Der er 1 traktor, plansilo, korntørreri med kold luft og
halmfyr.
RØSTOFTE SKOVVEJ 5, "PETERSMINDE", RØSTOFTE, 4735 MERN, tlf. 53-785195.
J.P. ALBRECHTSEN, gårdejer. Omtales under Røstofte Skovvej 7, 4735 Mern.
J.P.A. overtog gården d. 1.-7.-1987 fra Povl E. Andersen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 22,13 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1900-tallet og moderniseret i 1987. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade alle fra 1900-tallet, kostalden er moderniseret i 1950.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer, korn og
ærter. J.P.A. ejer og driver også Røstofte Skovvej 7, 4735 Mern.
RØSTOFTE SKOVVEJ 6, RØSTOF
TE BY, 4735 MERN, tlf. 53785151.
ASGER MORTENSEN, gårdejer,
født d. 2.-1.-1921, søn af Kristiane og Frederik Mortensen, gift
d. 28.-4.-1950 med Ruth Fugl
Jakobsen, medhjælpende hustru,
født d. 21.-8.-1929, datter af
Karen og Karl Jakobsen. Parret
har børnene: Annelise, født d.
15.-6.-1952 og Inge, født d. 19.9.-1956. A.M. overtog gården d. 28.-3.-1950 fra Peter Jensen.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1800-tallet. Gården drives med en ammekobesætning på 3 årsammekøer, 3 ungdyr og 11 slagtekalve af racerne Limousine og blandet race, desuden
er der 2 heste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer og korn. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til mejetærskning, høst og
gødning.
RØSTOFTE SKOVVEJ 7, "ASKHOLM", RØSTOFTE, 4735 MERN, tlf. 53-785195.
J. P. ALBRECHTSEN, gårdejer, født d. 6.-11.-1921, søn af Jensine og Laurits Albrechtsen, gift d. 21.-5.-1944 med Eva Kragh, medhjælpende hustru, født d. 2.-10.1924, datter af Martha og Verner Kragh. Parret har børnene: Birgith, født d. 24.-10.1944, Kristian, født d. 19.-1.-1947 og Lis, født d. 2.-12.-1949.
J.P.A. driver rideskole startet i 1963, han har været på Lundby Landbrugsskole og er
formand for Hesteavlerforeningen. Han overtog gården d. 1.-3.-1961 fra Alfreed
Jakobsen.
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Areal 48,2 ha., heraf til
købt 19,3 ha.
"Askholm"s stuehus er gen
opført i 1973 efter brand.
Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1989, svinestald fra 1967 ombygget
til kviestald i 1974, heste
stald fra 1973, lade fra
1974, åben hjelm fra 1978,
maskinhus fra 1965, gylle
tank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 64 årskøer og 120
ungdyr af racerne DRK og SDM, desuden er der 25 heste af racen Dansk Varmblod og
ca. 15-18 heste er opstaldet. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn,
frø og ærter. Der er 7 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, 1 bobeat, 1 roesåmaskine, silo til kraftfoder samt staldvarme til stuehuset. På gården er ansat 1 foder
mester og 1 husmand. Maskinstation bruges til halmpresning, gødningsudkørsel og roeoptagning. J.P.A. ejer og driver også Røstofte Skovvej 5, 4735 Mern.

RØSTOFTEVEJ 4, "BAKKEHØJ", RØSTOFTE, 4735 MERN, tlf. 53-797242.
OLE GREJSGÅRD THORSEN, gårdejer, født d. 13.-1.-1961, søn af Erna og Asger Thorsen, bor sammen med Janne Munk Larsen, førtidspensionist, født d. 27.-8.-1960, datter
af Bente og Hermod Hansen. Parret har børnene: Henrik, født d. 3.-7.-1980, Steffen,
født d. 5.-8.-1983 og Tine, født d. 23.-2.-1989.
O.G.T. har været på Lundby og Lyngby landbrugsskoler. Han overtog gården d. 31.12.-1986 fra Niels Jakob Hansen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 12 ha.
Stuehuset er opført i 1827 og restaureret omkr. 1960. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge fra 1927 samt lade fra 1900. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af sukkerroer og korn.
O.G.T. ejer og driver også "Plovgård", Stårbyvej 2, 4735 Mern.
SAGEBYVEJ 1, "BIRKELY", SAGEBY, 4735 MERN, tlf. 53797393.
BØRGE JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 9.-2.-1935, søn af Gudrun
og Evald Harald Jørgensen, gift
d. 28.-2.-1962 med Margit Han
sen, udearbejdende, født d. 7.7.-1937, datter af Petrine og Alberth Hansen. Parret har børne
ne: Bjarne, født d. 10.-12.-1962,
Rene, født d. 13.-3.-1971, Dor
the, født d. 24.-11.-1972.
B.J. er chauffør. Han overtog gården d. 4.-7.-1965 fra Børge Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 20,5 ha.
Stuehuset er opført i 1888 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1871 samt foderhus fra 1906. Planteproduktionens salgsafgrø
der er sukkerroer og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 enkornsåmaskine,
halmfyr og staldvarme til stuehuset. Maskinstation bruges til halmpresning.

SAGEBYVEJ 2, "ØLSGÅRD", SAGEBY, 4735 MERN, tlf. 53-797322.
BENTE og FLEMMING HANSEN, gårdejere. F.H. er født d. 3.-6.-1938, søn af Karen
og Henry Hansen, gift d. 22.-9.-1962 med Bente Mortensen, født d. 14.-1.-1936, datter
af Åse og Hermann Mortensen. Parret har børnene: Kenneth, født d. 17.-7.-1963 og
Erik, født d. 1.-3.-1975.
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Flemming Hansen er slagter. Par
ret overtog gården d. 1.-7.-1975
fra B.H.'s far Hermann Morten
sen. Nuværende ejere er 4. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal
18 ha., der er frasolgt 1,7 ha.
Oorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1909. Avls
bygningerne består af kvægstald,
svinestald, lade og maskinhus al
le fra 1909. Der er 1 traktor og
halmfyr.
SAGEBYVEJ 11, "LANGMOSEGÅRD", SAGEBY, 4735 MERN, tlf. 53-797336.
INGRID og POVL HANSEN, gårdejere. P.H. er født d. 19.-9.-1929, søn af Kirstine og
Frederik Hansen, gift d. 23.-4.-1960 med Ingrid Hansen, medhjælpende hustru, født d.
19.-11.-1934, datter af Ingeborg og Karl Hansen. Parret har sønnen Per, født d. 16.5.-1961. P.H. har været på Kærhave Landbrugsskole. Parret overtog gården d. 15.3.-1982 fra Egon Jensen.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 20 ha. Stuehuset er opført i 1790.
P.H. ejer og driver også "Engvejgård", Kindvigvej 20, Kindvig.
SAGEBYVEJ 12, "ANTONSMINDE", SAGEBY, 4735 MERN, tlf.
53-797347.
SØREN LARSEN, gårdejer, født
d. 25.-7.-1935, søn af Sofie og
Søren Peter Larsen, gift d. 17.12.-1960 med Birgit Sørensen,
medhjælpende hustru, født d. 7.9.-1938, datter af Dagmar og
Søren Aksel Sørensen. Parret har
børnene: Jesper, født d. 7.-5.1961, Jette, født d. 28.-7.1965 og Morten, født d. 27.-4.-1969.
S.L. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-12.-1960 fra
Ejner Hansen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 36 ha., der er 0,55 ha. skov og 3
ha. eng.
Stuehuset er opført i 1789 og restuareret flere gange sidst i 1982. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1972, ungdyrstald fra 1983, maskinhus fra 1981, gylletank og
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og 60 ungdyr
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, byg og majs.
Der er 6 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til høst.
S.L. ejer og driver også "Havebækgård", Ballevej 10, 4735 Mern.
SAGEBYVEJ 20, "RYDAHLSMINDE", BALLE STRAND, 4735
MERN, tlf. 53-788368.
ARNE RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 17.-7.-1903, søn af Marie
og Lars Peter Rasmussen, gift d.
4.-4.-1936 med Kirstine Rasmus
sen, medhjælpende hustru, født
d. 3.-8.-1910, datter af Kirsten
og Rasmus Peter Rasmussen. Par
ret har børnene: Jytte, født d.
7.-6.-1938, Anne-Birgitte, født d.
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A.R. er lærer og har været formand for skolekommissionen. Han overtog gården d.
22.-12.-1944 fra sin far Lars Peter Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 11 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret i 1920. Avlsbygningerne er alle genopført i
1964 efter brand.
SAGEBYVEJ 21, "KRINGLEBÆK", SAGEBY, 4735 MERN, tlf. 53-788357.
CLAUS LARSEN, gårdejer, født d. 26.-1.-1965, søn af Kirsten og Hans Christian Lar
sen, bor sammen med Ruth Nygaard Pedersen, blomsterdekoratør, født d. 19.-6.-1965,
datter af Mary og Anders Nygaard Pedersen.
C.L. er rejsemontør og maskinarbejder. Han overtog gården d. 1.-2.-1989 fra Kirsten
Larsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 19,7 ha., heraf 2,8 ha. skov og eng. Der er forpagtet
1,7 ha.
Stuehuset er opført i 1800-tallet og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald begge fra 1800-tallet og restaureret i 1960'erne samt maskin
hus fra 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, suk
kerroer og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo. Maskinstation bruges
til roesåning.
SANDVIG KOHAVE 4, 4735
MERN, tlf. 53-797037.
HANS RASMUSSEN, kontorchef,
født d. 13.-4.-1934, søn af Dagny
og Holger Rasmussen, gift d.
23.-6.-1979 med Helle Fredsted,
ergoterapeut, født d. 20.-1.-1944,
datter af Tove og Arne Fredsted.
Parret har datteren Sigrid, født
d. 6.-2.-1964.
H.R. overtog gården i 1966 fra
Alfred og Hanne Christensen.

Ejendomsskyld 360.000. Areal 0,55 ha.
Stuehuset, som er den oprindelige stald, er opført i 1890 og restaureret senest i 1989.
SANDVIGVEJ 8, "BØGESTRØMS
GÅRD", SANDVIG, 4735 MERN,
tlf. 53-797308.
JØRN TORBEN LARSEN, gård
ejer, født d. 14.-9.-1936, søn af
Margrethe og Rasmus Larsen,
gift d. 1.-12.-1962 med Yvonne
Greisgaard, medhjælpende hustru,
født d. 27.-5.-1943, datter af
Margrethe og Ejner Larsen. Par
ret har børnene: Susanne, Gitte,
Lars, Christina og Rasmus.
J.T.L. har været på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-9.-1969 fra sin mor Margrethe Larsen. Nuvæ
rende ejer er 6. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 46 ha., her af tilkøbt 27 ha., der er forpagtet 19,3 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald
renoveret i 1983, maskinhus fra 1977-78, foderhus fra 1980 og udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 51 årskøer og 48 ungdyr af racerne RDM,
SDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg, hvede og
raps. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver og 1 enkornsåmaskine. Maskin
station bruges til gødningskørsel og skårlægning. En af sønnerne hjælper til på gården.
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SANDVIGVEJ 19, "ELLEBÆKSGÅRD", SANDVIG, 4735 MERN,
tlf. 53-797604.
BOYE JENSEN, gårdejer, født d.
26.-7.-1956, søn af Vera og Keld
Christian Jensen, gift d. 10.-10.1981 med Katrine Toft Boesen,
medhjælpende hustru, født d.
22.-6.-1958, datter af Mette og
Bo Boesen. Parret har børnene:
Martin, født d. 30.-6.-1984, Ma
ria, født d. 12.-11.-1985 og Maja,
født d. 10.-1.-1988.
B.J. har været på Bygholm Land
brugsskole, han sidder i kredsledelsen for DLG og i repræsentantskabet for Steff
Houlberg. Han overtog gården d. 7.-1.-1983 fra Keld Jensen. Nuværende ejer er 4.
generation på gården.
Ejendomsskyld 3.850.000. Areal 44 ha., der er forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført i 1888 og restaureret senest i 1972. Avlsbygningerne består af
farestad, klimastald, drægtighedsstad, fedestald og foderhus alle fra 1985, maskinhus
fra 1981, gylletanke og indendørs køresilo. Gården drives med en svineproduktion på
140 årssøer, der sælges 1.000 smågrise og 2.200 slagtesvin årligt, desuden er der 5
moderfår og 2 ponyer. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, frøgræs, korn,
hvidkløver og kirsebær. Der er 4 traktorer, 1 tågesprøjte, tårnsilo og staldvarme til
stuehuset. På gården er ansat 2 medhjælpere. Maskinstation bruges til presning af
halm og såning af roer.
SANDVIGVEJ 20, "VESTERGÅRD",
SANDVIG, 4735 MERN, tlf. 53797330.
VAGN JOHANSEN, gårdejer,
født d. 11.-4.-1940, søn af Elisa
beth og Karl Johansen, gift d.
28.-12.-1966 med Inge-Margrethe
Nygaard, medhjælpende hustru
og faglærer, født d. 31.-1.-1946,
datter af Jensine og Arne Ny
gaard. Parret har børnene:
Jesper, født d. 16.-6.-1967, Stig,
født d. 18.-4.-1970, Troels, født d. 2.-9.-1972 og Sine, født d. 29.-1.-1975.
V.J. driver maskinstation, han har været på Lundby Landbrugsskole og har været i be
styrelsen for Sydsjællands Landboforening. Han overtog gården d. 2.-2.-1963 fra sin
mor Elisabeth Johansen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 29,3 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 13 ha. i forpagt
ning. Stuehuset er opført i 1940. Avlsbygningerne består af kostald og svinestald
begge fra 1910 og restaureret i 1952-56, lade fra 1976 og maskinhus fra 1965-66. Be
sætningen består af 1 ridehest (avlshoppe). Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, 1 enkornsåmaskine, plansilo og korntørreri med kold luft.
SANDVIGVEJ 35, SANDVIG, 4735 MERN, tlf. 53-797369.
ANNA OLSEN, gårdejer, født d. 30.-3.-1905, datter af Ane-Marie og Jens Andersen,
gift d. 6.-10.-1926 med Edvard Olsen, gårdejer, født d. 15.-5.-1903, afdød, søn af
Katrine og Rasmus Olsen. Parret har børnene: Erling, født d. 17.-6.-1929, Vagn, født
d. 5.-7.-1932 og Tove, født d. 2.-10.-1941.
Parret overtog gården d. 30.-12.-1926 fra Peter Olsen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 14 ha., heraf frasolgt 1,1 ha., der er bortforpagtet
13,8 ha.
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opført i 1949 efter brand. Avls
bygningerne består af kostald,
svinestald og lade alle genopført
i 1949 efter brand, desuden inden
dørs køresilo. Der er 1 traktor
på gården.

SKALSBYVEJ 4, "SKOVBYGÅRD",
SKALSBY, 4735 MERN, tlf. 53797172.
JENS PETER LARSEN, gårdejer,
søn af Karen og Hans Christian
Larsen, gift med Sigrid Hansen,
medhjælpende hustru, datter af
Agnes og Niels J. Hansen.
J.P.L. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården
fra Christian Jensen. Nuværende
ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 24,1 ha., heraf tilkøbt 3,8 ha.
Stuehuset er opført i 1850. Avlsbygningerne består af kvægstald med lerklinede vægge
fra 1700-tallet og lade fra 1800. Gården drives med en ammekobesætning på 4 årsammekøer og 5 undyr af racerne SDM og Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

SKOVBÆKVEJ 1, "SKOVSBO", STENSBY, 4773 STENSVED, tlf. 53-787068.
TORBEN LEINUM, gårdejer, født d. 23.-7.-1952, søn af Erna og Daniel Leinum, gift d.
28.-6.-1975 med Lene Margrethe Hansen, lærer, født d. 9.-6.-1955, datter af Kirsten
og Gert Hansen. Parret har børnene: Kristian, født d. 5.-10.-1977 og Katrine, født d.
17.-8.-194.
T.L. er lærer. Han overtog gården d. 1.-7.-1989 fra Allan Bernhoft.
Areal 26 ha.
Stuehuset er opført i 1864. Avlsbygningerne består af kvægstald, hestestald og svine
stald alle fra 1877, lade fra 1947 og udendørs køresilo. Gården drives med en ammeko
besætning på 2 årsammekøer, 2 ungdyr og 1 tyr af racen Limousine. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 2 tårn
siloer.

SKOVHUSE GADE 12, LILLE
SKOVHUSE, 4773 STENSVED,
tlf. 53- 786307.
SVEND NIELSEN, parcellist, født
d. 13.-5.-1940, søn af Helga og
Poul Nielsen, gift d. 6.-2.-1965
med Kirsten Sørensen, plejer,
født d. 17.-12.-1943, datter af
Edith Sørensen. Parret har bør
nene: Jeannette, født d. 15.-8.-1965
og Kenneth, født d. 3.-5.-1967.
S.N. er dekorationschef. Han
overtog gården d. 1.-7.-1974 fra Svend-Åge Carlsen.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 8,8 ha., heraf tilkøbt 5 ha. og bortforpagtet 7,2 ha.
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omkr. 1935 og maskinhus fra 1982. Der er 1 traktor på gården.

SKOVHUSE GADE 13, SKOVHU
SE, 4773 STENSVED, tlf. 53786016.
ARNE JOHANNESEN, gårdejer,
født d. 14.-4.-1928, søn af Mary
og Karl Johannesen, gift d. 15.5.-1956 med Gerda Pedersen,
medhjælpende hustru, født d.
19.-9.-1931, datter af Alma og
Frede Pedersen. Parret har bør
nene: Bitten, født d. 21.-4.-1957,
Bjarne, født d. 8.-10.-1959, Ben

te, født d. 18.-12.-1960 og René, født d. 4.-5.-165.
G.P. er kasserer for 0. Egesborg Kirke.
A.J. har været på Lundby Landbrugsskole og er menighedsrådsmedlem for 0. Egesborg
Kirke. Han overtog gården d. 1.-7.-1956 fra sin far Karl Johannesen. Nuværende ejer
er 4. generation på gårde.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 23 ha., heraf 0,55 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1970'erne. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle opført i 1947 efter brand samt foderhus. Gården drives
med en kvægproduktion på 25 årskøer, 20 undyr og 10 slagtekalve af racen Jersey,
desuden er der en slagtesvineproduktion på 100 stk. årligt. Planteproduktonens salgs
afgrøder er sukkerroer, frø og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og
korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKOVHUSE GADE 14, "VAADEBJERGGAARD", SKOVHUSE,
4773 STENSVED, tlf. 53-787034.
IB JØRGEN POULSEN, gårdejer,
født d. 30.-7.-1961, søn af Johan
ne og Carlo Poulsen, bor sam
men med Dorthe Eriksen, kon
torassistent, født d. 1.-11.-1966,
datter af Kirsten og Torben
Hansen.
I.J.P. er landbrugsvikar og har
været på Lundby og Høng land
brugsskoler. Han overtog gården d. 1.-9.-1989 fra Carl-Otto Lind. Ejendomsskyld
1.520.000. Areal 21 ha., heraf 1,5 ha. mose. Derudover er der forpagtet 38,5 ha.
Stuehuset er genopført i 1969 efter brand. Avlsbygningerne består af kvægstald og svi
nestald restaureret i 1969 efter brand og maskinhus fra 1972. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 80 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer, korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo. Maskinstation
bruges til skårlægning. I.J.P. driver også "Rørholm", Mønsvej 129.
SKOVHUSE GADE 18, SKOVHU
SE, 4772 LANGEBÆK, tlf. 53786045.
MARGIT PETERSEN, parcellist,
født d. 23.-7.-1925, datter af
Ellen og Viggo Kaspersen, gift d.
9.-1.-1945 med Harry Petersen,
søn af Hansigne og Viggo Peter
sen. Parret har børnene: Anne-Lise, født d. 23.-6.-1945 og Arne,
født d. 20.-12.-1949. H.P. døde
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d. 3.-4.-1976.
M.P. er hjemmehjælper ved Langebæk Kommune. Parret overtog gården i 1944, og i
1976 overtog M.P. den ved sin mands død.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 8 ha. heraf tilkøbt 6,8 ha. Oorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1909 og restaureret i 1963. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1909 sidstnævnte tilbygget i 1950, lade fra 1950, maskinhus
fra 1959 og udendørs silo.

SKOVHUSE GADE 19, "ØLLEBJERGGÅRD", SKOVHUSE, 4773
STENSVED, tlf. 53-786860.
KAREN og LEIF IPSEN, gårdeje
re. L.I. er født d. 13.-2.-1948,
søn af Rosa og Valdemar Ipsen,
gift d. 29.-8.-1970 med Karen S.
Andersen, børnehavepædagog,
født d. 13.-3.-1951, datter af
Marie og Peter Andersen. Parret
har børnene: Jakob, født d. 29.9.-1970, Jesper, født d. 31.-8.1973, Maja, født d. 27.-10.-1975 og Nana, født d. 8.-2.-1979.
L.I. er portør og formand for Dansk Fåreavl distrikt 10. Parret overtog gården d.
1.-8.-1986 fra Rudolf Larsen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 12,06 ha., der er udlejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og delvis restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald fra 1925, lader fra 1917 og 1920 samt maskinhus fra 1965.
Gården drives med en ammekobesætning på 3 ungdyr af racen Hereford, desuden er
der 70 får af racen Leicester. Der er 2 traktorer, tårnsilo, halmpillefyr og solfanger
anlæg til varmt vand.
SKOVHUSE GADE 21, "MARIESMINDE", SKOVHUSE, 4772 LAN
GEBÆK, tlf. 53-786053.
AGNETE MORTENSEN, gårdejer,
født d. 7.-10.-1925, datter af
Ingeborg og Magnus Mortensen.
A.M. overtog gården d. 14.-5.1983 fra sin far Magnus Morten
sen. Nuværende ejer er 4. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal
31 ha., heraf 1,1 ha. eng, der er
bortforpagtet 26 ha.
Stuehuset er opført i 1900-tallet. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald
begge fra 1900-tallet samt maskinhus fra 1975. Der er 1 traktor på gården.

SKOVHUSE GADE 26, "CHRISTENSMINDE", SKOVHUSE, 4772 LANGEBÆK, tlf. 53795097.
SØREN KRØJER HANSEN, gårdejer, født d. 4.-1.-1961, søn af Bodil og Villy Krøjer
Hansen, bor sammen med Belinda Jørgensen, sygeplejerske, født d. 22.-10.-1965, dat
ter af Annelise og Birger Jørgensen.
S.K.H. har været på Lundby og Lyngby landbrugsskoler. Han overtog gården d. 25.7.-1987 fra Anker Skafte.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 17,1 ha. herf tilkøbt 7,1 ha., der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1939. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1939 ombygget til
svinestald i 1977, svinestald fra 1977 og lade fra 1979. Gården drives med en svine
produktion på 70 årssøer, der sælges 1.300 smågrise og 200 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøde er sukkerroer og maltbyg. Der er 3 traktorer, plansilo og
korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til halmpresning.
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SKOVHUSE GADE 27, SKOVHU
SE, 4772 LANGEBÆK, tlf. 53786180.
CONNY NIELSEN, gårdejer, født
d. 19.-7.-1937, søn af Marga og
Kai Nielsen, gift d. 6.-3.-1965
med Ellen Margrethe Rasmussen,
sygeplejerske, født d. 20.-9.-1940,
datter af Dora og Rasmus Ras
mussen. Parret har sønnen Tor
ben, født d. 27.-1.-1970.
C.N. har været på Korinth Land
brugsskole. Han overtog gården d. 11.-12.-1964 fra sin far Kai Nielsen.
Ejendomsskyld 1.552.000. Areal 25,9 ha. heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført i begyndelsen af 1800-tallet, restaureret i 1952 og moderniseret i
1972. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1800-tallet ændret til kviestald i 1976,
svinestald fra 1800-tallet, lade fra 1800-tallet moderniseret og tilbygget i 1954 samt
maskinhus fra 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 16 årskøer, 10 ungdyr
og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og
maltbyg. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til mejetærskning.
SKOVHUSE GADE 32, SKOVHU
SE, 4772 LANGEBÆK, tlf. 53795174.
GEORG HERLØV, parcellist,
født d. 26.-11.-1912, søn af Kerstine og Søren Valdemar Herløv,
gift d. 19.-9.-1942 med Anna
Johansen Christensen, død d.
23.-6.-1986. Parret har børnene:
Leif, født d. 2.-3.-1943, Søren,
født d. 25.-7.-1950 og Dorthe,
født d. 6.-10.-1953.
G.H. overtog gården d. 16.-4.-1951 fra Johan Rosengren.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 7,2 ha. heraf tilkøbt 1,7 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1900. Avlsbygningerne består af vægtald ogsvinestald begge
fra omkr. 1900 og restaurert i 1940'erne.

SKOVHUSE GADE 43, SKOVHU
SE, 4772 LANGEBÆK, tlf. 53795124.
FRODE CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 3.-7.-1916, søn af Chrestine og Frederik Christensen,
gift d. 18.-12.-1942 med Vitta
Laursen, medhjælpende hustru,
født d. 12.-7.-1917, datter af
Mathilde og Laurids Laursen.
Parret har børnene: Lykke, født
d. 18.-12.-1945, Edel, født d.
22.-8.-1951 og Solveig, født d. 26.-6.-1956.
F.C. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1947 fra sin far
Frederik Christensen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 21,6 ha. heraf tilkøbt 9,9 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og siden restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1956, lade fra 1915 og maskinhus fra 1974. Gården drives med
en kvægproduktion på 8 ungdyr af racen RDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 40 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkeroer og korn. Der er
2 traktorer og tårnsilo. Maskinstation bruges til høst.
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LANGEBÆK, tlf. 53-795090.
JØRGEN PEDERSEN, gårdejer,
født d. 25.-1.-1932, søn af Sofie
og Harald Pedersen, gift d. 14.11.-1959 med Inga Tange, pensio
nist, født d. 6.-5.-1932, datter af
Alba og Ove Tange. Parret har
børnene: Leif, født d. 2.-7.-1960
og Leila, født d. 7.-12.-1962.
J.P. har været på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 10.-0.-1959 fra Aksel Nielsen.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 22 ha., der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og gennemmoderniseret i tiden 1965-80. Avlsbygningerne be
står af svinestald fra 1975, sostald opført efter brand i 1980, lad fra 1980, maskinhus
moderniseret i 1970 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 38 årssøer,
der produceres ca. 660 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukker
roer. Der er 1 traktor og gastæt kornsilo. Maskinstation bruges til mejetærskning.

SKOVHUSE GADE 53, "HEGNS
GÅRD", SKOVHUSE, 4772 LAN
GEBÆK, tlf. 53-786065.
KNUD CHRISTOFFERSEN, gård
ejer, født d. 25.-2.-1944, søn af
Valborg og Svend Christoffersen,
gift d. 8.-9.-1973 med Inger Pe
dersen Ebbe, plejer, født d.
21.-5.-1949, datter af Agnethe
og Karl-Ove Pedersen Ebbe.
K.C. er portør og har været på
Lundby Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-7.-1988 fra Egon Johannesen.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 24,9 ha. heraf 0,55 ha. plantage.
Stuehuset er opført omkr. 1905 og restaureret senest i 1988. Avlsbygningerne består
af kvægstald og svinestald begge fra 1957 og lade fra omkr. 1905. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, korn og raps.
K.C. ejer og driver også "Dunemosegård", GI. Vordingborgvej 5, 4772 Langebæk.
SKOVLINIEN 2, "SKALSBYGÅRD",
SKALSBY, 4735 MERN, tlf. 53797734.
MOGENS ANDERSEN, gårdejer,
født d. 27.-4.-1956, søn af Inge
og Ib Andersen, gift d. 30.-6.-1984
med Lisbeth Jensen, sygeplejer
ske, født d. 21.-12.-1963, datter
af Hans Christian Jensen. Parret
har børnene: Morten, født d. 26.5.-1986 og Thomas, født d. 26.12.-1988.
M.A. er specialarbejder og har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården
d. 1.-1.-1984 fra Verner Mortensen. Gården har været slægtsgård i flere generationer.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 46 ha., der er forpagtet 65 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1946. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1880 samt lade fra 1984. Gården drives udelukkende med plan
terproduktion bestående af grønkål, flere forskellige slags sukkerroer, korn og raps.
Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til høst.
M.A. driver også "Dalsgård", Trekanten 3 og "Bjergholmen", Trekanten 1.
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SKOVMARKSVEJ 1, "SKOVMARKS
GÅRDEN", LEKKENDE, 4735
MERN, tlf. 53-796021.
EJVIND GYLDENKÆRNE, gård
ejer, født d. 26.-8.-1950, søn af
Gerda og Frede Gyldenkærne,
gift d. 16.-10.-1976 med Hanne
Holsk, køkkenassistent, født d.
13.-9.-1953, datter af Inge og
Alex Holsk. Parret har børnene:
Anders, født d. 20.-4.-1977 og
Line, født d. 7.-12.-1979.
E.G. er uddannet på "Næsgård" på Falster. Han overtog gården d. 20.-8.-1985 fra
Svend E. Larsen.
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 30 ha., der er forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført i 1890'erne og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af slagtesvinestald fra 1976, sostald fra 1974 renoveret i 1986, lade og maskinhus begge fra
1984. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der produceres ca. 1.200
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, raps og
græsfrø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, tårnsilo og korntørreri med
varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKOVSTRÆDE 18, "HØJBO",
STENSBY, 4773 STENSVED, tlf.
53-786099.
HENNING LANGEBÆK, gårdejer,
født d. 10.-8.-1926, søn af Asta
og Ib Holm Langebæk, gift d.
18.-9.-1948 med Birgit Svendsen,
husmor, født d. 21.-1.-1931, dat
ter af Alma og Thomas Svend
sen. Parret har børnene: Kirsten,
født d. 13.-11.-1949, Hanne, født
d. 14.-12.-1953 og Henrik, født
d. 19.-9.-1966.
H.L. er glarmester (metalruder) og har været på Lundby Landbrugsskole. Han byggede
selv gården i 1955.
Ejendomsskyld 725.000. Areal 6,6 ha. heraf tilkøbt 1,1 ha. og frasolgt 1,1 ha.
Stuehuset er opført i 1955 restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald og
svinestald begge fra 1955, maskinhus fra 1957 og gylletank. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af sukkerroer og maltbyg. Der er 1 traktor. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
SKOVSTRÆDE 19, "MOSEVANG",
4773 STENSVED, tlf. 53-786106.
ALVING GERTSEN, gårdejer,
født d. 6.-10.-1928, søn af Mar
grethe og Georg Gertsen, gift d.
20.-5.-1955 med Kirsten Jensen,
medhjælpende hustru, født d.
10.-5.-1930, datter af Karla og
Harald Jensen.
A.G. har været på Lundby Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 6.-12.-1965 fra sin far Georg

Gertsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 16,7 ha. heraf tilkøbt 0,8 ha., der er 0,55 ha. mose og
eng.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald
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fra 1905, svinestald fra 1908 og lade fra 1935. Gården drives med en ammekobesætning på 3 årsammekøer og 5 ungdyr af racen RDM samt blandet racer. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg og hvede. Der er 1 traktor. Maskinstation
bruges til mejetærskning.

SKOVSTRÆDE 21, STENSBY,
4773 STENSVED, tlf. 53-786105.
SVEND-ÅGE HANSEN, parcellist,
født d. 22.-3.-1924, søn af Johan
ne og Hersleb Hansen, gift d.
27.-2.-1953 med Inga Andersen,
medhjælpende hustru, født d.
27.-2.-1929, datter af Johanne og
Marius Andersen. Parret har bør
nene: Mirjam, født d. 1.-8.-1953
og Yvonne, født d. 1.-10.-1957.
S.Å.H. er lastvognschauffør. Han
overtog gården d. 5.-3.-1953 fra Rasmus Hansen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 7,7 ha.
Stuehuset er opført i 1800-tallet og restaureret senest i 1979. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1914 fik nyt tag i 1970, svinestald fra 1914, lade fra 1915 fik nyt
tag i 1971, maskinhuse fra 1969 og 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 13
årskøer, 12 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde
er sukkerroer. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til halm
presning og gødingskørsel.
I.A. ejer og driver også Bakkemosevej 18, 4700 Næstved.

SKOVSTRÆDE 22, 4773 STENS
VED, tlf. 53-786116.
KAJ PETERSEN, parcellist, født
d. 15.-6.-1926, søn af Thae Pe
tersen, gift d. 10.-2.-1952 med
Valborg Jensen, medhjælpende
hustru, født d. 29.-9.-1924, dat
ter af Meta og Hans Jensen. Par
ret har børnene: Ib, født d. 8.7.-1952, Kurt, født d. 13.-5.1955 og Anne, født d. 14.-5.-1963.
K.P. arbejder ved Amtsvejvæse
net. Han overtog gården d. 1.-.1952 fr si far Thae Petersen. Nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 6,6 ha. heraf tilkøbt 3,3 ha.
Stuehuset er opført i 1700-tallet og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald fra 1953, lade fra 1940 og maskinhus fra 1969. Gården drives
udelukkende med planteproduktion beståé'nde af sukkerroer og korn. Der er 2 trakto
rer, plansilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til mejetærskning.
SKOVSTRÆDE 23, "VRANGSGÅRD", STENSBY, 4773 STEDS
VED, tlf. 53-773122.
HANS GOTFREDSEN, gårdejer,
født d. 12.-12.-1934, søn af
Ingrid og Ejner Gotfredsen, gift
d. 26.-4.-1958 med Ellen Koch
Jeppesen, medhjælper, født d.
26.-4.-1935, datter af Valborg og
Frants Jeppesen.
H.G. har været på Lundby Land
brugsskole. Han overtog gården
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Ejendomsskyld 660.000. Areal 8,3 ha.
Stuehuset er opført i 1810 og restaureet i 1925. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1925, lade fra 1930 og kvægstald fra 1941. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af sukkerroer, maltbyg og hvede. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
H.G. ejer og driver desuden "Vintersbøllegård", Bakkebøllevej 9, og "Hulgård", Bakkebøllevej 60, i Vordingborg Kommune.

SKOVSTRÆDE 25, "KIRKEBJERGGÅRD", STENSBY, 4773 STENSVED, tlf. 53-786276.
LEIF JØRGENSEN, gårdejer, født d. 3.-7.-1937, sø f Sofie og Peter Jørgensen, gift d.
20.-7.-1958 med Johanne Larsen, medhjælpende hustru, født d. 15.-5.-1938, datter af
Anna og Ejner Larsen. Parret har børnene: Anne, født d. 17.-12.-1959, Helle, født d.
4.-4.-1961 og Kurt, født d. 27.-1.-1964.
L.J. overtog gården d. 1.-4.-1969 fra Egon Hansen.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 46,8 ha. heraf tilkøbt 29,5 ha., der er 1,7 ha. mose og
forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1967-68, svinestald fra 1900, maskinhus fra 1976, gylletank og udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer og 50 ungdyr af racerne SDM og
Jersey, desuden er der en svineproduktion på 1 årsso, der producers 25 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker og tårnsilo. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
SMEDEVEJ 13, "MØLLEVANG",
4735 MERN, tlf. 53-797757.
JØRGEN KÆRGÅRD LARSEN,
gårdejer, født d. 16.-6.-1961, søn
af Gurli og Hans Henning Larsen,
bor sammen med Jannie Ceder
lund, sygehjælper, født d. 23.-8.1965, datter af Laila og John Ce
derlund.
J.K.L. har været på Lundby og
Høng landbrugsskoler. Han over
tog gården d. 1.-7.-1988 fra Tho
mas Nielsen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 26 ha. heraf tilkøbt 5,5 ha., der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1955. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1965 og 1974,
maskinhus fra 1974 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 75
årskøer og 70 ungdyr af racerne Jersey, SDM og RDM. Planterpoduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer og maltbyg. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til roeoptagning og halmpresning.

STAMPEBAKKEVEJ 1, "BIRKE
GÅRDEN", VIEMOSE OVERDREV,
4772 LANGEBÆK, tlf. 53-795353.
BENT JULSBO, salgschef, født
d. 20.-9.-1924, søn af Ebba Krab
be og Christian Julsbo, gift d.
8.-11.-1983 med Grethe Jensen,
sygehjælper, født d. 23.-10.-1937,
datter af Anna og Holger Ander
sen. Parret har børnene: Carsten,
født d. 30.-6.-1952, Anne-Mette,
født d. 8.-7.-1955 og Susanne,
født d. 10.-10.-1962.
B.J. overtog gården i 1978 fra Bagge Hansen.

-153-

Ejendomsskyld 780.000. Areal 2,8 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og restaureret senest i 1982-83. Avlsbygningerne
består af kvægstald og svinestald begge fra omkr. 1800 og maskinhus fra 1983. Der er
1 traktor.

STENSBY LINIE 2, 4773 STENS
VED, tlf. 53-786613.
RIE og HANS-ERIK LARSEN,
gårdejere. H.E.L. er født d.
14.-5.-1947, søn af Dagny og Al
fred Larsen, gift d. 23.-3.-1968
med Rie Skafte, sygehjælper,
født d. 21.-8.-1948, datter Inge
og Anker Skafte. Parret har bør
nene: Gitte, født d. 2.-10.-1968
og Lene, født d. 14.-2.-1971.
H.E.L. er gartnermedhjælper og
har været på Lundby Landbrugsskole. Parret overtog gården d. 1.-1.-1977 fra H.E.L.'s
far Alfred Larsen. Nuværende ejere er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 8,3 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1924 og moderniseret senest i 1984. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade alle fra 1924 og restaureret med nye tage i 1962. Der er
1 traktor og 1 såmaskine.
STENBY MARK 3, STENSBY MARK, 4772 LANGEBÆK, tlf. 53-795306.
KELD LARSEN, parcelist, født d. 10.-7.-1939, søn af Dagny og Kristian Larsen, gift
d. 29.-3.-1958 med Tove Nielsen, hjemmehjælper, født d. 2.-11.-1939, datter af Astrid
og Knud Nielsen. Parret har børnene: Henning, født d. 18.-6.-1958, Jan, født d. 24.8.-1960, Klaus, født d. 4.-5.-1962 og Tine, født d. 20.-6.-1965.
K.L. overtog gården d. 1.-3.-1959 fra sin svigermor Astrid Nielsen. Nuværende ejer er
3. generation på gården.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 6 ha., der er forpagtet 13,8 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1840 og restaureret o 1970'erne. Avlsbygningerne består af
svinestald fra 1967, lade fra 1970 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en kvæg
produktion på 11 årskøer og 6 ungdyr af blandet race, desuden er der en svineproduk
tion på 8 årssøer, der sælges ca. 100 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er sukkerroer og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og korntørreri med kold
luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

STENSBY MARK 5, STENSBY
MARK, 4772 LANGEBÆK, tlf.
53-795194.
JØRGEN SVÆRKE, gårdejer,
født d. 11.-9.-1940, søn af
Esther og Aage Sværke, gift d.
24.-4.-1965 med Sonja Rasmus
sen, kontorassistent, født d.
15.-4.-1943, datter af Selma og
Kristen Rasmussen. Parret har
børnene: Helen, født 28.-10.-1965
og Linda, født d. 4.-7.-1971.
J.S. har været på Næsgård Landbrugsskole, han er bestyrelsesformand for Sydsjællands
Landboforening og Sydsjællands Museum. Han overtog gården d. 15.-3.-1967 fra Reg
ner Fritsen.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 7 ha. heraf 2 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret senest i 1970. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald begge fra 1880 og ombygget til svinestald i 1967. Gården dri
ves udelukkende med planteproduktion bestående af byg og græsfrø.
J.S. ejer og driver også "Gravnhøj", Lars Hansvej 10, 4771 Kalvehave.
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VIGGO STAGE FRITZEN, født d. 16.-7.-1913, søn af Jensigne og Fritz Niels Fritzen,
gift d. 23.-9.-1938 med Gudrun Carstensen, født d. 2.-5.-1918, datter af Bertine og
Hemming Carstensen. Parret har børnene: Birte, født d. 3.-2.-1939 og Kirsten, født d.
11.-5.-1950.
V.S.F. overtog gården d. 23.-9.-1938 fra sine forældre Jensigne og Fritz Niels Fritzen.
Datteren Birte overtog den i foråret 1985, men hendes forældre er stadig bosiddende
på gården. "Engbjerggård" blev flyttet ud fra Stensby i perioden 1803-07. Den var
tidligere fæstegård under "Petergård", frikøbt omkring udflytningen og udflyttet af
Birtes Tiptiptipoldefar, Gert Mikkelsen.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 21 ha., heraf 1,5 ha. mose, skov og eng.
Gården er 4 længet og opført i perioden 1803-07 og ombygget flere gange, derudover
er der en lade fra omkring 1955.
"Engbjerggård" drives fra "Skovagergård", Københavnsvej 555, Udby, 4750 Lundby, i
Vordingborg Kommune.
STENSBY MARK 13, "NØRREHAVEGÅRD", STENSBY MARK,
4773 STENSVED, tlf. 53-786432.
CHRISTIAN PETERSEN, gårdejer,
født d. 23.-8.-1937, søn af Karen
og Emil Petersen, gift d. 29.-9.1979 med Bodil Minna Christen
sen, assistent, født d. 13.-9.-1946,
datter af Ellen og Charles Chri
stensen.
C.P. overtog gården d. 29.-9.-1972
fra sin far Emil Petersen.
Ejendomsskyld 1.280.000. Areal 23,2 ha. heraf tilkøbt 8 ha., der er 0,55 ha. eng. Der
udover er der forpagtet 8,8 ha.
Stuehuset er opført i 1804 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1804 væggene er bygget op i 1950'erne samt maskinhus fra
1979. Gården drives med en svineproduktion på 4 årssøer, der produceres ca. 40 slag
tesvin årligt, der er en ammekobesætning på 5 årsammekøer og 13 ungdyr af racen
DRK, desuden er der 3 heste af racen Dansk Varmblod og 5 får af racerne Rygja og
Svensk Fisut. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 2 trak
torer og 2 mejetærskere. Maskinstation bruges til roesåning.

STENSBYVEJ 2, STENSBY, 4772 LANGEBÆK, tlf. 53-795350.
JENS EGGERT, gårdejer, født d. 3.-10.-1943, søn af Karen og Hans Eggert, gift d.
22.-6.-1969 med Karen Schwartz Sørensen, lægesekretær, født d. 17.-2.-1945, datter
af Irma og Stener Schwartz Sørensen. Parret har børnene: Thomas, født d. 19.-6.1970, Morten, født d. 24.-4.-1978 og Marie-Louise, født d. 11.-8.-1983.
J.E. er læge ved Langebæk Lægehus. Han overtog gården d. 1.-11.-1978 fra Ida Kristoffersen.
Areal 5,2 ha.
Stuehuset er opført i 1960 og moderniseret i 1980'erne. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald begge indrettet til hestestald i 1979 samt maskinhus fra 1988.
Besætningen består af 10 moderfår og 6 heste af racen Hannovoraner. Planteproduktio
nens salgsafgørder er korn, raps og frø. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
STENSBYVEJ 11, "BRUNSGÅRD", STENSBY, 4773 STENSVED, tlf. 53-797876.
KIRSTEN OLSEN, gårdejer, født d. 23.-8.-1942, datter af Anna og Christian Henrik
sen, gift d. 27.-6.-1964 med Erik Olsen, vejformand, født d. 16.-6.-1943, søn af Herta
og Poul Olsen. Parret har børnene: Ole, født d. 12.-11.-1964, Per, født d. 24.-2.-1966
og Bente, født d. 18.-5.-1969.
K.O. er fhv. sygehjælper. Hun overtog gården d. 1.-6.-1960 fra Hansigne Nielsen.
Nuværende ejer er 4. generation på gården.
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Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 14 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1864 og restaureret i 1966. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1800-tallet og ombygget i 1967, lade fra 1939 og maskinhus fra 1969.

STENSBYVEJ 15, "HØJSGÅRD",
STENSBY, 4773 STENSVED, tlf.
53-786831.
JØRGEN RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 8.-6.-1961, søn af Ida og
Lars Erik Rasmussen, bor sam
men med Jette Nielsen, butiksas
sistent, født d. 4.-9.-1962, datter
af Bente og Hilmar Nielsen.
J.R. har været på Lundby og
Lyngby landbrugsskoler. Han
overtog gården d. 1.-5.-1986 fra
Karl Andersen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 31,5 ha., heraf tilkøbt 10,1 ha.
Stuehuset er opført i 1898. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930 fik nyt tag i
1967, svinestald og maskinhus begge fra 1930 og lade fra 1780'erne. Besætningen be
står af 3 heste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er suk
kerroer og korn. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
J.R. ejer og driver også "Nylukkegård", 4772 Langebæk.
STENSBYVEJ 21, "DAMGAARD", 4773 STENSVED.
NIELS CHRISTIAN DAMMEGAARD, gårdejer, omtales under Rekkendevej 5, i Præstø
Kommune.
N.C.D. overtog gården d. 1.-5.-1990 fra sin mor efter at have været bestyrer fra
1984. Nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1793/94. "Damgaard" var fæstegård under "Petersgård" og blev frikøbt i 1802.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført i 1888 og moderniseret flere gange. Avlsbygningerne består af
hestestald fra 1890 og lade fra 1745, derudover er der et fodermesterhus opført i
1900.
"Damgaard" drives fra "Banggård", Rekkendevej 5, Allerslev i Præsteø Kommune, som
N.C.D. også ejer og driver.

STENSBYVEJ 26, STENSBY,
4773 STENSVED, tlf. 53-786564.
ÅGE NØRFELT, gårdejer, født
d. 13.-10.-1928, søn af Eva og
Peter Nørfelt, gift d. 24.-10.1953 med Edith Larsen, husmor,
født d. 19.-9.-1933, datter af
Hansigne og Peter Larsen. Par
ret har børnene: Kai, født d.
21.-5.-1954, Kirsten, født d.
14.-3.-1956, Jørgen, født d. 5.12.-1957, Helle, født d. 2.-3.1961 og Poul, født d. 23.-12.-1964.
Å.N. overtog gården d. 1.-10.-1982 fra Herluf Madsen.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 17 ha., heraf 3,3 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1900-tallet og moderniseret i 1984-85. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1900-tallet senere ombygget til svinestald, svinestald og lade begge
fra 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 13 ungdyr af racen Jersey, des
uden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og maltbyg. Der
er 1 traktor, 1 mejetærsker og 1 rendegraver.
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STENSVED,
tlf.
53-786004.
ERLING CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 25.-10.-1949, søn af
Ruth og Evald Christenesen.
E.C. har været på Lundby Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 11.-12.-1977 fra sin far Evald
Christensen.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal
17,7 ha., der er forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført i 1802 og restaureret i 1968. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1802 fik nyt tag i 1948, svinestalde fra 1952 og 1979, lade fra 1952, maskinhus
fra 1984, gastæt silo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 65 års
søer, der sælges 1.150 smågrise og 100 slagtesvin årligt, desuden er der en ammekobesætning på 4 årsammekøer, 4 ungdyr og 4 slagtekalve af racerne Limousine og
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn, frø, raps og ærter. Der
er 3 traktorer,! mejetærsker, plansilo og korntørreri med kold luft. På gården er
ansat 1 skoledreng. E.C. driver 3 gårde i forpagtning.

STIVÆNGET 1, STIVÆNGET,
4773 STENSVED, tlf. 53-786083.
HELGE HANSEN, gårdejer, født
d. 16.-4.-1919, søn af Johanne
og Johannes Hansen, gift d. 2.5.-1948 med Viola Petersen,
medhjælpende hustru, født d.
3.-1.-1925, datter af Bertha og
Brunno Petersen. Parret har bør
nene: Sonja, født d. 26.-2.-1950
og Susanne, født d. 15.-2.-1954.
H.H. har tidligere drevet ma
skinstation. Han overtog gården d. 1.-5.-1953 fra Marinus Nielsen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 4 ha., heraf 0,25 ha. mose. Derudover er der forpagtet
5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og moderniseret senest i 1980. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald begge fra 1914, maskinhuse fra 1955, 1960 og 1975. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer og maltbyg. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 højtrykspresser og fræser.

STÄRBYVEJ 2, "PLOVGÅRD",
STÄRBY, 4735 MERN, tlf. 53797242.
OLE GREJSGÅRD THORSEN,
gårdejer. Omtales under Røstoftevej 4, 4735 Mern.
O.G.T. overtog gården d. 1.-8.1983 fra Jens Nielsen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal
21 ha., der er forpagtet 1 ha.
Stuehuset er opført i 1970. Avls
bygningerne består af kvægstald
fra 1929 tilbygget i 1952 og restaureret i 1976, lade fra 1950 og udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer og 25 ungdyr af racerne SDM,
Jersey, RDM og DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 roeoptager. Maskinstation bruges til såning og høst
af majs.
O.G.T. ejer og driver også Røstoftevej 4, 4735 Mern.
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BØRGE NIELSEN, gårdejer, født d. 23.-2.-1946, søn af Sigrid og dens Nielsen, gift d.
3.-10.-1969 med Gunvor Irene Nielsen, husassistent, født d. 23.-3.-1943, datter af
Marie og Niels Jakob Nielsen. Parret har børnene: Gitte, født d. 11.-10.-1969, Christi
na, født d. 18.-7.-1973 og dens-dacob, født d. 2.-12.-1976.
B.N. er skovarbejder. Han overtog gården d. 1.-10.-1966 fra sin svigerfar Niels dakob
Nielsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 13,5 ha., der er 1,1 ha. skov, 1
ha. eng og forpagtet 1,1 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret senest i 1980'erne. Avlsbygningerne består
af lade fra 1942. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af suk
kerroer og korn. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til roesåning.
STÅRBYVEJ 11, "GREJSGÅRD", STÅRBY, 4735 MERN, tlf. 53-797278.
ASGER THORSEN, gårdejer, født d. 18.-1.-1926, søn af Anna og Valdemar Thorsen,
gift d. 16.-12.-1956 med Erna Hegelund Hansen, hjemmehjælper, født d. 16.-12.-1932,
datter af Marie og Hans Hansen. Parret har børnene: dette, født d. 18.-11.-1957, Ole,
født d. 13.-1.-1961 og Kathe, født d. 23.-1.-1967.
A.T. har været på Vejlby-Risskov Landbrugsskole og er vurderingsmand for Langebæk
Kommune. Han overtog gården d. 1.-8.-1967 fra sin far Valdemar Thorsen. Nuværende
ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 20,6 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge genopført efter brand i 1964, lade fra 1964 og maskinhus fra
1981. Gården drives med en kvægproduktion på 20 slagtekalve af racen SDM, desuden
er der en svineproduktion på 3 årssøer, der produceres ca. 140 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetær
sker og i roeoptager. Maskinstation bruges til halmpresning.
STÅRBYVEJ 13, "MAGLEHØJ",
STÅRBY, 4735 MERN, tlf. 53797089.
BØRGE HENRIKSEN, gårdejer,
født d. 13.-5.-1932, søn af Marie
og Laurits Henriksen, gift d. 10.9.-1960 med Inge Nielsen, omsorgs
medhjælper, født d. 22.-7.-1941,
datter af Johanne og Holger Niel
sen. Parret har børnene: Poul,
født d. 13.-1.-1965 og Bente,
født d. 18.-11.-1969.

I.N. sidder i Menighedsrådet.
B.H. er postafløser og har været på Høng Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.8.-1960 fra Hermand Hansen.
Ejendomsskyld ca. 1.480.000. Areal 22,5 ha., heraf tiikøbt 13,7 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og moderniseret i 1974. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1923 restaureret i 1972, svinestald fra 1972, lade fra 1946 og maskinhus fra
1976. Gården drives med en kvægproduktion på 15 slagtekalve af racen Jersey, RDM
og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn, raps og ærter. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, halvpart i roesåmaskine, plansilo, korntørreri med varm
luft og anpart i vindmølle.

SØEN 3, 4772 LANGEBÆK, tlf. 53-795166.
GERT ANDERSEN, parcellist, født d. 21.-5.-1942, søn af Agnes og Erik Andersen,
gift d. 10.-6.-1967 med Ellen Andersen, sygeplejerske, født d. 7.-1.-1945, datter af
Karen og Ernst Andersen. Parret har børnene: Lone, født d. 5.-3.-1969, Thomas, født
d. 16.-7.-1971 og Søren, født d. 14.-3.-1974.

Ellen Andersen sidder i Me
nighedsrådet for Langebæk
Sogn.
Gert Andersen er chauffør,
han er medlem af en ræk
ke landbrugsfaglige organi
sationer. Han overtog går
den d. 1.-8.-1967 fra Al
fred Christensen.
Ejendomsskyld 1.010.000.
Areal 5 ha., heraf tilkøbt
5 ha, og der er forpagtet
10 ha. Stuehuset er opført i 1972 og tilbygget i 1984. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1777, svinestald fra 1878 og maskinhus fra 1979. Gården drives med en
ammekobesætning på 1 ungdyr, det er en krydsning mellem Jersey og S., deuden er
der 6 moderfår og 1 vædder. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn.
Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
TOLSTRUPVEJ 1, "MØLLLEBAKKEGÄRD", TOLSTRUP, 4735
MERN, tlf. 53-797092.
JØRGEN HANSEN, gårdejer,
født d. 18.-4.-1945, søn af Julie
og Hans Hansen, gift d. 21.-10.1967 med Ann-Mari Hansen, sy
gehjælper, født d. 6.-3.-1947,
datter af Anna-Lise og Jørgen
Hansen. Parret har børnene:
Charlotte, født d. 8.-4.-1968 og
Marianne, født d. 24.-5.-1973.
J.H. overtog gården d. 1.-1.-1974 fra sin mor Julie Hansen. Nuværende ejer er 4.
generation på gården.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 46,5 ha., heraf tilkøbt 26,5 ha.
Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestal begge
fra 1925 og restaureret med nyt tag i 1955, lade fra 1925 og udendørs køresilo. Går
den drives med en kvægproduktion på 15 årskøer og 15 ungdyr af racerne RDM og
SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 100 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo.

TOLSTRUPVEJ 2, "DEHLGÄRD",
0. EGESBORG, 4735 MERN, tlf.
53-797362.
VIKTOR JAKOBSEN, gårdejer,
født d. 25.-12.-1932, søn af Teha
og Karl Valdemar Jakobsen.
V.J. overtog gården d. 1.-1.-1969
fra Karl Valdemar Jakobsen. Nu
værende ejer er 5. generation på
gården.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal
21,5 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha.,
der er 0,55 ha. eng. Stuehuset er opført i 1951. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1913 og svinestald fra 1915 begge restaureret med nyt tag i 1940-45, lade fra
1937 og restaurert 1978. Gården drives med en svineproduktion på 14 årssøer, der
produceres 250 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og
korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft.

TOLSTRUPVEJ 4, 0. EGESBORG, 4735 MERN, tlf. 53-797719.
GERDA og GERT HANSEN, gårdejere. Gert Hansen er født d. 2.-4.-1944, søn af Hen-
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16.-7.-1949, datter af Nelly og Evald Jakobsen. Parret har børnene: Alex, født d.
6.-2.-1968 og Peter, født d. 21.-6.-1971.
Parret overtog gården d. 1.-10.-1986 fra Peter Jakobsen.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 2,2 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret senest i 1987. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade alle fra 1931. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.
TOLSTRUPVEJ 6, "GYDEHØJ",
TOLSTRUP, 4735 MERN, tlf. 53797080.
JENS RASMUSSEN, parcellist,
født d. 6.-8.-1909, søn af Marie
og Kristoffer Rasmussen.
J.R. overtog gården d. 1.-10.1984 fra sin mor Marie Rasmus
sen. Nuværende ejer er 3. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 7,5
ha.
Stuehuset er opført i 1878 og fik nyt tag i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1878 fik nyt tag i 1982, svinestald fra 1906 og maskinhus fra 1934. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges
til høst og optagning af roer. J.R. ejer og driver gården sammen med en bror.

TREKANTEN 1, "BJERGHOLM",
NØRRE MERN, 4735 MERN,
tlf. 53-797338.
PER ENGVEJ HANSEN, gårdejer,
født d. 16.-5.-1961, søn af Ing
rid og Povl Hansen.
P.E.H. har været på Lyngby
Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 11.-6.-1989 fra Hans
Peter Hansen.
Ejendomsskyld 2.130.000. Areal
35 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der
udover er der 36 ha. i forpagtning.
Stuehuset er opført i 1891 og delvis moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1891. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukker
roer, korn og frø. Gården drives sammen med faderen's gård "Engvejgård" i Kindvig.
TREKANTEN 2, "GRANLYST",
4735 MERN, tlf. 53-797737.
HANS GRØNCJÆR HANSEN,
gårdejer. Omtales under GI.
Præstøvej 32, 4735 Mern.
H.G.H. overtog gården d. 10.-8.1984 fra Erik Sværke.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
16,2 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og fik
nye vinduer i 1975. Avlsbygnin
gerne består af svinestald fra
1976, lade fra 1875 fik nyt tag i 1988 samt gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
korn og ærter. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
H.G.H. ejer og driver opså "Toftegård", GI. Præstøvej 32, 4735 Mern.
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TÅGEBYVEJ 1, "TRÆHØJGÅRD",
TÅGEBY, 4735 MERN, tlf. 53797197.
OLGA MADSEN, gårdejer, født
d. 19.-2.-1921, datter af Andrea
og Herluf Rasmussen, gift d. 30.8.-1942 med Børge Johannes Mad
sen, gårdejer, død i 1979, søn af
Marie og Jakob Madsen.
O.M. har været hjemmehjælper i
6 år og er kirkeværge ved Mern
Kirke. Hun overtog gården d.
28.-2.-1959 fra sin far Herluf Rasmussen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Areal 41,3 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 0,55 ha. mose, hvorfra man tidligere
solgte tørv. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald begge
fra 1800-tallet og restaureret i 1960'erne, lade og maskinhus begge fra 1935.

TÅGEBYVEJ 4A, "KILDEVANG", TÅGEBY, 4735 MERN, tlf. 53-797210.
HOLGER HANSEN, gårdejer, født d. 16.-5.-1929, søn af Marie og Hans T. H. Hansen,
gift d. 9.-9.-1961 med Anna-Sofie Nielsen, adjunkt, født d. 22.-3.-1942, datter af
Ingeborg og Viggo Nielsen. Parret har børnene: Malene, født d. 30.-8.-1962, Kirstine,
født d. 28.-4.-1964 og Hans-Ole, født d. 7.-11.-1969.
H.H. er universitetslektor og har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-7.-1959 fra sin far Hans T. H. Hansen. Nuværende ejer er 8. generation på
gården.
Ejendomsskyld 2.280.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1959. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1880, svinestald
fra 1920 og maskinhus fra 1974.
TÅGEBYVEJ 5, "KÆRGÅRD",
TÅGEBY, 4735 MERN, tlf. 53797198.
HANS HENNING LARSEN, gård
ejer, født d. 25.-3.-1932, søn af
Karen og Lars Peter Larsen,
gift d. 28.-11.-1959 med Gurlig
Frederiksen, medhjælpende hustru,
født d. 24.-5.-1940, datter af
Karen og Harald R. E. Frederik
sen. Parret har børnene: Jørgen,
født d. 16.-6.-1961, Hans, født
d. 8.-10.-1964 og Hanne, født d. 6.-10.-1970.
H.H.L. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1960 fra sin
far Lars Peter Larsen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 17,5 ha., heraf 2,2 ha. eng. Derudover er der forpagtet 41,3 ha.
Stuehuset er opført i 1891 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1966, svinestald fra 1880 restaureret i 1966, lade fra 1905 og maskinhus fra 1968.
Gården drives med en kvægproduktion på 10 ungdyr og 4 slagtekalve af racen SDM,
desuden er der en svineproduktion på 15 årssøer, der produceres 150 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn og konservesærter. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med kold luft og halmfyr.

TÅGEBYVEJ 8, "HANSENSMINDE", KINDVIG, 4735 MERN, tlf. 53-797850.
ERLING OLAF HANSEN, major, født d. 29.-9.-1929, søn af Olga og Hermand Hansen,
gift d. 11.-2.-1956 med Gerda Julie Petersen, billedvæverske, født d. 17.-12.-1934,
datter af Margrethe og Hans Marius Petersen. Parret har børnene: Birgitta, født d.
31.-8.-1962 og Julia, født d. 13.-7.-1969.
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d. 1.-7.-1988 fra Klaus Harboe.
Areal 1,1 ha., al jorden er udlagt
som plantage. Igennem mange år
var der 27,5 ha. til gården.
Stuehuset er opført i 1808. Avls
bygningerne består af svinestald
fra 1812. I 1964 blev jorden solgt
fra til Povl Hansen, Kindvig. Ef
ter den tid er der påbegyndt re
staurering.
UDSIGTEN 2A, "VIEMOSE
GÅRD", VIEMOSE, 4771
KALVEHAVE, tlf.53-788885.
LASSE og PER PROM, direktør/gårdejer.
P.P. er født d. 10.-10.-1923
og L.P. er født d. 4.-5.1929, begge sønner af El
se og Oluf Prom.
På gården drives stutteri
med 53 heste. Ejendommen
er overtaget d. 1.-1.-1971
fra Brygger Carl Christoffersen.
Ejendomsskyld 2.660.000. Areal 15,7 ha., der er frasolgt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1967. Avlsbygningerne består af hestestalde fra 1972 og 1987
samt lade fra 1979. Gården drives som stutteri med en besætning på 11 avlshopper og
1 hingst af racerne Dansk Varmblod og Trakehner. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 roeoptager. På gården
er ansat 1 staldmester og 2 medhjælpere.

VALLEBOVEJ 1, "SKOVLUKKE",
TOLSTRUP, 4735 MERN, tlf. 53797186.
BENT TÆRSKER, gårdejer, født
d. 14.-1.-1938, søn af Valborg og
Alfred Tærsker, gift d. 5.-6.-1964
med Inge Kirchheiner Johansen,
medhjælpende hustru, født d.
28.-1.-1943, datter af Gudrun og
Gunner Johansen. Parret har bør
nene: Anne, født d. 1.-1.-1966 og
Kirsten, født d. 25.-3.-1967.
B.T. fik gården i forpagtning i 1966 og overtog den d. 1.-8.-1982 fra Christian Knuth
Lilliendal.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 66 ha., der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1800-tallet og restaureret senest i 1970. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1800-tallet og svinestald fra 1937 begge restaureret i 1967, lade fra
1950 og gastæt silo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 150 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn og frø. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, tårnsilo og anpart i vindmølle. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

VANDHAVEVEJ 2, "VANDHAVEGÅRD", VIEMOSE, 4771 KALVEHAVE, tlf. 53-788112.
TOMMY FREDERIKSEN, gårdejer, født d. 11.-5.-1945, søn af Ely og Ottar Frede
riksen, gift d. 21.-9.-1963 med Randi Jensen, medhjælpende hustru, født d. 9.-5.-1945,
datter af Karen og Hans-Christian Jensen. Parret har børnene: Birgitte, født d.
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T.F. driver maskinstation. Han overtog gården d. 1.-6.-1966 fra Povl Hansen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 18 ha.
Stuehuset er opført i 1800 og restaureret i 1937-38. Avlsbygningerne består af svi
nestald og lade begge fra 1938 samt maskinhus fra 1967.
T.F. ejer og driver også "Højgård", Viemose.

VESTENBÆKVEJ 5, "FOGEDGÅR
DEN", VESTENBÆK, 4773 STENS
VED, tlf. 53-786043.
CHRISTIAN FOGED HANSEN,
gårdejer, født d. 11.-8.-1906, søn
af Ane-Marie og Lars Peter Han
sen, gift d. 7.-9.-1945 med Mar
grethe Kjeldsen, husholdningslærer
inde, afdød, datter af Larsine
Petrea og Kristen Kjeldsen.
C.F.H. har arbejdet som medhjæl
per og senere som bestyrer ialt
13 år, han har været på Lundby Landbrugsskole, er sparekassebestyrer i Bodestands
Sparekasse i Stensved og Kalvehave, er i repræsentantskabet for D.L.G. og har været
formand for Stensby Menighedsråd i 16 år. Han overtog gården d. 30.-7.-1949 fra sin
far Lars Peter Hansen. Gården har været i forpagtning fra d. 1.-7.-1945. Nuværende
ejer er 6. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 24 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1928. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1951, svinestald
fra 1870 og lade fra 1902 begge restaureret i 1948-49 samt maskinhus fra 1950'erne.
Der er 1 traktor, 2 tårnsiloer samt korntørreri med varm og kold luft.
VESTENBÆKVEJ 7, "MATHIESGÅRDEN", VESTENBÆK, 4773 STENSVED, tlf. 53786098.
IVAN JENSEN, gårdejer, født d. 17.-9.-1949, søn af Elisabeth og Gunner Jensen, gift
d. 14.-7.-1984 med Rona Hansen, kontorassistent, født d. 21.-10.-1960, datter af Elly
og Poul Hansen. Parret har børnene: Susanne, født d. 31.-5.-1985, Carsten, født d.
22.-10.-1987 og Heidi, født d. 19.-6.-1989.
I.J. har været på Lundby og Nordisk landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-4.-1984
fra Gunner Jensen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er forpagtet 24 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og fik nye vinduer i 1974-75. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade alle fra 1935 samt maskinhus fra 1988. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer, korn og raps. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr.
Maskinstation bruges til roesåning.
VESTERVEJ 1, "KULLEGÅRD",
VIEMOSE, 4771 KALVEHAVE,
tlf. 53-788192.
POVL OLSEN, gårdejer, født d.
31.-3.-1932, søn af Karen og
Hans Christian Olsen, gift d.
30.-11.-1957 med Karen Houmølle, medhjælpende hustru, født d.
1.-2.-1938, datter af Lise og
Christian Houmølle. Parret har
børnene: Bodil, født d. 18.-6.1959, Elsebeth, født d. 5.-7.1960, Anne-Grete, født d. 22.-12.-1966 og Hans Chrsitian, født d. 4.-12.-1972.
P.O. har været på Høng Husmandsskole og er bestyrelsesmedlem i Langebæk Hus
mandsforening. Han overtog gården d. 1.-6.-1968 fra Carl Hemmingsen.

-163-

Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 26 ha., der er 0,55 ha. skov og
eng. Derudover er der forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og fik nye vinduer og tag i 1973-74. Avlsbygningerne be
står af kvægstald og svinestald begge fra 1880 samt maskinhus fra 1978. Gården dri
ves med en svineproduktion på 10 årssøer, der er produceres 200 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn og raps. Der er 3 traktorer,
halvpart i mejetærsker, 1 enkornsåmaskine, 3 tårnsiloer og korntørreri med kold luft.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Sønnen hjælper til på gården.
VESTERVEJ 3, "VESTERGÅRD",
VIEMOSE, 4771 KALVEHAVE,
tlf. 53-788033.
TAGE HEMMINGSEN, gårdejer,
født d. 6.-4.-1920, søn af Bertha
og Ejner Hemmingsen, gift d.
29.-1.-1949 med Edith Nielsen,
husmor, født d. 27.-2.-1917, dat
ter af Anna og Åge Nielsen. Par
ret har børnene: Marianne, født
d. 27.-10.-1949, Lisbeth, født d.
25.-9.-1951 og Flemming, født d.
26.-11.-1952.
T.H. har været på Lundby Land
brugsskole og er bestyrelsesmed
lem i Frøavlerforeningen Sydsjælland. Han overtog gården d. 7.-1.-1949 fra Niels
Hansen. Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 47,8 ha., heraf tilkøbt 22 ha.
Stuehuset er opført i 1898 og restaureret senest i 1985. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald begge fra 1800-tallet og restaureret senest i 1957, lade fra
1951 og maskinhus fra 1977. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af sukkerroer, korn og frø. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker, 3 tårn
siloer, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
VIEMOSE GADE 46, "HØJGAARD", VIEMOSE, 4771 KALVE
HAVE, tlf. 53-788112.
TOMMY FREDERIKSEN, gård
ejer. Omtales under "Vandhavegård", Vandhavevej 2, 4771 Kal
vehave.
T.F. overtog gården d. 11.-12.1972 fra sin far Ottar Frederik
sen. Nuværende ejer er 3. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal
38 ha., heraf tilkøbt 13,8 ha. og forpagtet 29 ha. Stuehuset er opført i 1923 og
moderniseret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1876, svinestald og lade
begge fra 1934 samt maskinhuse fra 1964, 1974 og 1984. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af korn, sukkerroer og raps. Der er 19 traktorer, 6
mejetærskere og div. maskiner til maskinstation. På gården er ansat 1 fast medhjæl
per. T.F. ejer og driver også "Vandhavegård", Vandhavevej 2, 4771 Kalvehave.

VIEMOSE GADE 56, "ENGHAVEGÅRD", VIEMOSE, 4771 KALVEHAVE, tlf. 53-788021.
PREBEN VILBRAD JØRGENSEN, gårdejer, født d. 11.-5.-1928, søn af Kirsten og
Peter Esben Jørgensen, gift d. 5.-6.-1965 med Birgit Andersen, medhjælpende hustru,
født d. 21.-12.-1941, datter af Hansine og Alfred Andersen. Parret har børnene: Tue,
født d. 8.-12.-1965, Kasper, født d. 12.-6.-1968 og Lene, født d. 31.-5.-1971.
P.V.J. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1981 fra
Helge Nielsen.
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34 ha., heraf tilkøbt 10 ha., og
forpagtet 1 ha.
"Enghavegård"s stuehus er opført
i 1878 og fik nye vinduer i 1983.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge fra
1878 og fik nye tage i 1930-40
samt lade fra 1878. Gården dri
ves udelukkende med planteproduk
tion bestående af sukkerroer, frø
og korn. Der er 3 traktorer, 1

mejetærsker, korntørreri med varm luft og halmfyr.
P.V.3. ejer og driver også "Toftager", Bygaden 48, 4771 Kalvehave.

VIEMOSE GADE 85, VIEMOSE, 4771 KALVEHAVE, tlf. 53-788667.
FOLKE TØNNE PETERSEN, gårdejer, født d. 18.-6.-1945, søn af Anna og Otto Tønne
Petersen, gift d. 30.-11.-1974 med Ilse Frydensberg, lærer, født d. 23.-11.-1943,
datter af Inger og Axel Frydensberg. Parret har børnene: Troels og Signe.
F.T.P. er fisker og sidder i Skolekommissionen i Langebæk Kommune. Han overtog
gården d. 1.-1.-1973 fra sin far Otto Tønne Petersen. Nuværende ejer er 3. generation
på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 13,8 ha., der er forpagtet 0,55 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1929 og maskinhus fra 1948. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn og sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
halmfyr og anpart i vindmølle.

VIEMOSE GADE 101, "NØRREVANG", VIEMOSE, 4771 KALVE
HAVE, tlf. 53-788131.
HANS JACOSEN, gårdejer, født
d. 17.-6.-1918, søn af Hansine
og Frederik Jacobsen, gift d.
24.-9.-1943 med Karen Ingrid
Larsen, medhjælpende hustru,
født d. 29.-8.-1917, datter af
Margrethe og Jens Larsen. Par
ret har børnene: Ole, født d.
15.-3.-1945 og Hanne, født d.
25.-12.-1952. H.J. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 26.10.-1946 fra Jens Larsen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 20,9 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 0,55 ha. mose.
Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1856 og fik nye vinduer i 1966-67. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1856, svinestald fra 1939, lade fra 1924 og udendørs gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 30 årssøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roesåmaskine, 5 plan
siloer og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til presning af halm.
VIEMOSE GADE 102, "BØGELUND", VIEMOSE, 4771 KALVEHAVE, tlf. 53-788188.
FRITS HANSEN, gårdejer, født d. 24.-2.-1915, søn af Sara og Christian Hansen, gift
d. 14.-12.-1941 med Lilly-Marie Christensen, medhjælpende hustru, født d. 27.-3.1923, datter af Signe og Jens Christensen. Parret har børnene: Marianne, født d.
26.-5.-1942, Esben, født d. 5.-3.-1948 og Yrsa, født d. 18.-11.-1953.
F.H. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 5.-3.-1955 fra sin
far Christian Hansen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 20,5 ha., heraf 0,33 ha. eng og skov. Jorden er
bortforpagtet.

-165-

"Bøgelund"s stuehus er opført i
1857 og restaureret i 1981. Avls
bygningerne består af kvægstald
fra 1913, svinestald fra 1857 og
maskinhus fra 1956. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker og korn
tørreri med varm luft.

VIEMOSE GADE 104, "BAKKEHUS", VIEMOSE, 4771 KALVEHAVE, tlf. 53-788389.
JUDITH JENSEN, fabriksarbejder, født d. 26.-4.-1940, datter af Hildur og Hans Pe
tersen, gift d. 31.-3.-1962 med Kjeld Jensen, efterlønsmodtager, født d. 18.-2.-1925,
søn af Ingeborg og Niels Jensen. Parret har børnene: Henning, født d. 30.-4.-1963,
Benny, født d.
8.-4.-1965 samt tvillingerne Anette og Birgitte, født d. 12.-3.-1974.
K.J. har været
landmand. Gården er overtaget d. 1.-4.-1984 fra MarieAndersen.
Ejendomsskyld 525.000. Areal 1,7 ha., der er bortforpagtet 1,1 ha.
Stuehuset er opført i 1903 og moderniseret i 1984. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge opført i 1880.
VIEMOSE GADE 106, "BAKKE
GÅRDEN", VIEMOSE, 4771 KAL
VEHAVE, tlf. 53-788173.
PREBEN HANSEN, gårdejer,
født d. 17.-12.-1929, søn af Al
ma og Henry Hansen.
P.H. er arbejdsmand på "Lind
holm" og har altid arbejdet med
landbrug. Han overtog gården d.
1.-6.-1985 fra Peder Hansen. Nu
værende ejer er 3. generation
på gården.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 21,6 ha., heraf 0,3 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1760. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og
lade alle fra 1760 samt maskinhus fra 1957. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af raps, hvede og maltbyg. Der er 2 traktorer. Maskinstation
bruges til mejetærskning.

VORDINGBORGVEJ 52, 4773 STENS
VED.
KARIN og NIELS EJNER NICOLAJSEN,
gårdejere. K.N. er født d. 1.-6.-1950,
datter af Karin Rosa og Poul Laursen,
gift d. 6.-4.-1985 med Peter Nicolajsen,
pensionist, født d. 24.-7.-1946, søn af
Carla og Niels Ejner Nicolajsen. Parret
har børnene: Ann-Mari, født d. 7.-12.1973, Peter, født d. 16.-12.-1976 og
Niels-Erik, født d. 26.-11.-1982.
K.N. er håndarbejdslærer. Gården er
overtaget d. 1.-11.-1988 fra Lilly Pe
tersen.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 8,8 ha., heraf 0,25 ha. mose. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1954 og fik nye vinduer i 1985. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge fra 1936 og fik nye tage i 1973 samt maskinhus fra 1973.
Der er 1 traktor på gården.
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OVERDREV, 4773 STENSVED,
tlf. 53-786110.
EMIL og AKSEL RASMUSSEN,
parcellister.
E.R. er født d. 8.-3.-1906, A.R.
er født d. 6.-12.-1909, begge søn
ner af Marie og Rasmus Rasmus
sen.
A.R. er gift d. 6.-12.-1944 med
Emma Andersen, husmor, født d.
24.-6.-1919, datter af Karen og
Karl Andersen. Parret har børnene: Benny, født d. 16.-4.-1941, Herluf, født d. 29.5.-1945, Anni, født d. 14.-10.-1947 og Randi, født d. 10.-1.-1956.
E.R. har tidligere været vejarbejder. A.R. har været skovavler. Brødrene overtog går
den d. 1.-11.-1952 fra deres far Rasmus Rasmussen.
Ejendomsskyld 430.000. Areal 4,8 ha., der er bortforpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1805 og restaureret i 1929-30. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1805 restaureret i 1923, svinestald fra 1929 og lade fra 1928. Der er 1
traktor og plansilo.

ØRSLEVVEJ 11, "EGELY", 4735 MERN, tlf. 53-797009.
FINN MINDEGÅRD, gårdejer, født d. 30.-8.-1922, søn af Anna og Niels Mindegård,
gift d. 23.-4.- 1947 med Gerda Hansen, medhjælpende hustru, født d. 28.-1.-1923,
datter af Valborg og Mads Hansen. Parret har børnene: Niels, født d. 31.-6.-1949 og
Lisbet, født d. 7.-9.-1953.
F.M. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra Frede Han
sen. Ejendomsskyld 990.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og fik nyt tag i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1923.
F.M. ejer og driver også "Nørrebakkegård", GI. Præstøvej 34, 4735 Mern.

ØRSLEVVEJ 24, "ÅGÅRDEN",
STÅRBY, 4735 MERN, tlf. 53797572.
NILS POULSEN, gårdejer, født
d. 15.-7.-1955, søn af Emmy
Poulsen, gift d. 28.-5.-1983 med
Annette Larsen, kontorassistent,
født d. 28.-10.-1957, datter af
Elva og Harry Larsen. Parret
har børnene: Rasmus, født i
1984 og Thomas, født i 1988.
N.P. har været på Lyngby Land
brugsskole og sidder i bestyrelsen for Landboforeningen Sydsjælland. Han overtog
gården d. 15.-3.-1986 fra Ejgil Nielsen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 20 ha., og der er forpagtet 60
ha.
Stuehuset er opført i 1940 efter brand. Avlsbygningerne består af kvægstald og svine
stald begge genopført i 1940 efter brand, lade fra 1940, maskinhus fra 1982, gylletank
og 5 udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer og 70
ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, roer, raps og frø
græs. Der er 5 traktorer og korntørreri med kold luft. På gården er ansat 1 foder
mester og 2 faste medhjælpere.
ØRSLEVVEJ 38, "TEGLGÅRD", 4735 MERN, tlf. 53-785325.
EBBE UDENGAARD, gårdejer, født d. 9.-7.-1961, søn af Ellen og Henry Udengaard.
E.U. er fuldmægtig i S.D.S. Vordingborg. Han overtog gården d. 1.-10.-1983 fra sin
far Henry Udengaard. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
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Ejendomsskyld 960.000. Areal 11
ha., jorden er bortforpagtet.
"Teglgård"s stuehus er opført i
1900 og moderniseret senest i
1986. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade alle
fra 1900 og udendørs køresilo.

ØRSLEVVEJ 41, "ADAMSGÅRD", RØSTOFTE BY, 4735 MERN.
OLAV FOGED OLSEN, gårdejer. Omtales under Røstofte Skovvej 2, 4735 Mern.
O.F.O. overtog gården d. 1.-4.-1990 fra Carl Jensen.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 19,8 ha.
O.F.O. ejer og driver også Røstofte Skovvej 2, 4735 Mern.

ØSTER EGESBORGVEJ 12, 0.
EGESBORG, 4735 MERN, tlf.
53-797072.
EJNER PLOUGMANN NIELSEN,
gårdejer, født d. 5.-9.-1929, søn
af Marie og Knud Plougmann Ni
elsen.
E.P.N. har været på Lundby
Landbrugsskole og er formand i
Menighedsrådet for 0. Egesborg
Kirke. Han overtog gården d.
1.-5.-1969 fra sine forældre
Marie og Knud Plougmann Nielsen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 13,8 ha.
Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald begge
fra 1952 samt lade og maskinhus fra begge fra 1975. Gården drives med en svine
produktion på 5 årssøer, der sælges 60 smågrise og 60 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der 1 traktor og 1 mejetærsker.
Maskinstation bruges til roeoptagning og roesåning.
ØSTERGADE 4, "STRANDGÅR
DEN", GL. KALVEHAVE, 4771
KALVEHAVE, tlf. 53-788026.
ANTHIO NORBJEG, gårdejer,
født d. 31.-7.-1913, søn af Line
og Ludvig Norbjerg, gift d. 20.9.-1940 med Grethe Rugbjerg,
medhjælpende hustru, født d. 8.5.-1916, datter af Dora og Åge
Rugbjerg. Parret har datteren
Susanne, født d. 6.-3.-1944.
A.N. har været på Lundby Land
brugsskole. Han overtog gården d. 20.-9.-1940 fra sin far Ludvig Norbjerg.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 9,4 ha., heraf 1,7 ha. eng og frasolgt 8,3 ha., der er
forpagtet 9,4 ha.
Stuehuset er opført i 1856 og fik nyt tag i 1900-tallet. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1856 restaureret senest i 1990, svinestald fra 1856 tilbygget i 1950'erne
samt lade fra 1856. Besætningen består af 2 årssøer og 15 får. Der er 1 traktor.
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tlf. 53-795092.
PETER RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 13.-12.-1925, søn af Ka
ren og Lars Rasmussen, gift d.
9.-4.-1955 med Ulla Hansen, med
hjælpende hustru, født d. 4.-2.1928, datter af Johanne og Frede
rik Hansen. Parret har børnene:
Bodil, født d. 23.-2.-1956, Lone,
født d. 13.-5.-1958, Randi, født

d. 18.-9.-1961 og Lisbeth, født d. 22.-10.-1963.
P.R. overtog gården d. 20.-7.-1954 fra Niels Larsen.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 6,2 ha., der er forpagtet 4,5 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og ombygget i 1960'erne. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge ombygget i 1960'erne med nyt tag, samt maskinhus fra
1960'erne. Gården drives med en svineproduktion på 3 årssøer, der produceres 30 slag
tesvin årligt, desuden er der en ammekobesætning på 15 ungdyr af Sortbroget race.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og sukkerroer. Der er 1 traktor. Maskinsta
tion bruges til roeoptagning og mejetærskning.

ØSTERGÅRDSTRÆDE 36, "LAND
LYST", LANGEBÆK, 4735 MERN,
tlf. 53-795271.
LIS og KARSTEN KRISTOFFERSEN, gårdejere.
L.K. er født d. 2.-3.-1936, dat
ter af Ingeborg og Povl Christi
an Andersen, gift d. 6.-5.-1959
med Jørgen Kristoffersen, arbejds
mand, født d. 11.-5.-1936, søn
af Valborg og Alfred B. Kristof
fersen. Parret har børnene:
Hans-Henning, født d. 11.-11.-1961, Randi, født d. 12.-11.-1962 og Karsten, født d.
31.-7.-1964.
L.K. er rengøringsassistent.
K.K. er specialarbejder. Parret overtog gården d. 1.-4.-1957 fra Povl Kemp Andersen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 24,8 ha., heraf tilkøbt 19,5 ha., og der er forpagtet 6
ha.
Stuehuset er opført i 1930 og tilbygget i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra 1930. Besætningen består af 2 travheste. Der er 3 trak
torer og 1 mejetærsker.

ØSTERGÅRDSTRÆDE 52, LANGEBÆK, 4735 MERN, tlf. 53-795150.
KIRSTEN JENSEN, parcelist, født d. 15.-9.-1940, datter af Else og Frede Johansen,
gift d. 1.-5.-1964 med Jørgen Jensen, arbejdsmand, født d. 21.-11.-1937, søn af
Kirsten og Åge Hansen. Parret har børnene: Ralf, født d. 11.-6.-1960, Ronald, født d.
1.-6.-1968 og Ryan, født d. 1.-9.-1970.
K.J. er omsorgsmedhjælper. Hun overtog gården d. 1.-6.-1982 fra Peter Hansen.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 6,6 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1924. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af sukkerroer og korn. Maskinstation bruges til markarbejdet.
ØSTERGÅRDSTRÆDE 56, "LANDSTEDET", 4735 MERN, tlf. 53-797703.
ELSE CHRISTENSEN, husmor, født d. 5.-3.-1926, datter af Johanne og Christian Sø
rensen, gift d. 4.-3.-1950 med Jens P. Christensen, husmand, født d. 21.-7.-1926, søn
af Valborg og Charl Christensen. Parret har børnene: Carsten, født d. 15.-6.-1953 og
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Else Christensen overtog gården
d. 1.-7.-1974 fra Andersen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 5,5
ha., heraf 1,1 ha. skov og sø.
Der er bortforpagtet 4,4 ha.
Stuehuset er opført i 1800-tallet
og restaureret i 1967. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra
1800-tallet. Besætningen består
af 3 får.
ØSTERSKOVVEJ 6, "ØSTERSKOVGÅRD", 4772 LANGEBÆK, tlf.
53-795105.
ERIK JENSEN, gårdejer, født d.
13.-4.-1925, søn af Ingeborg og
Holger Jensen, gift d. 18.-3.-1950
med Edith Rasmussen, medhjæl
pende hustru, født d. 6.-10.-1927,
datter af Minna og Alfred Ras
mussen. Parret har børnene:
Marianne, født d. 4.-10.-1951 og
Karin, født d. 30.-7.-1958.
E.J. har været kompagnichef for Hjemmeværnet, og han har været på Korinth Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1949 fra Valdemar Larsen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 12,4 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1879 og moderniseret senest i 1960. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1800-tallet, svinestald fra 1800-tallet ombygget til kvægstald i 1953,
maskinhus fra 1951 og udendørs fodersilo. Der er 1 traktor.
ÅLYKKEVEJ 5, "STENSVEDGÅRD", 4773 STENSVED, tlf. 53-786108.
RUTH og POUL THORSEN, gårdejere. P.T. er født d. 25.-5.-1916, søn af Camilla og
Viggo Thorsen, gift d. 3.-9.-1949 med Ruth Andersen, medhjælpende hustru, født d.
11.-10.-1928, datter af Mary og Christian Andersen. Parret har børnene: Søren, født
d. 11.-2.-1950 og Susanne, født d. 4.-8.-1960.
P.T. har været politibetjent fra 1942-50, og han har været på Lyngby Landbrugsskole.
Parret overtog gården d. 1.-12.-1960 fra P.T.'s far Viggo Thorsen. Nuværende ejer er
3. generation på gården.
Areal 18,5 ha., heraf 1,7 ha. mose og eng, der er frasolgt 28,5 ha. Jorden er bort
forpagtet.
Stuehuset er opført i 1807 og restaureret senest i 1960'erne. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1922, svinestald fra 1934, hestestald fra 1928 og lade fra 1926.
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BAKKEMOSEVEJ 10, "KILDETOF
TE", JENSTRUP, 4700 NÆSTVED,
tlf. 53-744186.
KNUD FREDERIKSEN, gårdejer,
født d. 1.-7.-1919, søn af Anna
og Andreas Frederiksen, gift d.
3.-11.-1951 med Esther Andersen,
medhjælpende hustru, født d.
19.-12.-1928, datter af Erna og
Axel Andersen. Parret har søn
nerne: Jørgen, født d. 3.-2.-1952
og Aksel, født d. 6.-3.-1953.
K.F. overtog gården d. 1.-10.-1960 fra Hans Chr. Lisent Nielsen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 8,2 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1941 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1941, hønsehus fra omkr. 1945, lade fra 1941 og maskinhus
fra 1968. Der er 1 traktor.

BAKKEMOSEVEJ 18, HYLLINGE, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-786105.
INGA HANSEN, medhjælper, født d. 27.-2.-1929, datter af Johanne og Marius Ander
sen, gift d. 27.-2.-1953 med Svend-Åge Hansen, parcelist/chauffør, født d. 22.-3.1924, søn af Johanne og Hersleb Hansen. Parret har døtrene: Mirjam, født d. 1.-8.1953 og Yvonne, født d. 1.-10.-1957.
I.H. overtog gården d. 14.-5.-1986 fra sin mor Johanne Andersen.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 9 ha., der er 1,7 ha. plantage (frugttræer), der er bort
forpagtet 7,7 ha. Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1945. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1920 og lade fra 1945.
I.H. ejer sammen med sin mand også ejendom på Skovstræde 21, 4773 Stensved.
BAUNEVEJ 18, "BAUNEGAARD",
FODBY, 4700 NÆSTVED.
CHR. SUND CHRISTENSEN,
gårdejer. Omtales under Tofte
gårdsvej 5, Fodby, 4700 Næst
ved.
C.S.C. overtog gården d. 1.-8.1981 fra Frederik Madsen.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal
43 ha., der er 2 ha. marginal
jord.
Stuehuset er opført i 1896 og rest;
stald, svinestald og lade alle fra 1938 samt maskinhus fra 1982. Gården drives med en
svineproduktion på 20 årssøer, der produceres 300 slagtesvin årligt, desuden er der 5
årsammekøer, 3 ungdyr og 6 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, ærter, frø og korn. Der er plansilo samt korntørreri med varm og
kold luft. Man har 1 skoledreng til hjælp.
C.S.C. ejer og driver også "Landlyst", Toftegårdsvej 5, Fodby, 4700 Næstved.
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AASE OG MOGENS H. NIELSEN.
Aa.N. er født d. 14.-11.-1943, datter af Jørn Schmidt, gift d. 27.-8.-1966 med Mogens
H. Nielsen, kiropraktor - direktør, født d. 9.-1.-1945, søn af Ellen og Anders Nielsen.
Parret har børnene: Lene og Ole.
Aa.N. er beskæftigelsesvejleder. Parret overtog gården d. 1.-11.-1988 fra Erna og
Herman Andersen.
Areal 11 ha.
Stuehuset er opført i 1845 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af svinestald, lade og maskinhus. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og ærter.
Der er 3 traktorer, markvandingsanlæg og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

BISTRUPVEJ 12, BISTRUP, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-745054.
KARL ERIK JENSEN, parcelist, født d. 8.-1.-1938.
K.E.J. overtog gården d. 1.-4.-1958.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 4,4 ha.
Bygningerne består af stuehus, svinestald og maskinhus. Gården drives med en svine
produktion på 5 årssøer, der produceres 75 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er hvede og grønsager. Der er 1 fæser, fodersilo og elvarme. Maskinsta
tion bruges til markarbejdet.

BJERGVEJ 25, MENSTRUP, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-743148.
BJARNE SCHOU SØRENSEN, gårdejer, født d. 5.-5.-1953, søn af Lilly og Johs. Schou
Sørensen, gift d. 4.-6.-1983 med Dorthe Arlbak Jensen, omsorgsassistent, født d.
25.-9.-1953, datter af Else og Hjalmar Arlbak Jensen. Parret har børnene: Martin,
født d. 21.-11.-1973 og Louise, født d. 27.-7.-1979.
B.S.S. er faglærer. Han overtog gården d. 1.-5.-1985 fra sine forældre Lilly og Johs.
Schou Sørensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 7,5 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og maskinhus alle fra 1923 samt lade fra 1982. Besætningen består
af 2 slagtekalve af racen Jersey, 1 New Forest vallak, 1 hoppe og 1 vallak af blandet
race. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker, ærter og korn. Der er 1 traktor og
1 mejetærsker. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

BLEGEBJERGVEJ 1, "SKAARMOSEGAARD", KØBERUP, 4700 NÆSTVED, tlf. 53751110.
ERIK MØLLER, gårdejer, født d. 1.-7.-1964, søn af Esther og Poul Møller, bor
sammen med Annette Kølle, ingeniørstuderende, født d. 14.-4.-1965, datter af Kirsten
Kølle.
E.M. er traktorfører, han har været på Korinth og Dalum landbrugsskoler. Han over
tog gården d. 1.-4.-1987 fra Regnar Kristensen.
Ejendomsskyld 1.970.000. Areal 30 ha., der er 2 ha. marginaljord og forpagtet 56 ha.
Stuehuset er opført i 1892 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1885, hestestald fra omkr. 1850, lade fra 1867 og maskinhus fra omkr. 1920.
Besætningen består af 12 årsammekøer, 5 ungdyr og 12 slagtekalve af blandet race.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, græsfrø og korn. Der er 1 traktor.
Maskinstation bruges til høstarbejdet.
BORUPVEJ 38, "BOEGÄRD", BORUP, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-800025.
BECHMANN VINCENTZEN, gårdejer, født d. 4.-11.-1943, søn af Poul Vincentzen, gift
d. 26.-6.-1970 med Lisbeth Stride, lærer, født d. 17.-3.-1947, datter af Inge og Søren
Stride. Parret har sønnen Søren, født d. 17.-9.-1974.
B.V. har været på Dalum Landbrugsskole og er medlem af menighedsrådet. Han over
tog gården i 1970 fra sin far Poul Vincentzen.
Areal 38 ha., der er ca. 1 ha. skov.
Stuehuset er restaureret i 1971. Avlsbygningerne, som er opført i 1987 efter brand,
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bestär af svinestald, lade og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 90
årssøer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt korntørreri med varm og
kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BRØNDAGERVEJ 22, "SPEJLAGERGAARD", 4736 KARREBÆKSMINDE.
HANS CHRISTENSEN, gårdejer. Omtales under Karrebækvej 802, 4700 Næstved.
H.C. overtog gården d. 1.-3.-1989 fra Ellen B. Thomsen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 32 ha., der er 0,5 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret omkr. 1950. Avlsbygningerne består af
kvæstald, svinestald og lade alle fra 1920. Gården drives udelukkende med planteavl
bestående af græsfrø.
H.C. ejer og driver også "Enggaard", Karrebæksvej 802, 4700 Næstved.
ENGHAVEVEJ 21, "ENGGÅRD",
LOV, 4700 NÆSTVED, tlf. 53761154.
SVEND ÅGE BONDE, gårdejer,
født d. 30.-6.-1937, søn af Dag
mar og Henry Bonde, gift d. 11.7.-1959 med Grethe Nielsen, med
hjælpende hustru, født d. 4.-1.1941, datter af Anna og Otto Ni
elsen. Parret har børnene: Lars,
Morten og Carsten.
S.Ä.B. overtog gården d. 15.-7.1959. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 32 ha., der er 2 ha. plantage. Derudover er der
forpagtet 62 ha.
Stuehuset er opført i 1927. Avlsbygningerne består af fedesvinestald fra 1973, smågrisestald fra 1976, farestald fra 1989, maskinhus fra 1974 og der er gylletank. Går
den drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der sælges 1.000 smågrise og produ
ceres 900 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er rødkål, asier, sukker
roer, græsfrø, ærter og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandings
anlæg, plansilo og kold lufts tørreri. 1 søn er medhjælper på gården.
ESKEMOSEVEJ 1, ESKEMOSE,
4700 NÆSTVED, tlf. 53-745182.
SVEND ARNE PETERSEN, gård
ejer, født d. 22.-10.-1925, søn
af Martha og Peder Petersen,
gift d. 28.-11.-1954 med Mette
Marie Steiner, husmor, født d.
10.-5.-1929, datter af Else Margrete og Jens Steiner. Parret
har børnene: Preben, født 23.10.-1955, Alice, født 29.-6.-1958
og Birte, født d. 28.-2.-1964.
S.A.P. overtog gården i 1956 fra sine forældre Martha og Peder Petersen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 9 ha., der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvæstald
fra 1890, svinestald og lade begge fra 1923 samt maskinhus fra 1965. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af raps, korn og græsfrø. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med kold luft og halmfyr. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft.

EVENSVEJ 1, "EVENSGAARD", FODBY, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-745008.
HANS BACH, gårdejer, født d. 26.-7.-1943, søn af Else og Harald Bach.
H.B. har været på Næsgaard Agerbrugsskole, han er i skolekontaktudvalget for land
bruget i Næstved Kommune. Han overtog gården d. 1.-1.-1971 fra sin forældre Else
og Harald Bach.
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Stuehuset er opført i 1867 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1867 samt maskinhus fra 1920. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer,
1 mejetærsker, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Man anvender ingen
fremmed arbejdskraft.
FENSMARKVEJ 117, VRIDSLØSE, 4700 NÆSTVED, tlf. 53747485.
JENS KELLER, pilot, født d.
25.-4.-1946, gift d. 1.-11.-1969
med Else Keller, zoneterapeut,
født d. 2.-1.-1944. Parret har
børnene: Helene og Morten.
J.K. overtog gården d. 15.-8.-1987
fra Viggo Larsen.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 4
ha.
Stuehuset er restaureret i 1987-88. Avlsbygningerne består af maskinhus. Besætningen
er på 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

FODBYGADE 33, "SANDAGERGAARD", FODBY, 4700 NÆST
VED, tlf. 53-745061.
FREDE LUND, gårdejer, født i
1906, søn af Jensigne og Hans
Lund, gift i 1941 med Else Mad
sen, husmor, født i 1910, datter
af Kristiane og Kristian Madsen.
E.L. døde i 1984.
F.L. har været på Lundby Land
brugsskole. Han forpagtede går
den i 1941 og overtog den i
1951 fra sine forældre Jensigne og Hans Lund. Nuværende er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 41 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1870 samt maskinhus fra omkr. 1900. Der er tårnsilo
samt korntørreri med varm og kold luft.

GEORGSVEJ 5, "FLAKHØJGAARD", MENSTRUP, 4700 NÆST
VED, tlf. 53-743027.
JOHN ELLEHAUGE-HANSEN,
gårdejer, født d. 19.-11.-1946,
søn af Helga og Erik Ellehauge-Hansen.
J.E.H. har været på Høng Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-10.-1972 fra sine forældre
Helga og Erik Ellehauge-Hansen.
Ejendomsskyld 2.470.000. Areal
37 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er 3 ha. plantage og forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1860 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af
svinestalde fra 1970 og 1978, lade og maskinhus begge fra 1975. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter, korn og sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 enkornssåma-

-175skine, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Man anvender ingen
fremmed arbejdskraft.
J.E.H. ejer og driver også "Ledbjerggård", Marvedevej 61, Menstrup.

GERDRUPVEJ 4, "HAVREBJERGGAARD", RISLEV, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-736502.
JENS ERIK PEDERSEN, gårdejer, født d. 29.-8.-1953, søn af Astrid og Aksel Peder
sen, bor sammen med Helle Sørensen, butiksassistent, født d. 7.-12.-1960, datter af
Ida og Per Sørensen.
J.E.P. er udddannet gartner og har været på Gartnerskolen Vilvorde, han er kasserer i
Familiebruget i Herlufmagle. Han overtog gården d. 20.-8.-1982 fra Hans Jensen.
Ejendomsskyld 1.090.000. Areal 18,5 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha. Der er 2 ha. marginal
jord. Stuehuset er opført omkr. 1898 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald fra 1955, lade fra omkr. 1850 og lager fra 1986. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af porrer, selleri, kål, korn og spiseærter. Der er 2 traktorer, 1 sprinklermarkvandingsanlæg og 1 porreroptager. Ejen
dommen drives delvis som frilandsgartneri. Maskinstation bruges til høst. På gården
er ansat 1 halvtidsmedhjælper og 2 skolebørn.
GERDRUPVEJ 15, "KILDEVANG",
RISLEV-GERDRUP, 4700 NÆST
VED, tlf. 53-728412.
HELGE PETER RASMUSSEN,
gårdejer, født d. 18.-10.-1958,
søn af Karen og Aage Rasmus
sen.
H.P.R. er papirarbejder, han har
været på Sydsjællands Landbrugs
skole i Lundby og Høng Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.- 8.-1985 fra sine forældre
Karen og Aage Rasmussen. Nuværende ejer er 6. generation på gården, som kom i
familiens eje i 1813.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 33,7 ha., der er 11 ha. eng og bortforpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1790 og restaureret i 1960. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1942, hestestald fra 1880, svinestalde fra 1850 og 1959, lade fra 1906 og
maskinhus fra 1943. Besætningen består af 100 æglæggende høns. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korn
tørreri med kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

GERDRUPVEJ 24, "HØJGAARD",
GERDRUP/RISLEV, 4700 NÆST
VED, tlf. 53-728428.
HANS BANG MIKKELSEN, gård
ejer, født d. 17.-6.-1921, søn af
Emilie og Ulrik Mikkelsen, gift
d. 31.-10.-1948 med Inger Bille
skov Jansen, barneplejerske,
født d. 26.-3.-1928, datter af
Dagmar og Hans Billeskov Jan
sen. Parret har børnene: Ole,
født d. 21.-8.- 1949, Jens, født
d. 29.-6.-1951, Per, født d. 20.-12.-1952, Elsebeth, født d. 7.-6.-1955, Anders, født d.
23.-6.-1957 og Henrik, født d. 30.-1.-1967. I.B.M. døde d. 18.-7.-1988.
H.B.M. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-2.-1961 fra Ib
Wulff Larsen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 29,8 ha., heraf tilkøbt 13,5 ha. Der er 2,5 ha. eng og
forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og maskinhus alle fra 1968, lade fra 1972, garage og foderhus fra
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1975 samt udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer, 24
ungdyr og 15 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er suk
kerroer og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 gummiged. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft.

GERDRUPVEJ 24, "HØJGÅRD", GERDRUP, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-7211173.
STIG P. HANSEN, systemplanlægger, født d. 6.-4.-1949, søn af Arne Hansen, gift d.
6.-9.-1975 med Eva Loch Hasling, ergoterapeut, født d. 8.-5.-1951, datter af Emil
Lock Hasling. Parret har børnene: Martin, Ida, Ninna og Karin.
S.P.H. overtog gården d. 1.-4.-1990 fra Hans Bang Mikkelsen.
Areal 29 ha., heraf 6 ha. eng og mose.
Gården drives med en ammekobesætning på 10 årammeskøer. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, raps, ærter og sukkerroer. Der er 3 traktorer og 1 meje
tærsker. S.P.H. ejer og driver desuden "Langevrå", Sorøvej 491, 4700 Næstved.
GERDRUPVEJ 25,
"ENGBOGAARD", RISLEV-GERDRUP,
4700 NÆSTVED, tlf. 53-728409.
ULLA HANSEN, HANS JØRGEN
ENGBO HANSEN og LISBETH
ENGBO HANSEN, gårdejere.
U.H. er født d. 19.-3.-1916, dat
ter af Elna og Peder Hansen,
gift d. 2.-7.-1942 med Henry Han
sen, gårdejer, født d. 2.-7.-1912,
søn af Karen og Hans Hansen.
Parret har børnene: Hans Jørgen,
født d. 22.-5.-1944, Marianne, født d. 22.-3.-1947, Poul Anker, født d. 11.-8.-1949 og
Lisbeth, født d. 22.-7.-1955. H.H. døde d. 21.-2.-1971.
H.H. havde været medlem af Folketinget i 2 perioder.
H.J.E.H. er gift med Lone Hansen, de har 4 børn. H.J.E.H. er fængselsinspektør og
bor i Holbæk.
L.E.H. er gift med Kim Jonassen, journalist, de har 2 børn.
H.H. overtog gården omkr. 1941 fra sine for ældre Karen og Hans Hansen. De to søs
kende overtog hver en tredjedel af gården i 1982 fra moderen Ulla Hansen. Gården
har været i slægtens eje fra 1700-tallet.
Areal 38 ha., der er 9 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1950, vognport fra 1900 og lade fra 1954.
GUDERUPVEJ 18, "SVINGKÆRGÅRD", LADBY, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-745196.
MOGENS DITLEV JENSEN, gårdejer, født d. 13.-8.-1940, søn af Mary og Knud Jen
sen, gift d. 14.-2.-1965 med Birgit Aas Andersen, medhjælpende hustru, født d. 25.7.-1941, datter af Gudrun og Richard Andersen. Parret har børnene: Kim, født d.
22.-5.-1965 og Pia, født d. 25.-2.-1975.
M.D.J. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1965 fra
Rigmor Olsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 15,3 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 57,2 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret 1980. Avlsbygningerne består af svinestalde
fra 1914, 1968 og 1973, lade fra 1976 og maskinhus fra 1985. Gården drives med en
svineproduktion på 55 årssøer, der produceres 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, ærter og sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
1 gravemaskine, plan- og tårnsiloer samt korntørreri med varm og kold luft. Sønnen
hjælper til på gården. M.D.J. ejer og driver også "Højstensgaarden", Teglværksvej 38,
Menstrup.

HARRESTED SKOVVEJ 17, HARRESTED-KYSE, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-744203.
JØRGEN MØLLER, gårdejer, født d. 26.-3.-1952, søn af Karen og Knud Møller, gift
d. 1.-7.-1978 med Sonja Hansen, medhjælpende hustru, født d. 6.-7.-1952, datter af

-177Ebba og Harald Hansen. Parret har børnene: Mogens, født d. 29.-11.-1979, Gorm, født
d. 6.-4.-1982 og Susanne, født d. 13.-12.-1983.
J.M. er entreprenør, han har været på Høng Landbrugsskole og er medlem af Skole
nævnet. Han overtog gården d. 1.-4.-1985 fra Emma Jensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er opført i 1948 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1980, værksted fra 1948, lade fra omkr. 1953 og maskinhus fra 1987. Gården dri
ves udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, korn og frøgræs. Der
er 2 traktorer, 3 gravemaskiner, 1 skårlægger, 1 slamsuger/højtryksspuler, plan- og
tårnsiloer, korntørreri med kold luft og vindmølle. Maskinstation bruges til høst. På
gården er ansat 2 faste medhjælpere. Man driver entreprenørfirma fra gården. J.M.
ejer og driver også "Fyrendal", Grønskovvej 3, Vestsjælland Amt. Denne gård er over
taget i 1975, har en ejendomsværdi på 540.000 og et areal på 5,5 ha. Bygningerne,
som er fra 1927, består af stuehus og stald. Gården drives udelukkende med plante
produktion.
HARRESTED SKOVVEJ 19, HARRESTED, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-744212.
GEORG HENRIKSEN, gårdejer, født d. 1.-10.-1919, søn af Johanne og Carl Henriksen,
gift d. 22.-6.-1948 med Marianne Fisker, husmor, født d. 9.-4.-1919, datter af Anne
og Poul Fisker. Parret har børnene: Per, født d. 27.-1.-1953 og Susanne, født d.
25.-9.-1957.
G.H. er specialarbejder og har været på Høng Landbrugsskole. Han købte jorden i
1948 og byggede selv gården.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 8,2 ha.
Stuehuset er opført i 1948. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald fra 1948,
lade fra 1956 og maskinhus fra 1954. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af raps, korn og ærter. Der er 1 traktor, plan- og tårnsiloer samt korn
tørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til høst.
HAUTVEJ 5, SALTØ BY, 4700
NÆSTVED, tlf. 53-745408.
LENE og NIELS-EBBE JØRGEN
SEN, gårdejere.
N.E.J. er født d. 27.-3.-1952, søn
af Inge og Poul Jørgensen, gift
d. 28.-6.-1980 med Lene Grønhøj,
faglærer, født d. 13.-3.-1952, dat
ter af Martha og Peder Grønhøj.
Parret har sønnerne Ole, født d.
16.-12.-1980 og Lau, født d. 2.4.-1982.
N.E.J. er mekaniker. Han overtog gården d. 1.-4.-1977 fra Svend Ludvigsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 19 ha., der er forpagtet 6,6 ha.
Stuehuset er opført i 1968. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1967 og 1986,
lade og maskinhus fra 1982 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 30
årssøer, der produceres 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, korn og ærter. Der er 2 traktorer, tårnsilo og korntørreri med varm luft. Maskin
station bruges til høst.

HAVNSKOVVEJ 11, "DAMSGAARD", HAVNSKOV, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-744210.
TOVE SØRENSEN, gårdejer, født d. 16.-2.-1950, datter af Henny og Vald. Sørensen,
gift d. 3.-9.-1983 med Gorm Sørensen, gårdejer, født d. 11.-11.-1950, søn af Inger og
Holger Sørensen. Parret har børnene: Benny Ulrik, født d. 30.-9.-1977, Lars Erik, født
d. 19.-8.-1984 og Charlotte, født d. 22.-11.-1985.
G.S. er medlem af Skolenævnet. Parret overtog gården d. 1.-5.-1980 fra Poul Erik
Hansen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
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1880 og restaureret i 1987. Avls
bygningerne består af kvægstald
fra 1950, lade fra 1951, maskin
hus fra 1987 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 41 årskøer og 55
ungdyr af blandet race. Plante
produktionens salgsafgrøder er
sukkerroer og maltbyg. Der er 3
traktorer, 1 saltalæsser, tårnsilo
og korntørreri med kold luft.
Maskinstation bruges til høst.

HAVNSKOVVEJ 15, "HAGENSKOV", HAVNSKOV, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-744026.
HENNING HENNECKE, gårdejer, født d. 9.-8.-1935, søn af Ragna og Konrad Hennecke, gift d. 12.-9.-1964 med Grete Hansen, medhjælpende hustru, født d. 28.-9.-1939,
datter af Laura og Carl Hansen. Parret har børnene: Stig, født d. 4.-2.-1966 og Bodil,
født d. 4.-9.-1968.
H.H. har været på Bygholm Landbrugsskole og har siddet i Menighedsrådet. Han over
tog gården i 1973 fra sine forældre Ragna og Konrad Hennecke. Nuværende ejer er 5.
generation på gården.
Areal 16 ha.
Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1916 og 1955,
svinestald fra 1923 ændret til kviestald, lade fra 1973 og maskinhus fra 1972. Gården
drives med en kvægproduktion på 26 årskøer, 30 ungdyr og 2 slagtekalve af racen
Jersey, desuden er der 1 årsammeko og 1 ungdyr af racen Aberdeen-Angus. Der er 2
traktorer, 1 slamsuger, 1 finsnitter, plansilo, korntørreri med kold luft, vindmølle og
solfangeranlæg. Maskinstation bruges til høst. På gården er ansat 1 halvtidsmed
hjælper.
HAVNSKOVVEJ 23, HAVNSTRUP, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-744043.
POUL JACOBSEN, gårdejer, født d. 23.-9.-1942, søn af Christine og Carl Jacobsen.
P.J. overtog gården d. 22.-4.-1969 fra sine forældre Christine og Carl Jacobsen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 6,2 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og restaureret i 1951. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1923, svinestald fra 1959, lade fra 1949, maskinhus fra 1979 og udendørs køresilo.
Gården drives som alsidigt landbrug på 15 årskøer, 25 ungdyr og 10 slagtekalve af
racen RDM, 10 årssøer, der produceres 150 smågrise og 20 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 rendegraver, plansilo
og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til høstarbejdet.

HAVNSKOVVEJ 25, HAVNSKOV, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-744258.
JOHANNES SØRENSEN, gårdejer, født d. 15.-10.-1919, søn af Anna og Thomas Søren
sen, gift d. 10.-5.-1947 med Sigrid Rasmussen, medhjælpende hustru, født d. 10.-7.1921, datter af Anna og Rasmus Rasmussen. Parret har børnene: Ole, født d. 16.-8.1949, Niels, født d. 10.-12.-1953 og Ellen Birgitte, født d. 11.-1.-1960.
J.S. har været på Tommerup Højskole. Han købte jorden i 1949 og byggede selv går
den. Ejendomsskyld 960.000. Areal 8,2 ha.
Stuehuset er opført i 1949. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald fra 1949,
lade fra 1962 og maskinhus fra 1963. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af sukkerroer og korn. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft.
HAVREBJERGVEJ 2-4, "VESTERGAARD", RISLEV, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-728464.
ERLING og EVA SAUER, gårdejere.
E.S. er født d. 15.-8.-1942 søn af Agnethe og Aksel Sauer, gift d. 2.-5.-1969 med Eva
Ejlertsen, født d. 3.-6.-1945, datter af Valborg og G. Ejlertsen. Parret har døtrene:
Helena, født d. 1.-11.-1978 og Maria, født d. 10.-7.-1981.
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vallak
Der er
tørreri
gården

Erling Sauer har været på Lade
lund Landbrugsskole. Parret over
tog gården d. 7.-4.-1970 fra Erlang Riber.
Ejendomsskyld 3.340.000. Areal
69,9 ha., heraf tilkøbt 31,1 ha.
Der er forpagtet 42 ha.
Stuehuset er opført i 1884 og re
staureret i 1980. Avlsbygningerne
består af lader fra 1884 og 1949
samt maskinhus fra 1989. Besæt
ningen består af 3 hopper og 1
D.V. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, korn, græsfrø og sukkerroer.
3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 enkornssåmaskine, plan- og tårnsiloer samt korn
med varm og kold luft. Man driver maskinstation sideløbende med driften. På
er ansat 1 fast medhjælper.

HOLMEVE3 63, "T30RNEBO",
BRANDELEV, 4700 NÆSTVED,
tlf. 53-740020.
SVEND GEORG 30RGENSEN,
postbud, født d. 23.-8.-1929, søn
af Anders 3ørgensen, gift d.
18.- 12.-1952 med Bodil Aaris
Larsen, afdelingsleder, født d.
2.-10.1933, datter af 3ohs.
Aaris Larsen. Parret har døtrene: Annelise og Brittha.
S.G.3. overtog gården d. 1.-12.1960 fra sin mor Elly 3ørgensen.
Gården "Tjørnebo" i Brandelev by kan føres tilbage til Erik Plovpennigs døtre Agnes
og 3utta, som i 1272 skænkede byen til Sankt Agnete Kloster i Roskilde. "Tjørnebo"
er aldrig flyttet ud. "Tjørnebo"s nuværende ejer er 8. generation på gården.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 3 ha., der er frasolgt 19 ha. Der er 0,75 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1876, restaureret flere gange senest i 1967. Avlsbygningerne
består af 2 kvægstalde fra 1805, svinestald fra 1967 og lade fra 1931. Besætningen
består af 4 heste. Der er 1 traktor og combifyr. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.
3ENSTRUPVE3 26, HYLLINGE, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-744245.
GRETE EBBA 3ENSEN, gårdejer, født i 1938, datter af Aage Kamp Hansen, gift med
Egon Verner 3ensen, gårdejer, født d. 27.-2.-1929, søn af Georg 3ensen. Parret har
børnene: Annelise, Benny, Finn og Per. E.V.3. døde i 1987.
Gården blev overtaget fra Karl Larsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 11 ha., jorden er bortforpagtet.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, svinestald og lade. Der er 1 traktor, tårn
silo og korntørreri med kold luft.

3ENSTRUPVE3 32, "ØSTERGAARD", 3ENSTRUP, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-744117.
KAREN MARGRETHE 3ACOBSEN, gårdejer, født d. 12.-6.-1935, datter af 3ohanne og
Emil 3acobsen, gift d. 7.-4.-1956 med Gunnnar 3acobsen, født d. 21.-6.-1926, søn af
Anna og Niels 3acobsen. Parret har børnene: Elmer, født d. 21.-12.-1956, Anne, født
d. 20.-11.-1959 og Torben, født d. 4.-3.-1961.
K.M.3. overtog gården i 1973 fra sin forældre 3ohanne og Emil 3acobsen. Nuværende
ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og restaureret senest i 1978. Avlsbygningerne består af
maskinhus fra 1947. Gården drives udelukkende med planteproduktion og som I/S sam
men med Langetoftevej 25.
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VED, tlf. 53-744434.
KURT EGON MORTENSEN, gård
ejer, født d. 29.-10.-1957, søn af
Ruth og Jørgen Mortensen, bor
sammen med Karin Anita Olsen,
hjemmehjælper, født d. 18.-10.1964, datter af Lilly og Karl
Helge Olsen. Parret har døtrene:
Christina, født d. 28.-6.-1985 og
Catja, født d. 26.-9.-1986.
K.E.M. har været på Sydsjællands og Høng landbrugsskoler. Han overtog gården d.
1.-1.-1982 fra Ingeborg Poulsen.
Ejendomsskyld 4.000.000. Areal 40 ha.
Stuehuset er opført i 1868 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1900, svinestald og lade fra 1898, combistald fra 1987, maskinhus fra 1935 og
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der produceres 1.600
smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer,
tårnsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til høst.

JENSTRUPVEJ 47, "JENSTRUPLUND", JENSTRUP, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-744187.
ERIK MARTIN JENSEN, gårdejer, født d. 2.-3.-1913, søn af Maren Kirstine og Martin
Jensen, gift d. 12.-5.-1940 med Gerda Ejlersen Hansen, medhjælpende hustru, født d.
3.-5.-1912, datter af Anna og Ejler Hansen. Parret har børnene: Ole, født d. 20.-2.1941, Finn, født d. 26.-12.-1942, Randi, født d. 10.-8.-1945, Gert, født d. 8.-7.-1948,
Bodil, født d. 2.-8.-1953 og Lisbeth, født d. 14.-8.-1956.
E.M.J. overtog gården d. 1.-4.-1946 fra sine svigerforældre Anna og Ejler Hansen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 33 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og restaureret i 1948 efter brand. Avlsbygningerne
består af kvæg- og svinestald fra 1945, hnsehus ra 961 og lade fra 1946. Der er 1
traktor, tårnsilo samt korntørreri med varm og kold luft.
JENSTRUPVEJ 50, "SKOVAGERGAARD", JENSTRUP, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-744133.
KELD ULLERUP, gårdejer, født d. 16.-12.-1925, søn af Marie og Markvard Ullerup,
gift d. 6.-12.-1955 med Erna Jensen, medhjælpende hustru, født d. 6.-12.-1933, datter
af Ingeborg og Oscar Jensen. Parret har børnene: Jan, født d. 26.-4.-1957, Brit, født
d. 25.-3.-1959, Mai, født d. 8.-8.-1961 og Ane, født d. 9.-3.-1966.
K.U. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 10.-11.-1955 fra
Severinsen. Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 0,5 ha.
Stuehuset er opført i 1901 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1970, 1975 og 1979, lade og maskinhus begge fra 1979 samt gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer LY opformering, der produceres
1.000 smågrise, 400 slagtesvin og 600 avlsdyr årligt, desuden er der 4 følhoper og 4
plage alle travheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er hestebønner og korn. Der er
2 traktorer og 1 mejetærsker. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
KAPPELGÅRDE 1, "KAPPELGAARD", ÅGERUP MARK, 4700
NÆSTVED, tlf. 53-7441 16.
GERNER ELGAARD ANDERSEN,
gårdejer, født d. 9.-10.-1936, søn
af Inger og Nicolai Andersen,
gift d. 1.-5.-1966 med Birgit Pe
dersen, omsorgsmedarbejder,
født d. 10.-6.-1940, datter af
Hilma og Holger Pedersen. Par
ret har børnene: Bodil født d.
11.-1.-1970 og Casper, født d.
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22.-6.-1973.
G.E.A. er specialarbejder og har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården
d. 1.-4.-1973 fra sine forældre Inger og Nicolai Andersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt ,5 ha. Der er 1 ha. marginaljord.
Oorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1870, svinestald fra 1870 og 1977, lader fra 1870 og 1928 samt maskinhus fra
1970. Der er 1 traktor, tårnsilo og korntørreri med kold luft.
KAPPELGÅRDE 4, ÅGERUP MARK, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-744135.
VAGN JENSEN, gårdejer, født d. 2.-2.-1935, søn af Elisabeth og Hans Jensen, gift d.
28.-8.-1956 med Alice Jensen, medhjælpende hustru, født d. 20.-8.-1936, datter af
Agnes og Harry Jensen. Parret har sønnerne: Kim, født d. 7.-2.-1958 og Jan, født d.
9.-2.-1963.
V.J. er oliechauffør, han er i bestyrelsen for Familiebruget, Region Syd og Næstved
Kredsens Indkøbsforening. Han overtog gården d. 1.-6.-1965 fra Keld Pedersen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 11,3 ha., der er forpagtet 8,8 ha.
Stuehuset er opført i 1875 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1875 og maskinhus fra 1979. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af sukkerroer, ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og
korntørreri med kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

KAPPELGÅRDE 8, "LERBJERGGAARD", ÅGERUP, 4700 NÆSTVED.
SØREN JES HANSEN, gårdejer. Omtales under Langetoftevej 48.
S.J.H. overtog gården d. 1.-9.-1983 fra Leo Hansen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 24 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1890 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1953 og 1988 samt maskinhus og lade begge fra 1978. Gården bruges til
opfedning af slagtesvin fra "Egebjerggaard", Langetoftevej 48. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, raps, ærter og korn. På gården er ansat 1 deltidsmed
hjælper. Gården drives sammen med "Egebjerggaard", Langetoftevej 48.
KARREBÆKVEJ 500, "EGESHA
VE", STENBÆKSHOLM, 4700
NÆSTVED, tlf. 53-723625.
BENT og KNUD MORTENSEN,
gårdejere. K.M. er født d. 4.-11.1921, søn af Sørine og Peter Mor
tensen, gift d. 16.-5.-1948 med
Bodil Christiansen, medhjælpende
hustru, født d. 30.-3.-1924, dat
ter af Maren og Niels Peter Chri
stiansen. Parret har børnene:
Astrid, født d. 24.-2.-1942, Lars
Peter, født d. 11.-3.-1954, Birgit, født d. 25.-7.-1955, Tove, født d. 18.-5.-1959 og
Bent, født d. 18.-5.-1962.
K.M. har været på Lundby Landbrugsskole. Sønnen B.M. har været på Lundby og Høng
landbrugsskoler. K.M. overtog gården d. 10.-2.-1956 fra Torben Nielsen, sønnen B.M.
blev medejer d. 1.-1.-1987.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 29 ha., der er frasolgt 2 ha. Der er 1 ha. marginaljord
og forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1885 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1911, ungdyrstald fra 1987, lade fra 1960, maskinhus fra 1975, foderhus fra 1987,
gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer
og 50 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, sukkerroer,
byg og frø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 enkornssåmaskine, plansilo, korntør
reri med varm og kold luft samt anparter i vindmølle. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.
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KNUD LARSEN, gårdejer, født d. 15.-10.-1925, søn af Kamilla og Lars Peter Larsen,
gift d. 30.-10.-1955 med Doris Isaksen, medhjælpende hustru, født d. 1.-10.-1927,
datter af Annemarie og Martin Isaksen. Parret har børnene: Britta, født d. 21.-4.1956, Lars Erik, født d. 25.-5.-1957 og Ella, født d. 7.-5.-1962.
K.L. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1957 fra
Jørgen Halle.
Ejendomsskyld 1.475.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1962. Avlsbygningerne består af svinestald
og lade begge fra 1965. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn, ærter og grønsager. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri
med kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
KARREBÆKVEJ 802, "ENGGAARD", KARREBÆK, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-742826.
HANS CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 19.-4.-1950, søn af Helene og Herluf Christen
sen, gift d. 27.-6.-1986 med Bodil Lolle Jensen, sygeplejerske, født d. 3.-8.-1950,
datter af Elisabeth og Eivind Jensen.
H.C. har været på Høng Landbrugsskole og er i bestyrelsen for Næstved Landbofor
ening. Han overtog gården 1.-7.-1977 fra sine forældre Helene og Herluf Christensen.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 39 ha., der er 0,5 ha. marginaljord og forpagtet 130
ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1975 og 1976, halmlade fra 1988, lade fra 1960, maskinhus fra 1980 og
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der produceres 1.500
smågrise og 200 slagtesvin årligt, desuden er der 16 årsammekøer, 8 ungdyr og 16
slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, raps,
ærter, frøgræs, havefrø og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt
korntørreri med varm og kold luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
H.C. ejer og driver også "Spejlagergaard", Brøndagervej 22, 4736 Karrebæksminde.
KOHAVEVEJ 7, "FLAGKÆR",
HYLLINGE, 4700 NÆSTVED, tlf.
53-744108.
HENRY BLICHER, gårdejer, født
d. 19.-1.-1926, søn af Lilly Bli
cher, gift d. 29.-12.-1958 med
Ellen Jensen, medhjælpende hu
stru, født d. 25.-12.-1930, datter
af Helga og Peter Jensen. Parret
har børnene: Steen, født d. 2.12.-1959 og Marianne, født d.
7.-9.-1962.
E.B. er i Menighedsrådet. H.B. er specialarbejder. Han overtog gården d. 1.-3.-1976
fra sine svigerforældre Helga og Peter Jensen. Nuværende ejere er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 10,5 ha., der er frasolgt 3,3 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1915, hønsehus fra 1961 og maskinhus fra 1973.
Besætningen består af 1 årsso og 10 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er
maltbyg. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til høst.

KOHAVEVEJ 18, HYLLINGE, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-744006.
BENT FREDERIKSEN, gårdejer, født d. 9.-1.-1930, søn af Elna og Viggo Chr. Fre
deriksen.
B.F. overtog gården d. 1.-10.-1964 fra Erik Jensen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 15,7 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført i 1890. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1890, svinestald
og lade begge fra 1930, maskinhus fra 1980 og udendørs køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 14 årskøer, 10 ungdyr og 2 slagtekalve af blandet race. Der er
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Maskinstation bruges til høst.
KYSE BYGADE 2, "LANGBJERGGÅRD", KYSE, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-745138.
STEEN ELMSHØJ, gårdejer, født d. 27.-10.-1951, søn af Inger og Boye Elmshøj.
S.E. er arbejdsmand på Maglemølle Papirfabrik, han har det grønne bevis. Han overtog
gården d. 31.-12.-1985 fra dødsboet efter Johannes Jensen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 30,5 ha., der er 2 ha. grusgrav og mose.
Stuehuset er restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og
lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer, malt
byg, brødhvede og raps. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Der er maskinfællesskab med faderen, som også er landmand. Far og søn arbejder sammen om
gårdene.

KYSE BYGADE 9, "KYSEGAARD",
KYSE, 4700 NÆSTVED, tlf. 53745156.
KNUD KJÆRGAARD HANSEN,
gårdejer, født d. 14.-10.-1927,
søn af Christian P. N. Hansen,
gift d. 22.-9.-1956 med Anni Jen
sen, medhjælpende hustru, født
d. 8.-3.-1933, datter af Johannes
Jensen. Parret har børnene: Lene
og Finn.
K.K.H. har været på Dalum
Landbrugsskole. Han overtog gården 1.-7.-1963 fra sin mor Karen Kjærgaard Hansen.
Nuværende ejer er mindst 3. generation på gården, som kom i familiens eje i 1892.
Ejendomsskyld 3.040.000. Areal 51 ha., der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1917. Avlsbygningerne består af svinestald, lade, maskinhus og
udendørs køresilo. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
spinat og engrapgræsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsiloer samt
korntørreri med varm luft. På gården er ansat 1 medhjælper.
K.K.H. driver "Hashøjgård" i forpagtning sammen med sønnen Finn.
KYSE MARKVEJ 6, "PRØVESØGAARD?", 4700 NÆSTVED.
ARNE PEDERSEN, gårdejer. Omtales under Kyse Markvej 12.
A.P. overtog gården i 1987 fra Poul Riisberg.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 24 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og restaureret i 1977. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af ærter.
A.P. ejer og driver også "Toftekærgaard", Kyse Markvej 12, Kyse.

KYSE MARKVEJ 12, "TOFTEKÆR
GAARD", KYSE, 4700 NÆSTVED,
tlf. 53-745344.
ARNE PEDERSEN, gårdejer,
født d. 4.-2.-1952, søn af Oda og
Erling Pedersen, gift d. 30.-8.-1975
med Judith Pedersen, klinikassi
stent, født d. 30.-3.-1954, datter
af Else og Peder Pedersen. Par
ret har døtrene: Lisbeth, født d.
26.-8.-1977 og Lotte, født d.
18.-6.-1980.
A.B. overtog gården i 1977 fra sine forældre Oda og Erling Pedersen.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 28 ha., der er 1,2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1921 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af svinestald
og lade begge fra 1921, maskinhus fra 1985 og gylletank. Gården drives med en svine-
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salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med
varm og kold luft samt vindmølle.
A.P. ejer og driver også "Prøvesøgaard", Kyse Markvej 6, Kyse. Begge gårde drives
unden fremmed arbejdskraft.

KYSE MARKVEJ 36, "MØLAGERGAARD", KYSE, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-744204.
DAN PETERSEN, gårdejer, født d. 15.-9.-1926, søn af Alvilda og Peter Petersen, gift
d. 25.-9.-1955 med Yrsa Svendsen, medhjælpende hustru, født d. 19.-1.-1933, datter af
Frida og Arne Svendsen. Parret har børnene: Karin, født d. 21.-11.-1956, Ole, født d.
20.-4.-1960 og Henrik, født d. 16.-8.-1967.
D.P. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-6.-1966 fra sine
forældre Alvilda og Peter Petersen.
Ejendomsskyld 2.510.000. Areal 43,6 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er forpagtet 55 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra 1933. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af korn, raps, ærter og frø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt
korntørreri med varm og kold luft. Een af sønnerne hjælper til på gården. Desuden er
der entreprise med geder og svin producerende antistoffer.
KYSE MARKVEJ 46, "THORSGAARD", KYSE, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-744256.
VIGGO ROUG, gårdejer, født d. 1.-11.-1937, søn af Elna og Kaj Roug, gift d. 4.-6.1966 med Elise Andersen, medhjælpende hustru, født d. 20.-12.-1936, datter af Ingrid
og Axel Andersen. Parret har børnene: Carsten, født d. 2.-5.-1972 og Yvonne, født d.
10.-2.-1976.
V.R. har været på Sydsjællands Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-3.-1970 fra
Halfdan Hansen.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 23 ha., der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1980. Avlsbygningerne består af fedestald fra 1976, drægtigheds
stald, farestald samt ungdyr- og klimastald alle fra 1986, lade fra 1942, maskinhus fra
1978 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der produce
res 1.100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, ærter,
spinatfrø, rødsvingel og cryssantemumfrø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
enkornssåmaksine, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft.
KYSE OVERDREVSVEJ 33, KY
SE, 4700 NÆSTVED, tlf. 53750215.
HANS PETERSEN, gårdejer, født
d. 3.-7.-1937, søn af Valborg og
Johs. Petersen, gift d. 12.-12.1964 med Gerda Pedersen, født
d. 29.-3.-1935, datter af Johanne
og Carl Pedersen. Parret har bør
nene: Bent, født d. 4.-1.-1966,
Hanne, født d. 22.-3.-1967 og
Lise, født d. 21.-12.-1973.
H.P. overtog gården d. 15.-10.-1964 fra Erik Porskær Jensen.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 4,6 ha.
Bygningerne består af stuehus, svinestald ombygget i 1965, svinestalde fra 1971 og
1978 samt maskinhus fra 1979. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 800
stk. årligt. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.

KYSE OVERDREVSVEJ 37, "NY SØGAARD", KYSE, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-750211.
ARNE HELGE HANSEN, gårdejer, født d. 1.-2.-1929, søn af Johanne og Otto Hansen,
gift d. 22.-4.-1952 med Anna Baunbæk, husmor, født d. 6.-1.-1927, datter af Kristine
og Bøndergaard Baunbæk. Parret har børnene: Elisabeth, født d. 31.-5.-1952, Lars
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26.-1.-1966. A.H. døde i 1974.
A.H.H. er savværksarbejder. Han overtog gården d. 1.-7.-1964 fra sine forældre Jo
hanne og Otto Hansen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 16,3 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1880. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1955, svinestalde fra 1880 og 1900, lade fra 1927 og maskinhus fra 1930. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, tårnsilo og korntørreri med kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

KYSE OVERDREVSVEJ 40, KYSE, 4700 NÆSTVED, tit. 53-750199.
STIG KRISTIANSEN, gårdejer, født d. 20.-7.-1952, søn af Sofie og Svend Kristiansen,
gift d. 26.-11.-1983 med Birgit Pedersen, sygeplejerske, født d. 12.-4.-1950, datter af
Ninna og Alf Pedersen. Parret har sønnen Anders, født d. 2.-12.-1984.
S.K. er smed. Han overtog gården i 1975 fra sine forældre Sofie og Svend Kristiansen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 6 ha., der er 1,5 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1863 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af lade fra
1935 og maskinhus fra 1987. Gården drives udelukkende med planteproduktion beståen
de af maltbyg. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.
KYSE OVERDREVSVEJ 43, "KRAGEDAMSGAARD", KYSE, 4700
NÆSTVED, tlf. 53-744211.
POUL FREDEGOD RASMUSSEN,
gårdejer, født d. 10.-5.-1933, søn
af Martha og Fredegod Rasmus
sen, gift d. 2.-5.-1959 med Annie
Pedersen, ekspedient, født d. 7.7.-1935, datter af Jenny og Ed
vard Pedersen. Parret har børne
ne: Flemming, født d. 11.-7.-1962
og Gitte, født d. 18.-6.-1965.
overtog gården d. 15.-4.-1959 fra
sine forældre Martha og Fredegod Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1967 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1939 ændret til slagtesvinestald i 1976, svinestald fra 1949, lade med kornmagasin
og sostald fra 1954 og maskinhus fra 1929. Gården drives med en svineproduktion på
20 årssøer, der produceres 350 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, raps, maltbyg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 enkornssåmaskine, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft.

KØBERUPVEJ 33, "KØBERUPGAARD", KØBERUP, 4700 NÆST
VED, tlf. 53-751286.
HANS ERIK LARSEN, gårdejer,
født d. 14.-1.-1926, søn af Anna
Katrine og Lars Chr. Larsen,
gift d. 10.-7.-1954 med Gerda
Bang Dynesen, lærer, født d. 2.9.-1926, datter af Esther og Ak
sel Dynesen. Parret har døtrene:
Kirsten, født d. 21.-4.-1957 og
Anne, født d. 26.-10.-1958.
H.E.L. har været på Dalum Landbrugsskole, han har været sognefoged og været i Me
nighedsrådet. Han forpagtede gården i 1959 og overtog den i 1967 fra sine forældre
Anna Katrine og Lars Chr. Larsen.
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Stuehuset er opført i 1889 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra 1889, svinestald fra 1929 og staklade fra 1920. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm og kold luft.

KØBERUPVEJ 39, RISLEV, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-751297.
HANS JØRGEN JUHL ANDERSEN, gårdejer, født d. 20.-5.-1955, søn af Johanne og
Hans Andersen, bor sammen med Marianne Grønlund Olsen, gårdejer/sygeplejerske,
født d. 16.-5.-1962, datter af Tove og Gunner Gerhard Olsen.
H.J.J.A. er ekspedient i en maskinforretning. Han overtog gården d. 15.-11.-1987 fra
Jakob Jakobsen.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 7,2 ha.
Stuehuset er opført i 1949 og restaureret omkr. 1980. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1949 og maskinhus fra omkr. 1953. Besætningen be
står af 2 rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 1
traktor. Maskinstation bruges til høst.
KØGEVEJ 219, "MAJKILDEGÅRD",
ØVERUP, 4700 NÆSTVED, tlf.
53-724966.
JØRGEN GUTTORM, gårdejer,
født d. 11.-10.-1936, søn af Ebba
og Aage Jensen, gift d. 2.-7.-1966
med Birthe Kristiansen, damefri
sør, født d. 14.-6.-1935, datter
af Johanne og Otto Kristiansen.
Parret har sønnerne: Otto og An
ders.
J.G. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1962 fra Adrian Thage Jensen. Gården er
udstykket fra nabogården og er bygget i 1936.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 16 ha.
Bygningerne består af stuehus og udendørs køresilo. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af sukkerroer, maltbyg, hvede og rug. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker, 1 enkornsmaskine, 1 roeoptager, 1 kunstgødningsspreder, 2 kornsiloer,
korntørreri med kold luft og fast brændselsfyr. Man anvender ingen fremmed ar
bejdskraft.
LADBYVEJ 21, "FARMEN", LADBY OVERDREV, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-745319.
ELOF BULOW LARSEN, gårdejer, født d. 27.-10.-1935, søn af Rita og Richard Larsen,
gift d. 21.-12.-1957 med Else Agnes Petersen, hjemmehjælper, født d. 30.-8.-1936,
datter af Esther og Sigvald Petersen. Parret har tvillingesønnerne: Bent og Benny,
født d. 11.-11.-1961.
E.B.L. er blandemester (mørtelværk). Han overtog gården d. 1.-3.-1957 fra Primdahl.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 9,5 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Der er 1,5 ha. marginal
jord.
Stuehuset er opført i 1964. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald fra 1970
samt lade fra 1971. Gården drives med en kødkvægsproduktion på 7 årsammekøer, 6
ungdyr og 4 slagtekalve af racerne Aberdeen-Angus og blandinger, desuden er der 10
slagtesvin, 1 Fjordhoppe og 1 ponyhoppe. Der er 1 traktor og tårnsilo. Maskinstation
bruges til høstarbejdet.
LADBYVEJ 25, "KALLEBJERGGÄRD", LADBY OVERDREV, 4700 NÆSTVED, tlf.
53-745218.
LENE PETERSEN, gårdejer, født d. 29.-8.-1951, datter af Gunvor og Peter Nielsen,
gift d. 9.-12.-1972 med Torben Steen Petersen, tømrer, født d. 6.-9.-1949, søn af Tove
og Knud Petersen. Parret har sønnerne: Jesper, født d. 9.-5.-1973 og Jacob, født d.
2.-5.-1979.
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Lene Petersen overtog gården d.
1.-6.-1986 fra sine forældre Gun
vor og Peter Nielsen. Nuværende
ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal
33 ha., der er 5,5 ha. marginal
jord.
Stuehuset er opført i 1893 og re
staureret i 1987. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1920, svi
nestald og lade begge fra 1893.
Gården drives med en svinepro
duktion på 4 årssøer, der sælges 65 smågrise årligt, desuden er der 1 årsammeko og 2
slagtekalve af racen Jersey, og seks moderfår med lam. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, korn og frø. Der er 2 traktorer, plansilo og halmfyr. Maskinstation
bruges til høst.
LADBYVEJ 34, "AAVANG", LADBY, 4700 NÆSTVED.
HOLGER ANDERSEN, gårdejer, født d. 3.-3.-1918, søn af Marie og Anders Peter An
dersen, gift d. 26.-4.-1945 med Marie Ellegaard, medhjælpende hustru, født d. 10.6.-1919, datter af Clara og Sigmund Ellegaard. Parret har sønnen Lars Henrik, født d.
12.-11.-1956.
H.A. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 27.-2.-1945 fra
Peder Jørgen Pedersen. Sønnen overtog halvpart af gården i 1980, gården er nu I/S.
Ejendomsskyld 4.000.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 36 ha. Der er 3 ha. eng og bort
forpagte! 0,8 ha.
Stuehuset er opført i 1949 og restaureret i 1975, desuden er der 1 enfamiliehus fra
1985. Avlsbygningerne består af lader fra 1940 og 1965. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af sukkerroer, hestebønner, korn, raps og jordbær.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 sprinklermarkvandingsanlæg, tårnsilo samt
korntørreri med varm og kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

LADBY LONGVEJ 7, "LADBY TEGLVÆRKSGÅRD", LADBY, 4700 NÆSTVED, tlf.
53-727891.
HENRIK HAVE, forpagter, født d. 22.-5.-1959, søn af Inger og Knud Have, bor sam
men med Trine Iversen, sygehjælper, født d. 9.-12.-1964, datter af Signe og Harald
Iversen. H.H. driver entreprenørforretning og maskinstation, han har været på Næsgaard Agerbrugsskole og er i D.L.G.'s kredsledelse. Han forpagtede gården d. 1.1.-1988 fra Karl Havskov Olsen.
Areal 50 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1890. Avlsbygningerne består af 2 svinestalde fra 1890 samt
svinestald og maskinhus begge fra 1977. Gården drives med en slagtesvineproduktion
på 1.600 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, raps og korn.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 bigballepresser, 2 gødningsspredere, 2 kalkspre
dere, 1 rendegraver, 1 slamsuger, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. På
gården er ansat 1 fuldtids- og 1 deltidsmedhjælper. Gården ejes af Karen Margrethe
Lorentzen, Næstved.

LANGETOFTEVEJ 8, "GRAN
HOLM", ÅGERUP, 4700 NÆST
VED, tlf. 53-744197.
RASMUS WOBBE, gårdejer, født
d. 24.-7.-1934, søn af Marie og
Chr. Wobbe, gift d. 22.-4.-1961
med Annelise Grosen, medhjæl
pende hustru/reservepost, født d.
22.-1.-1942, datter af Kristiane
og Niels Grosen. Parret har søn
nerne: Erik, født d. 16.-9.-1962,
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R.W. har været pä Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1963 fra
Gustav Jensen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 6,5 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra 1929 samt maskinhus fra 1974. Gården drives med en svi
neproduktion på 30 årssøer, der produceres 150 smågrise og 400 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor, kornmagasin og korntørreri
med kold luft. Maksinstation bruges til høst.

LANGETOFTEVEJ 9, "BREDHOLTGAARD", ÅGERUP, 4700 NÆSTVED.
BRIAN LARSEN, gårdejer, født d. 17.-5.-1957, søn af Bodil og Poul Anker Larsen, gift
d. 5.-11.-1983 med Bente Pilgaard Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 2.-3.-1961,
datter af Sonja og Aage Pilgaard Nielsen. Parret har døtrene: Kathrine, født d. 27.2.-1986 og Annitta, født d. 9.-7.-1987.
B.L. har været på Lundby og Høng landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-4.-1983
fra sin far Poul Anker Larsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 33 ha.
Stuehuset er opført i 1882 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1888 og lade fra 1935. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der
produceres 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter,
græsfrø og sukkkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsiloer samt
korntørreri med varm og kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

LANGETOFTEVEJ 11, "LANGETOFTEGAARD", ÅGERUP, 4700
NÆSTVED, tlf. 53-744005.
GUDRUN CHRISTIANSEN, gård
ejer, født d. 26.-6.-1927, datter
af Sinne og Hermann Gøgsig, gift
d. 22.-7.-1950 med Jørgen Chri
stiansen, gårdejer, født d. 13.-6.1924, søn af Gudrun og Henning
Christiansen. Parret har døtrene:
Lene, født d. 13.-10.-1952, Jane,
født d. 10.-4.-1955 og Mari-Ann,
født d. 24.-3.-1959.
J.C. døde d. 13.-12.-1982. Han havde været på Tune og Malling landbrugsskoler. G.C.
overtog gården d. 13.-12.-1982 fra sin mand Jørgen Christiansen, som havde overtaget
den d. 15.-7.-1965 fra direktør Knudsen.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 31 ha.
Stuehuset er opført i 1920. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade
alle fra 1920 samt maskinhus fra 1987. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af korn, raps og græsfrø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo
samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
LANGETOFTEVEJ 21, "ELLEGAARDEN", ÅGERUP, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-744149.
PAULI ELLEGAARD CHRISTOFFERSEN, gårdejer, født d. 21.-8.-1923, søn af Dorthea
og Christoffer Christoffersen, gift d. 14.-11.-1947 med Solveig Christensen, husmor,
født d. 2.-9.-1928, datter af Helga og Aage Christensen. Parret har døtrene: Conni,
født d. 29.-1.-1949 og Merethe, født d. 10.-2.-1952.
P.E.C. er vurderingsmand for K.D. Han overtog gården 11.-12.-1950 fra Karl Marsby.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 17,8 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er 0,5 ha. plantage
og bortforpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1910, svinestald og maskinhus fra 1965 samt lade fra 1914. Der er 1 traktor, tårn
silo samt korntørreri med varm og kold luft.
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HOLM", ÅGERUP MARK, 4700
NÆSTVED, tlf. 53-744054.
ELMER JACOBSEN, gårdejer,
født d. 21.-12.-1956, søn af Ka
ren Margrethe og Gunner Jacob
sen.
E.J. har været på Korinth og
Høng landbrugsskoler. Han over
tog halvdelen af gården d. 1.-7.1980 fra sine forældre Karen
Margrethe og Gunner Jacobsen.
Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 31,2 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført i 1947 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1946 ændret til svinestald i 1980, svinestald og hestestald fra 1946, lagerbygning
fra 1943/48, lade fra 1946 ændret i 1980 til foderhus og maskinhus fra 1983. Gården
drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der produceres 350 smågrise og 300 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter, græsfrø og heste
bønner. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, tårnsilo samt korntørreri
med varm og kold luft. Gården drives sammen med faderens ejendom som I/S. I/S har
forpagtet 17,9 ha. fra faderens gård Jenstrupvej 32.

LANGETOFTEVEJ 46, "TOFTEGAARD", TÅSTRUP, 4700 NÆST
VED, tlf. 53-744025.
CHRISTIAN LARSEN, gårdejer,
født d. 14.-7.-1945, søn af Asta
og Johs. Larsen, gift d. 28.-9.1968 med Inge-Lise Steensen, sy
geplejerske, født d. 25.-5.-1948,
datter af Ulla og Harry Steen
sen. Parret har børnene: Anja,
født d. 2.-2.-1969, Lennart, født
d. 22.-2.-1972 og Joan, født d.
30.-5.-1979.
C.L. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1974 fra Knud
Hadsbjerg.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 36,8 ha., der er forpagtet 62 ha.
Stuehuset er opført i 1899 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1899, svinestalde fra 1899 og 1979, lade fra 1934 og gylletank. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på 3.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, sukkerroer og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 maskinmarkvandingsanlæg, 1 enkornssåmaskine, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Man
anvender ingen fremmed arbejdskraft.
LANGETOFTEVEJ 48, "EGEBJERGGAARD", TÅSTRUP, 4700 NÆST
VED, tlf. 53-744036.
SØREN JES HANSEN, gårdejer,
født d. 29.-3.-1964, søn af Rig
mor og Carl Hansen.
S.J.H. har været på Sydsjællands
Landbrugsskole. Han overtog går
den omkr. d. 1.-6.-1989 fra sine
forældre Rigmor og Carl Hansen.
Ejendomsskyld 3.300.000. Areal
50 ha., der er forpagtet 8,5 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af farestald
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fra 1978, goldsostald fra 1985, klimastald fra 1987, fravænningsstald fra 1979, ungsvinestald fra 1978 og lade fra 1936. Gården drives med en svineproduktion på 85 års
søer, der produceres 2.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
ærter, raps og sukkerroer. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsiloer, korn
tørreri med varm og kold luft samt halmfyr. På gården er ansat 1 halvtidsmedhjælper.
Til gården hører også 1 enfamiliehus, Langetoftevej 50, det er bygget i 1910, resta
ureret i 1979 og er udlejet.
S.J.H. ejer og driver også "Lerbjerggaard", Kappelgårde 8.
LL. VALLENSVEDVEJ 11, "EGELY", VALLENSVED, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-745137.
JENS CHARLES NIELSEN, gårdejer, født d. 15.-2.-1901, søn af Ane Marie og Jens
Christensen Vald. Nielsen, gift d. 18.-1.-1925 med Erna Andrea Hansen, husmor, født
d. 17.-4.-1905, datter af Hanne og Hans Hansen. Parret har børnene: Kaj Aksel, født
d. 9.-2.-1931, Ernst Børge, født d. 29.-9.-1933, Poul Erik, født d. 26.-10.-1935 og Inge
Marie, født d. 7.-2.-1942.
J.C.N. købte jorden d. 1.-4.-1926 og byggede selv gården.
Areal 5,7 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1926. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald samt lade
alle fra 1926. Der er 1 traktor.
LL. VALLENSVEDVEJ 30, "KOLDSBJERGGAARD", VALLENSVED, 4700 NÆSTVED,
tlf. 53-745215.
FRANK JENSEN, gårdejer, født d. 14.-11.-1929, søn af Karoline og Ole Jensen, gift d.
10.-5.-1951 med Iris Jæger, forsamlingshusforpagter, født d. 30.-10.-1931, datter af
Laura og Peter Jæger. Parret har børnene: Lissi, Jørgen, Bjarne, Charlotte og Lisbeth.
F.J. er maskinfører på Holmegaard. Han forpagtede gården i 1954 og overtog den d.
16.-5.-1960 fra sine forældre Karoline og Ole Jensen. Nuværende ejer er 3. generation
på gården. Ejendomsskyld 266.000. Areal 13,2 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og restaureret i 1952. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1880, svinestald fra 1966, lade fra 1953 og maskinhus fra 1979. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, frøgræs og korn.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri med kold luft.

LL. VALLENSVEDVEJ 35, "SKOV
GÅRD", LL. VALLENSVED, 4700
NÆSTVED, tlf. 53-745300.
NIELS ERIK JENSEN, kleinsmed,
født d. 22.-2.-1959, bor sammen
med Gitte Hovgaard, glasværks
arbejder, født d. 22.-5.-1962.
N.E.J. overtog gården d. 1.-4.1988.
Areal 12,3 ha. 12 ha. er bortfor
pagtet til Gunnar Jensen.
Stuehuset er opført i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade fra 1898. Der er jordvarmeanlæg
fra 1988.

LOVVEJ 14, "NYVANG", 4700
NÆSTVED.
ERIK og KIRSTEN WOLFF-SNEEDORFF. E.W.S. er kammerherre/
forhenværende godsejer, født d.
24.-5.-1922, søn af K. Wolff-Sneedorff, gift d. 1.-12.-1948 med
Kirsten Hansen, født d. 27.-11.1928, datter af Chas Hansen.
Parret har børnene: Birte, Ger
ner og Henrik.
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Vinni Andersen.
Areal ca. 30 ha.
Bygningerne består af et stuehus, avlsbygningerne blev nedrevet i 1988/89.

LUND MØLLEVEJ 5, VALLENSVED, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-745192.
FRODE JENSEN, gårdejer, født d. 20.-12.-1917, søn af Elisabeth og Nikolai Jensen.
F.J. forpagtede gården i 1954 og overtog den i 1963 fra sine forældre Elisabeth og
Nikolai Jensen. Nuværende er 7. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.480.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er opført i 1834 og restaureret senest i 1975. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade alle fra 1834, maskinhus fra 1984 og aftægthus fra 1914.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, sukkerroer og
raps. Der er 2 traktorer, tårnsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinsta
tion bruges til høst.
LUND MØLLEVEJ 26, "VÆNGEBJERGGAARD", LUND, 4700
NÆSTVED, tlf. 53-745365.
KIM PÆRREGAARD, gårdejer,
født d. 17.-1.-1961, søn af Inger
og Lars Pærregaard, bor sammen
med Käte Munk Larsen, kontor
assistent, født d. 30.-7.-1961, dat
ter af Vinni og Gunnar Larsen.
Parret har sønnen Jonas, født d.
20.-12.-1988.
K.P. er udlært tømrer. Han over

tog gården d. 26.-2.-1981 fra Mogens Jensen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 33 ha., der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret i 1984, desuden er der 1 enfamilieshus
fra 1989, dette er udlejet. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1986, lade fra
1955, maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 105
årssøer, der produceres 2.300 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og korn. Der er 1 traktor, tårnsilo samt kortørreri med varm og kold luft. Maskin
station bruges til høst.

LUNDVEJ 10, "PILEGAARDEN", LUND, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-745165.
POUL VOLMER ANDERSEN, gårdejer, født d. 16.-4.-1925, søn af Marry Petrine og H.
P. Andersen, gift d. 26.-2.-1977 med Erna Kristine Pedersen, husmor, født d. 17.-7.1923, datter af Emilie og Karl Chr. Åge Pedersen. Parret har døtrene: Bente, født d.
10.-5.-1941 og Birgit, født d. 23.-4.-1945.
P.V.A. har været på Antvorskov Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1975 fra
sine forældre Marry Petrine og H. P. Andersen. Nuværende ejer er 7. generation på
gården.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført i 1845 og restaureret i 1961 efter brand. Avlsbygningerne består
af kvægstald, svinestald og lade alle fra 1961. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af raps, maltbyg og hvede. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
MARVEDEVEJ 38, "OERMANDSBJERGGÅRD", MENSTRUP, 4700 NÆSTVED, tlf.
53-743001.
BENT HANSEN, gårdejer, født d. 7.-3.-1936, søn af Marie og Ejnar Hansen, gift i
1962 med Yvonne Hansen, afdelingssygeplejerske, født d. 11.-11.-1942, datter af
Esther og Viggo Hansen. Parret har børnene: Susanne, født d. 29.-5.-1965, Bodil, født
d. 2.-6.-1967 og Henrik, født d. 16.-5.-1970.
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stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med varm
ansat 1 medhjælper.

Bent Hansen har været på Dalum
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1964 fra Peder Mortensen.
Ejendomsskyld 2.660.000. Areal
31 ha., der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og
restaureret i 1984. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1900,
svinestalde fra 1965, 1970 og
1977, lade fra 1881 og maskinhus
fra 1981. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 2.300
raps og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1
kold luft samt halmfyr. På gården er

MARVEDEVEJ 61, "LERBJERGGAÅRD", 4700 NÆSTVED.
JOHN ELLEHAUGE-HANSEN, gårdejer. Omtales under Georgsvej 5.
J.E.H. overtog gården d. 1.-3.-1986 fra Frode Stubager.
Ejendomsskyld 2.660.000. Areal 47 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1830 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1870 og maskinhus fra 1910. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af raps, ærter, korn og sukkerroer.
J.E.H. ejer og driver også "Flakhøjgaard", Georgsvej 5, Menstrup.
MENSTRUP BYGADE 57, "VESTERGAARD", MENSTRUP, 4700
NÆSTVED, tlf. 53-743049.
BJØRN SANDER PETERSEN,
gårdejer, født d. 17.-5.-1946, søn
af Thyra og P. Villemoes Peter
sen, gift d. 17.-5.-1975 med Ida
Hansen, lægesekretær, født d.
13.- 12.-1954, datter af Margit
og Henry Hansen. Parret har
børnene: Bo, født d. 20.-9.-1977
og Dorte, født d. 15.-4.-1979.
I.P. er medlem af Skolenævnet. B.S.P. er tømrermester og domsmand. Han overtog
gården d. 8.-1.-1988 fra Georg Hansen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 8,7 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er bortforpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1988/89. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1912 og lade fra 1947. Ejendommen drives som
tømrervirksomhed med maskinværksted i længerne. I tømrervirksomheden er ansat 2
svende.

MENSTRUPVEJ 22, "KRISTINEDAL", KLINTEBY-KARREBÆK, 4700 NÆSTVED, tlf.
53-743192.
JOHS. LUND PETERSEN (I/S KRISTINEDAL), gårdejer, født d. 6.-2.-1929, søn af
Anna og Kristian Petersen, gift d. 12.-5.-1956 med Birthe Kristine Grothe, hjemme
hjælper, født d. 25.-8.-1935, datter af Ingeborg og V. Grothe. Parret har børnene:
Søren, født d. 5.-3.-1957, Per, født d. 1.-2.-1959, Annette, født d. 23.-3.-1962 og
Lisbeth, født d. 28.-9.-1965.
J.L.P. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1961 fra sine
svigerforældre Ingeborg og V. Grothe. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Sønnen Per er medejer i I/S Kristinedal.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 42 ha.
Stuehuset er opført i 1875 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1875, kalvestald fra 1987, lade fra 1875, maskinhus fra 1979, gylletank og uden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 40 ungdyr af
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torer, 1 mejetærsker, 1 roesåmaskine, kornmagasin og korntørreri med varm luft. På
gården er ansat 1 fast medhjælper.
MØLLEVÆNGET 12, "THEALYST",
BISTRUP, 4700 NÆSTVED, tlf.
53-745082.
PETER MADSEN, gårdejer, født
d. 12.-2.-1936, søn af Kristine og
Niels Madsen, gift d. 8.-12.-1962
med Lilly Lindberg, født d. 27.11.-1939, datter af Sigrid og
Knud Lindberg. Parret har børne
ne: Niels, Helle og Stine.
P.M. har været på Kærhave Land
brugsskole og har været kirke
værge. Han overtog gården d. 1.-11.-1962 fra Carl Aackmann.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 17 ha.
Gården brændte i 1932 og blev genopført med stuehus og avlsbygninger. Avlsbygnin
gerne består af svinestald renoveret i 1962, slagtesvinestald fra 1965, sostald fra
1970, slagtesvinestald fra 1975, maskinhus fra 1979 og gylletank. Gården drives med
en svineproduktion på 72 årssøer, der produceres 500 smågrise og 1.100 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 2 traktorer, plan- og
tårnsiloer samt korntørreri med varm og kold luft. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.

OPPERMANNSVEJ 9, "HØJGAARD", MARVEDE, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-743202.
NIELS CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 1.-10.-1943, søn af Gudrun og Hermann
Christiansen, gift i 1967 med Maja Larsen, medhjælpende hustru, født d. 23.-9.-1945,
datter af Johanne og Richard Larsen. Parret har sønnerne: Lars, født d. 10.-5.-1972
og Hans, født d. 12.-1.-1976.
N.C. har været på Sydsjællands Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1978 fra
sine forældre Gudrun og Hermann Christiansen. Nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 22,5 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 75 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1915, svinestald fra 1920, lade fra 1961, disse er alle ombygget til lager,
desuden er der maskinhus fra 1983. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn, frø, sukkerroer og sellerier. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1
maskinmarksvandingsanlæg, 3 plansiloer, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft
samt kølerum til sellerier. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
N.C. ejer og driver også Skafterupvej 4, Spjellerup, 4700 Næstved. Ejendomsværdi
650.000. Areal 5,5 ha. Gården er overtaget i 1978 fra Andreas Nielsen. Stuehuset er
udlejet.
OPPERMANNSVEJ 10, "KARLSDAL", SPJELLERUP (MARVEDE), 4700 NÆSTVED, tlf.
53-743039.
KAREN MARGRETHE OPPERMANN, gårdejer, født d. 15.-7.-1912, datter af AmalieMarie og Kresten Arnhild, gift d. 24.-9.-1938 med Erik Ludvig Oppermann, gårdejer,
født d. 1.-6.-1911, søn af Dorthea og Martin Oppermann. Parret har sønnerne: Keld,
født d. 20.-10.-1939 og Erik Martin, født d. 15.-2.-1944. E.L.O. døde d. 2.-3.-1975.
K.M.O. er sygeplejerske. Hun overtog gården omkr. 1941 fra sine forældre AmalieMarie og Kresten Arnhild. Nuværnde ejer er 4. generation på gården. Sønnen Keld ejer
50% af ejendommen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 45 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1964. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1886, heste
stald fra 1880, svinestald fra 1950, lagerlænge fra 1934, lade fra 1920 og fodermester
hus fra 1918. Der er tårnsilo og korntørreri.
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VED, tlf. 53-745325.
KAJ OLIVER DICKOW, gårdejer,
født d. 10.-8.-1947, søn af Inge
borg og Kello Ernst Dickow, gift
d. 5.-6.-1970 med Else Marie Mik
kelsen, medhjælpende hustru,
født d. 15.-10.-1948, datter af
Anne Lise og Knud Mikkelsen.
Parret har sønnerne: Michael,
født d. 20.-2.-1972 og Carsten,
født d. 3.-11.-1976.
K.O.D. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1974 fra Kristine
Randbøld Petersen.
Ejendomsskyld 4.750.000. Areal 132 ha., der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af kornhal fra 1975 samt maskinhal
og lade begge fra 1947. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
sukkerroer, korn, ærter, græsfrø, broccoli og kinakål. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 maskinmarkvandingsanlæg, 1 rendegraver, 8 plansiloer, korntørreri med varm
og kold luft, halmfyr og kølehus til grønsager. Man anvender ingen fremmed arbejds
kraft. Til gården hører også 1 arbejderhus med stald , bygget i 1920 og beliggende
Ottegårdsvej 16.
PRÆSTELUNDSVEJ 4, "PRÆSTEGAARDEN", MARVEDE, 4700 NÆSTVED, tlf. 53743316.
GREGERS HANSEN, forpagter, født d. 2.-5.-1961, søn af Rita og Alfred Hansen, gift
d. 25.-5.-1985 med Karen Petersen, medhjælpende hustru, født d. 30.-12.-1962, datter
af Sonja og Børge Petersen. Parret har sønnerne: Terje, født d. 6.-1.-1987 og Teis,
født d. 20.-2.-1989.
G.H. er graver, han har været på Nr. Nissum og Lyngby landbrugsskoler. Han forpag
tede gården d. 1.-4.-1984 fra Knud Poulsen.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 16 ha., der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1885 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1885 og lade fra 1956. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af korn, maltbyg, ærter og græsfrø. Der er 2 traktorer, 1 me
jetærsker, plansilo, korntørreri med kold luft samt anpart i vindmølle. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft. Gården ejes af Marvede Menighedsråd.

RETTESTRUPVEJ 9, "BYBJERGGAARD", 4700 NÆSTVED, tlf.
53-800097.
CHRISTIAN SKOV, gårdejer,
født d. 2.-3.-1932, søn af Poul
Skov, gift d. 29.-5.-1953 med
Astrid Nielsen (Nova), medhjæl
pende hustru, født d. 28.-6.-1932,
datter af Christian Nielsen. Par
ret har børnene: Irene, født d.
29.-11.-1950, Jørgen, født d.
28.-8.-1956 og Lisbeth, født d.
10.-9.-1963. C.S. er kreaturhandler. Han overtog gården i 1959.
Areal 10,5 ha., der er forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1967. Avlsbygningerne består af kvægstald
og foderhus begge fra 1967, lade fra 1929 og kartoffellager fra 1979. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn og kartofler. Der er 5 traktorer,
1 mejetærsker, 1 katoffeloptager, 1 truck og 1 vandingsanlæg. På gården er ansat 1
medhjælper og 1 skolebarn.
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54-725531.
3AN HAGEMANN SKUPIEN, gårdejer, født d. 20.-4.-1958.
3.H.S. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1982 fra Poul
Christiansen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1960 og 1974 samt lade fra 1960. Gården drives med en svineproduktion på
30 årssøer, der produceres 550 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, rødsvingel og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri
med kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
SALTØVE3 41, "RØNNEBO",
SALTØ MARK, 4736 KARREBÆKS
MINDE, tlf. 55-442185.
ARNOLD LARSEN, gårdejer,
født d. 24.-9.-1922, søn af Ma
rianne og Christian M. Larsen,
gift d. 14.-10.-1951 med Helga
Olsen, medhjælpende hustru, født
d. 26.- 4.-1929, datter af Ellen
og Aage Olsen. Parret har børne
ne: Arne, født d. 3.-6.-1951, Kir
sten, født d. 15.-7.-1952, Kurt,
født d. 29.-5.-1953, Claus, født d. 11.-9.-1954, Peder, født d. 2.-2.-1957, Ellen, født d.
1.-7.-1958, Ruth, født d. 9.-9.-1959, Pia, født d. 27.-11.-1961, Marianne, født d. 11.12.-1962, Anna, født d. 30.-3.-1964, 3ytte, født d. 9.-11.-1967 og Bo, født 18.-5.-1971.
A.L. overtog gården d. 1.-4.-1969 fra 3ørgen Larsen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1923 og 1981, svinestald fra 1976 og lade fra 1979. Gården drives med en
alsidig produktion på 60 årskøer af racen SDM og 35-40 årssøer, der produceres 800
smågrise årligt. Der er 2 traktorer, 2 gravemaskiner og plansilo. Maskinstation bruges
til høst.

SALTØVE3 90, SALTØBY-HYLLINGE, 4700 NÆSTVED.
GUNNAR 3ENSEN, gårdejer. Om
tales under Saltøvej 95.
G.3. overtog gården i -1985 fra
Ejner Sørensen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
30 ha. Bygningerne består af
stuehus og maskinhus fra 1980.
Der er plansilo samt korntørreri
med varm og kold luft. G.3. ejer
og driver også Saltøvej 95.
SALTØVE3 94, "ROSENDAL",
SALTØBY-HYLLINGE, 4700 NÆST
VED, tlf. 53-745160.
VAGN MADSEN, gårdejer, født
d. 16.-7.-1939, søn af Krestine
og Niels Madsen.
V.M. har været på Høng Land
brugsskole og er i Menighedsrå
det for Vallensved Sogn. Han
overtog gården i 1972 fra sine
forældre Krestine og Niels Mad-
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Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 33 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af svinestald
og halmlade fra 1947, slagtesvinestald fra 1973, smågrisestald og lade fra 1980, farestald fra 1978, maskinhus fra 1976/77 og gylletank. Gården drives med en svineproduk
tion på 60 årssøer, der produceres 1.200 smågrise og 1.200 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Man anvender ingen fremmed ar
bejdskraft.

SALTØVEJ 95, "VESTERGAARD",
SALTØBY, 4700 NÆSTVED, tlf.
53-745229.
GUNNAR JENSEN, gårdejer,
født d. 23.-11.-1947, søn af Her
dis og Ejner Jensen, gift d.
28.-6.-1975 med Bente Jensen,
lærer, født d. 12.-10.-1951, dat
ter af Gudrun og Helge Jensen.
Parret har børnene: Tine, født d.
19.-8.-1976 og Jens Christian,
født d. 13.- 4.-1983.
G.J. har været på Næsgaard Agerbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra sine sviger
forældre Gudrun og Helge Jensen.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 48 ha., der er forpagtet 15.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1932 og 1980
samt maskinhus fra 1975. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der
produceres 1.600 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, korn, græsfrø,
hvidkløver, sukkerroer og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plan
silo og korntørreri med kold luft. På gården er ansat 1 medhjælper.
G.J. ejer også Saltøvej 90, 4700 Næstved.
SALTØVEJ 103, "NORDGAARD", SALTØBY, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-745190.
POUL NIELSEN, gårdejer, født d. 10.-12.-1925, søn af Margrethe og Lars Peter Niel
sen, gift d. 3.-5.-1952 med Else Hansen, avisuddeler, født d. 10.-2.-1932, datter af
Johanne og Niels Peter Hansen. Parret har børnene: Birgith, født d. 9.-9.-1954, John,
født d. 16.-7.-1957 og Hanne, født d. 30.-6.-1959.
P.N. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården i 1964 fra sine for
ældre Margrethe og Lars Peter Nielsen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 30 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1975 og 1981. Avlsbygningerne består af
lade fra 1937. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og
ærter. Der 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft
samt halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
SALTØVEJ 125, "FJELLEBROGAARD", VALLENSVED, 4700 NÆSTVED, tlf. 53745293.
IB JENSEN, gårdejer, født d. 30.-9.-1931, søn af Sofie og Georg Jensen, gift d. 11.5.-1957 med Birthe Hansen, husassistent, født d. 2.-5.-1937, datter af Agnethe og Har
ry Hansen. Parret har døtrene: Ulla, født d. 28.-4.-1960 og Lisbet, født d. 2.-12.-1961.
I.J. overtog gården i 1971 fra Otto Madsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 14 ha., der er forpagtet 9,9 ha.
Stuehuset er opført i 1871 og løbende renoveret. Avlsbygningerne består af svinestald
og lade begge fra omkr. 1871, svinestalden er senere renoveret. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 70 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri med kold luft. Man
anvender ingen fremmed arbejdskraft. I.J. driver sin svigerindes gård Jenstrupvej 26,
Hyllinge.
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SKOLEVEJ 16, "SKOVGAARD", FODBY, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-745040.
GUNNER HARBOE, gårdejer, født d. 7.-11.-1922, søn af Ellen og Jørgen Harboe, gift
d. 25.-9.-1948 med Helene Bardenfleth, lab.assistent, født d. 5.-4.-1927, datter af
Elisabeth og H. Bardenfleth. Parret har 3 børn.
G.H. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1948.
Areal 40 ha.
Stuehuset er opført i 1879 og restaureret i 1979. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med
kold luft. Maskinstation bruges til høst. Desuden er der kaniner til antistofproduktion.
Denne produktion er uafhængig af landbruget.
SKOLEVEJ 20, "SKOVBO", FODBY, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-745281.
NIELS PULTZ, gårdejer, født d. 30.-5.-1944, søn af Bodil og Jørgen Pultz, gift d.
9.-12.-1965 med Birgit Pedersen, hjemmehjælper, født d. 13.-9.-1947, datter af Inge
borg og Charles Pedersen. Parret har børnene: Henrik, Annette, Gitte og Dorte.
N.P. er maskinarbejder. Han overtog gården d. 1.-4.-1971 fra sine svigerforældre
Ingeborg og Charles Pedersen.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 5,5 ha., der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1966. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1977 og lade fra 1978. Gården drives med en svineproduktion på 50 års
søer, der produceres 750 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt korntørreri med varm og kold
luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
SKOLEVEJ 27-29, "TVÆRHAVEGAARD", FODBY, 4700 NÆSTVED.
LARS INGEMANN, gårdejer, født d. 19.-7.-1953, søn af Karen og Knud Ingemann, gift
d. 23.-1.-1988 med Vibeke Aamodt, lærer, født d. 16.-12.-1959, datter af Gudrun og
Tage Aamodt. Parret har datteren Camilla, født d. 13.-6.-1988.
L.I. er direktør. Han overtog gården d. 1.-7.-1988 fra Verner B. Hansen.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 44 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra 1937 og ændret i 1989. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn, frø og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
rendegraver, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.

SKOLEVEJ 48, "VESTERGAARD",
SKRAVERUP-FODBY SOGN, 4700
NÆSTVED, tlf. 53-727005.
JENS SIVÆRT BROGAARD, gård
ejer, født d. 7.-5.-1945, søn af
Anna og Sivert Brogaard, gift d.
28.-6.-1969 med Kirsten Rasmus
sen, medhjælpende hustru, født
d. 14.-5.-1943, datter af Marie
og Jens Rasmussen. Parret har
børnene: Inger, født d. 5.-4.-1970,
Niels Sivert, født d. 2.-8.-1971
og Christian, født d. 3.-3.-1980.
J.S.B. har været på Høng Landbrugsskole og er i Kredsledelsen for D.L.G. Han overtog
gården i 1970 fra sine forældre Anna og Sivert Brogaard.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 34 ha., der er forpagtet 21 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1930, svinestalde fra 1930 og 1973 samt maskinhus fra 1975.
Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der produceres 750 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er græsfrø, sukkerroer, havefrø og korn. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 enkornssåmaskine, plan- og tårnsiloer samt korntør
reri med varm og kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
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JØRGEN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 26.-4.-1941, søn af Ernst Jørgensen, gift d.
26.-9.-1964 med Inge-Lise Jensen, kontorassistent, født d. 28.-8.-1944, datter af Hans
Åge Jensen. Parret har sønnerne: Lars, født d. 25.-7.-1965, Jens, født d. 17.-12.-1966,
og Christian født d. 27.-3.-1969.
J.J. er chauffør og har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.4.-1984 fra sin svigerfar Hans Åge Jensen. Nuværende ejere er mindst 7. generation
på gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 32 ha., der er 4,5 ha. skov og 4,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kostald
fra omkr. 1790, lade fra 1790 tilbygget i 1984. Gården drives med en kødkvægsbesæt
ning på 10 årsammekøer, 10 ungdyr og 10 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.

SKYDEBANEVEJ 15, STENBÆKS
HOLM, 4700 NÆSTVED, tlf. 53720781.
ERNST JENSEN, gårdejer, født
d. 30.-11.-1938, søn af Kirstine
og Hans Jensen, gift d. 12.-12.1959 med Bente Madsen, medhjæl
pende hustru, født d. 21.-11.-1941,
datter af Erna og Holger Mad
sen. Parret har børnene: Vibeke,
født d. 25.-5.-1960, Hans Henrik,
født d. 1.-3.-1962 og Jens Erik,
født d. 2.-10.-1965.
E.J. har været på Ryslinge Højskole med landbrugsfag og er i repræsentantskabet for
M.D. Food. Han købte jorden i 1960 og byggede selv gården, som er udstykket fra
"Fjordgaarden".
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 49 ha.
Stuehuset er opført i 1960 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1960 og 1978, staklade fra 1972, lade fra 1975, maskinhus fra 1978, gylle
tank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 60
ungdyr og 30 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er malt
byg, hvede og sukkerroer. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 etkornssåmaskine og 1
svinglæsser. På gården er ansat 2 faste medhjælpere.

SKÆLSKØRVEJ 52, "STENHØJGAARD", KARREBÆKSTORP,
4736 KARREBÆKSMINDE.
BENT VAGNER NIELSEN, gård
ejer. Omtales under Landevejen
58, Toksværd, Holmegaard Kom
mune.
B.V.N. overtog gården d. 11.-6.1982 fra sine forældre. Nuværen
de ejer er 3. generation på går
den, som kom i familiens eje
omkr. 1880.
Ejendomsskyld 2.040.000. Areal 34,7 ha., der er 3 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1983-85. Avlsbygningerne består af lade og
maskinhus begge fra 1890. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af hindbær, jordbær, byg, hvede, raps og frø. Der er 2 traktorer. På gården er ansat
3-4 skolebørn i sæsonen. B.V.N. ejer og driver også Landevejen 58, Toksværd.
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tlf. 53-743016.
GERNER PETERSEN, gårdejer, født d. 21.-9.-1927, søn af Tora og Alfred Petersen.
G.P. overtog gården d. 14.-4.-1974 fra sine forældre Tora og Alfred Petersen, som
byggede gården på jord fra slægtsgård.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 13,5 ha.
Stuehuset er opført i 1925. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade
alle fra 1925. Besætningen består af 5 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 1 traktor, plansilo og korntørreri med kold
luft. Maskinstation bruges til høst.

SKÆLSKØRVEJ 83, "DAMSMOSEGAARD", MENSTRUP, 4700 NÆSTVED, tlf. 53743259.
BENT HUNSBALLE, gårdejer, født d. 4.-4.-1940, søn af Karla og Ander Chr. Huns
balle, gift d. 21.-4.-1962 med Hanne Madsen, medhjælpende hustru, født d. 14.-2.1942, datter af Inge og Carl Madsen. Parret har sønnerne: Claus, født d. 27.-7.-1965,
Jan, født d. 24.-6.-1967 og Henrik, født d. 8.-12.-1975.
B.H. har været næstformand for Landboforeningen i Skælskør, han er formand for
Dansk Spiseløgavlforening, i bestyrelsen for SEAS, i brancherådet for frugt, bær og
grønsager. Han overtog gården d. 1.-4.-1962 fra Laue Petersen.
Ejendomsskyld 3.550.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 32 ha. Der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1879 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1870 ændret til lagerhal i 1987, løghaller fra 1970 og 1981, lade fra 1870 ændret i
1979, garage/kølerum fra 1975 og maskinhus fra 1974. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af raps, ærter, korn, frø, løg, grønsager og sukkerroer. Der
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 maskinmarkvandingsanlæg, div. løgmaskiner, 1 gaffel
truck, 1 løgsorterer, grøntvaskeri, plansilo, korntørreri med varm og kold luft, anpar
ter i vindmølle samt lager- og kølekapacitet til løg og grønt. På gården er ansat 3
faste medhjælpere samt skolebørn ca. 2.500 timer årligt.
SKÆLSKØRVEJ 103, "HELLERØDGAARD", MENSTRUP, 4700 NÆST
VED, tlf. 53-743218.
BENT NIELSEN, gårdejer, født d.
17.-2.-1940, søn af Anna og Al
fred Nielsen, gift d. 7.-11.-1964
med Inge Lise Jørgensen, revi
sorassistent, født d. 8.-4.-1940,
datter af Oda og Knud Aage
Jørgensen. Parret har børnene:
Birthe, født d. 21.-7.-1966 og
Jørgen, født d. 2.-3.-1969.
B.N. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-6.-1970 fra sine
forældre Anna og Alfred Nielsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 31 ha., der er 1 ha. marginaljord og forpagtet 28 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1925 ændret til svinestald, svinestald og lade begge fra 1925 og maskinhus fra
1984. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps, ærter
og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med kold luft.
På gården er ansat 1 halvtidsskoledreng.
B.N. ejer og driver også "Tollerødgaard", Spjellerupvej 101, 4700 Næstved.
SLAGELSEVEJ 172, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-720919.
INGER MIKKELSEN, kantinedame, født d. 25.-8.-1939, datter af Georg Jensen, gift d.
25.-5.-1963 med Knud Mikkelsen, født d. 17.-2.-1931, søn af Kristian Mikkelsen.
Parret har børnene: Claus og Irene.
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d. 1.-1.-1984 fra sin far Georg
Jensen. Nuværende ejer er 3. ge
neration på gården, som kom i
slægtens eje i 1912.
Areal 2 ha., der er bortforpagtet
1 ha.
Stuehuset er restaureret i 198486.

SLAGELSEVEJ 277, "TOFTEBO", KYSE, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-744157.
VAGN CLAUSEN, gårdejer, født d. 21.-3.-1942, søn af Karen og Richardt Clausen,
gift d. 6.-11.-1971 med Birgit Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 5.-3.-1949, datter
af Marie og Erling Nielsen. Parret har datteren Janne, født d. 13.-1.-1977.
V.C. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1966 fra
Henry Jensen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 22,3 ha., heraf tilkøbt 14,6 ha. sidstnævnte er for
ældrenes jord. Der er forpagtet 7,7 ha.
Stuehuset er opført i 1948 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1948, sostald og lade begge fra 1971, slagtesvinestald fra 1979
samt maskinhuse fra 1954 og 1976. Gården drives med en svineproduktion på 45 års
søer, der produceres 850 slagtesvin årligt, desuden er der 60 moderfår og 5 væddere.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og græsfrø. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, halvpart i enkornssåmaskine, plansilo samt korntørreri med varm og kold
luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
SLAGELSEVEJ 279, "SKOVGAARD", KYSE, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-744230.
BJARNE JAKOBSEN, gårdejer, født d. 4.-11.-1938, søn af Edith og Jakob Jakobsen,
gift d. 9.-12.-1961 med Birthe Poulsen, medhjælpende hustru, født d. 19.-2.-1944,
datter af Viola og Thorvald Poulsen. Parret har sønnerne: Bjørn, født d. 23.-5.-1962,
Bo, født d. 17.-8.-1964 og Birger, født d. 1.-10.-1965.
B.J. er værkfører. Han overtog gården i 1973 fra Josef Larsen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 7,7 ha.
Stuehuset er opført i 1948 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1948 og svinestald fra 1965 begge ændret til hundekennel i 1973, desuden er der
maskinhus fra 1978. Gården drives som hundekennel med Airebalterrier - 1 tæve og 1
han - samt Sof ft Coat Ted Wheaten - 2 tæver og 1 han - B.J. var første importør af
hunde fra Irland af sidstnævnte race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, korn
og græsfrø. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker. Man anvender ingen fremmed ar
bejdskraft.
SORØVEJ 491, "LANGEVRÄGÄRD", RISLEV, 4700 NÆSTVED.
STIG P. HANSEN, systemplanlægger, omtales under Gerdrupvej 24, Gerdrup, 4700
Næstved.
S.P.H. overtog gården d. 1.-1.-1976 fra Arne Hansen.
Areal 42 ha., heraf 6 ha. marginaljord.
S.P.H. ejer og driver desuden "Højgård", Gerdrupvej 24, 4700 Næstved.

SPJELLERUP BYGADE 4, "GAMMELHØJGAARD", SPJELLERUP, 4700 NÆSTVED, tlf.
53-743169.
JOHANNES CHR. HANSEN, gårdejer, født d. 2.-7.-1927, søn af Marie og Niels Chr.
Hansen, gift d. 29.-11.-1953 med Edith Karen Andersen, medhjælpende hustru, født d.
5.-8.-1933, datter af Karen og Otto Andersen. Parret har børnene: Jens Otto, født d.
23.-5.-1954, Lise, født d. 8.-6.-1957, Jette, født d. 24.-4.-1961 og Lars, født d.
19.-2.-1964.
J.C.H. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-3.-1966 fra
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Kristine Pedersen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 19,5 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1875 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1875, 1922 og 1968, slagtesvinestald fra 1974, lade fra 1875 og maskinhus
fra 1979. Gården drives med en svineproduktion på 27 årssøer, der produceres 50 smågrise og 470 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er græsfrø, kløver,
fremavlsærter, sukkerroer og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårn
siloer, korntørreri med kold luft, halmfyr og vindmølleanparter.
J.C.H. ejer og driver også "Flinthøj", Skovriddergårdsvej 8, Nyrup. Ejendomsværdi
1.500.000. Areal 21 ha. Denne gård drives udelukkende med planteavl.
SPJELLERUPVEJ 8, "PRÆSTELUNDSGAARD", SPJELLERUP,
4700 NÆSTVED, tlf. 53-743127.
GERNER RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 5.-3.-1924, søn af Anna
og Martin Rasmussen, gift d.
10.-6.-1954 med Anne-Lise Hen
riksen, medhjælpende hustru,
født d. 2.- 1.-1929, datter af Ida
og Lars Henriksen. Parret har
børnene: Hanne, født d. 9.-9.1957, Jørgen, født d. 30.-9.-

1959 og Ole, født d. 17.-10.-1963.
G.R. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1959 fra sine forældre
Anna og Martin Rasmussen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er 1 ha. mose.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1912, 1965 og 1978/79, lade og maskinhus begge fra 1979 samt gylletank.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.600 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, græsfrø og kløver. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
korntørreri med varm og kold luft samt staldvarme til stuehuset. Man anvender ingen
fremmed arbejdskraft.
SPJELLERUPVEJ 15, "KOSMETIKGAARDEN", SPJELLERUP, 4700 NÆSTVED, tlf.
53-743339.
KIRSTEN MUNCH, gårdejer, født d. 12.-7.-1949, datter af Ruth og Børge Munch.
K.M. har børnene: Thomas, født d. 6.-10.-1983 og Jesper, født d. 9.-8.-1979.
K.M. er naturkosmetolog og aromaterapeut, hun er medlem af Menighedsrådet. Hun
overtog gården d. 1.-4.-1988 fra Gina Løtze og Chr. Hansen.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 0,5 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og restaureret i 1988/89. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1945 og lade fra 1955. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af kosmetikurter og lægeplanter. Der er solvarmeanlæg og fabrikation af
naturkosmetik.
SPJELLERUPVEJ 19, "LANGE
HØJ", SPJELLERUP, 4700 NÆST
VED, tlf. 53-743197.
POUL BENDIXEN, gårdejer, født
d. 27.-8.-1921, søn af Alma og
Axel Bendixen, gift d. 20.-11.1954 med Klara Hansen, medhjæl
pende hustru, født d. 22.-7.-1930,
datter af Anna M. og Hans Chr.
Hansen. Parret har børnene: Gun
nar, født d. 12.-10.-1955 og An
ne Marie, født d. 1.-3.-1958.
P.B. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1961 fra sine
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Ejendomsskyld 917.000. Areal 8,8 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha. Der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1910 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1956, svinestald og lade begge fra 1965. Gården drives som alsidigt landbrug
med 1 årsko, 2 ungdyr og 4 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 50 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, plansilo og
korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til høst.
SPJELLERUPVEJ 32, BRORUP, 4700 NÆSTVED.
NIELS ERIK PEDERSEN, gårdejer. Omtales under Tornemarksvej 17, 4700 Næstved.
N.E.P. overtog gården i 1971 fra Julius Rasmussen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 7 ha. Stuehuset er opført omkr. 1900. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, korn og græsfrø.
N.E.P. ejer og driver også Tornemarksvej 17, 4700 Næstved.

SPJELLERUPVEJ 67, "STENHOLMGAARD", SPJELLERUP, 4700
NÆSTVED, tlf. 53-743187.
YRSA JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 18.-6.-1936, datter af
Marie og Vald. Petersen, gift d.
18.- 6.-1958 med Jørgen Jørgen
sen, gårdejer, født d. 3.-2.-1929,
søn af Jenny og Johs. Jørgensen.
Parret har sønnerne: Torben,
født d. 23.-1.-1962, Bjarne, født
d. 9.-5.-1963, Michael, født d.
15.-5.-1966 og Henrik, født d. 13.-3.-1970. J.J. døde d. 1.-3.-1983.
Y.J. er omsorgsmedhjælper. Hun overtog gården d. 1.-3.-1983 fra sin mand Jørgen
Jørgensen, som havde overtaget den i 1963 fra svigerforældrene Marie og Vald. Peter
sen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 27,8 ha., der er forpagtet 38,5 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1970 ændret til svinestald i 1980, svinestalde fra 1900 og 1980 samt lade fra 1900.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, korn og
frø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og halmfyr. Gården med forpagtning
drives af sønnen Torben Jørgensen, Spjellerupvej 70.
SPEJJERUPVEJ 89, "SVANEMOSEGAARD", MARVEDE, 4700
NÆSTVED, tlf. 53-743037.
JENS LUND PETERSEN, gårdejer,
født d. 24.-4.-1936, søn af Anna
og Kristian Ammentorp Petersen,
gift d. 3.-9.-1960 med Birgit
Pedersen, husassistent, født d.
9.-11.-1938, datter af Gerda og
Valdemar Pedersen. Parret har
døtrene Tove, født d. 10.-8.-1961
og Kirsten, født d. 30.-5.-1963.
J.L.P. er specialarbejder, han har været på Lyngby Landbrugsskole og er repræsentant
i Landboforeningen. Han overtog gården d. 1.-8.-1960 fra sine forældre Anna og Kri
stian Ammentorp Petersen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 34,3 ha., der er 8 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af svinestald
fra omkr. 1895, sostald fra 1972, lade fra 1941 og foderhus fra omkr. 1880. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri med
kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
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SPJELLERUPVEJ 100, "KNUDSHØJGAARD", MARVEDE, 4700
NÆSTVED, tlf. 53- 743129.
KNUD V. JENSEN, gårdejer, født
d. 19.-3.-1951, søn af Eli og
Knud V. Jensen, bor sammen
med Jette Rasmussen, hjemme
hjælper, født d. 11.-10.-1953,
datter af Ruth og Bent Rasmus
sen.
K.V.J. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-1.-1977 fra sine forældre Eli og Knud V. Jensen. Nuværende ejer er 3. generation
af selvejere på gården, familien var før den tid fæstere.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 22 ha., der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912, svinestald
fra 1965, lade fra 1989 og maskinhus fra 1979. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af raps, korn og frø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
korntørreri med kold luft og halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

SPJELLERUPVEJ 101, "TOLLERØDGAARD", 4700 NÆSTVED.
BENT NIELSEN, gårdejer. Omtales under Skælskørvej 103.
B.N. overtog gården d. 1.-3.-1989 fra sin farbror Marius Nielsen. Nuværende ejer er 5.
generation af selvejere.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 33 ha., der er 2 ha. skov og 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1805. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald begge
fra 1805 samt lader fra 1805 og 1925. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af raps, ærter, korn og græsfrø. B.N. ejer og driver også Skælskørvej
103, de 2 gårde drives sammen.
SPJELLERUPVEJ 122-24, "SPJELLERUPGAARD", MARVEDE, 4700 NÆSTVED, tlf.
53-743050.
KJELD RASMUSSEN og NIELS RASMUSSEN, gårdejere. K.R. er født d. 24.-10.-1918,
søn af Else og Niels Rasmussen, gift d. 18.-3.-1955 med Anneliese Heckkafth, husmor,
født d. 4.-4.-1929, datter af Mathilde og Johan Heckkafth. Parret har sønnerne: Niels,
født d. 15.-12.-1955 og Bernt, født d. 14.-1.-1957.
K.R. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården i 1955 fra sine forældre
Else og Niels Rasmussen. Sønnen N.R. er skovridder og direktør på Herlufholm.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 150 ha., der er 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1870. Avlsbygningerne består af forvalterbolig fra 1910, lader
fra 1912 og 1930 samt maskinhus fra 1910. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af ærter, frø, korn og kirsebær, kirsebærplantagen er på 6,5 ha.
Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsiloer samt korntørreri med varm og
kold luft. På gården er ansat 1 forvalter.
STRANDBAKKEN 1-3, "HESSELBJERGGÅRD", KARREBÆKSTORP, 4736 KARRE
BÆKSMINDE, tlf. 55-442137.
DAN HANSEN, gårdejer, født d. 11.-5.-1933, søn af Jens Hansen. D.H. har børnene:
Inga, Ingrid og Johannes.
D.H. overtog gården i 1978. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Areal 42 ha., der er 3 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført omkr. 1890. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og
lade alle fra 1940 og maskinhus fra 1979. Gården drives med en svineproduktion på 28
årssøer, der produceres 400 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn
og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

STRANDBAKKEN 115, "KVÆRNHOLM", KARREBÆK, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-743175.
NIELS BØRGE POULSEN, gårdejer, født d. 19.-8.-1921, søn af Kristine og Niels Poul-
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Marie og Jens Jensen. Parret har børnene: Kamma, Grethe og Niels Christian.
N.B.P. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra sine for
ældre Kristine og Niels Poulsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 21,8 ha. Der er 1,5 ha. marginaljord og forpagtet 4
ha.
Stuehuset er opført omkr. 1830 og restaureret omkr. 1970. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1939, svinestald fra omkr. 1850, lade fra 1939 og maskinhus fra 1978.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo, korntørreri med varm luft, halmfyr
og anparter i vindmølle. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

STUBBERUPVEJ 5, STUBBERUP,
4700 NÆSTVED, tlf. 53-750203.
KNUD HAUERBERG, gårdejer,
født d. 3.-10.-1906, søn af Ingrid
Marie og Mads Hauerberg, gift d.
5.-8.-1944, med Arna Markussen,
husmor, født d. 16.-11.-1921, dat
ter af Margrete og Johan Markus
sen. Parret har sønnen Jørgen,
født d. 14.-9.-1956.
K.H. har været på Lundby Land
brugsskole. Han forpagtede går
den i 1944 og overtog den i 1965
fra sine forældre Ingrid Marie og Mads Hauerberg.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 29,9 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og restaureret i 1944. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1934 og lade fra 1952. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af raps og korn. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Sønnen Jørgen
hjælper til.

STUBBERUPVEJ 13, "HESSELGÅRD", STUBBERUP, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-750219.
FINN KJÆRGAARD HANSEN, gårdejer, født d. 29.-9.-1961, søn af Anni og Knud
Kjærgaard Hansen, bor sammen med Anne Sofie Lund Klougart, lærer, født d. 21.-8.1962, datter af Lis og Bent Klougart. Parret har sønnen Anders, født d. 19.-10.-1988.
F.K.H. har været på Lundby og Høng landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-3.1988 fra sine forældre Anni og Knud Kjærgaard Hansen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 36 ha., der er 0,5 ha. skov og forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1870. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af rødsvingelfrø, ærter og korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo og
korntørreri med kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
SØNDERGADE 84, "NØRREGAARD", ÅGERUP, 4700 NÆST
VED, tlf. 53-744077.
POUL LARSEN, gårdejer, født
d. 20.-3.-1932, søn af Esther og
Peter Larsen, gift d. 3.-6.-1959
med Bente Langholm, medhjæl
pende hustru, født d. 19.-11.-1934,
datter af Marie og Ejnar Lang
holm. Parret har børnene: Hans,
født d. 12.-10.-1961 og Anette,
født d. 11.-12.-1968.
P.L. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1 .-3.-1966 fra sine
svigerforældre Marie og Ejnar Langholm.
Ejendomsskyld 2.260.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 12,3 ha. Der er forpagtet 5,4 ha.
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S tuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1934, løsdriftsstald fra 1986, lader fra 1934 og 1976, maskinhus fra 1976 og
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 60 ungdyr og
25 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er græsfrø og sukker
roer. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roesåmaskine, tårnsilo samt korntørreri
med varm og kold luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
SØNDERHAVEVEJ 5, HAVNSKOV,
4700 NÆSTVED, tlf. 53-744002.
ASGER HENNECKE, gårdejer,
født d. 5.-2.-1937, søn af Hedvig
og Karl Hennecke, gift d. 26.-11.1960 med Tove Stubgaard Lar
sen, medhjælpende hustru, født
d. 22.-12.-1939, datter af Ester
og Johs. Stubgaard Larsen. Par
ret har børnene: Dorthe, født d.
6.-7.-1961, Lone, født d. 24.-9.1963 og Thomas, født 21.-9.-1968.
A.H. har været på Kærhave Landbrugsskole og er medlem af Menighedsrådet. Han
overtog gården d. 1.-2.-1966 fra sine forældre Hedvig og Karl Hennecke, som byggede
gården i 1926.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 11 ha., der er forpagtet 4,6 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1926, 1967, 1975 og 1977, lade fra 1973, maskinhus fra 1958 og foderhus
fra 1939. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der produceres 350
smågrise og 400 slagtesvin af racen Duroc Landrace, gården drives som avlscenter
med ca. 350 avlsdyr årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt vindmølle. Man
anvender ingen fremmed arbejdskraft.
SØNDERHAVEVEJ 10, HAVN
SKOV, 4700 NÆSTVED, tlf. 53744066.
FLEMMING JENSEN, gårdejer,
født d. 18.-4.-1952, søn af Her
dis og Ejner Jensen, gift d. 26.1 1.-1983 med Dorte Langholm
Gundesen, sygeplejerske, født d.
6.-5.- 1957, datter af Ellen Gun
desen. Parret har tvillingedrengene: Jesper og Anders, født d.
25.-8.- 1983.
F.J. har været på Næsgaard Agerbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-12.-1977 fra
Asger Jensen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 15 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1940 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1961 og 1979, lade fra 1985 og gylletank. Gården drives med en svinepro
duktion på 100 årssøer, der sælges 2.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøde er raps. Der er 1 traktor, tårnsilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation
bruges til høst.
SØNDERVEJ 28, "SØHOLT", FODBY, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-745070.
JØRGEN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 3.-3.-1940, søn af Karen og Niels Jørgensen,
gift i 1988 med Solvej Rasmussen, sygehjælper, født d. 13.-2.-1937, datter af Åge
Rasmussen. Parret har børnene: Karina, født d. 15.-2.-1968 og Jesper, født d. 23.4.-1971.
J.J. er haveentreprenør (Søholt Haveanlæg), han har været på Lundbdy Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 1.-8.-1968 fra Gustav Cortesen.
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halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

Ejendomsskyld 2.000.000. Areal
35 ha., der er frasolgt 9 ha.
"Søholfs stuehus er opført i
1878 og restaureret i 1989. Avls
bygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1955
samt lade fra 1981. Gården dri
ves udelukkende med planteroduktion bestående af raps, frø og
korn. Der er 1 traktor, 1 meje
tærsker, plansilo, korntørreri
med varm og kold luft samt

SØNDERVEJ 44, BISTRUP, 4700 NÆSTVED.
UFFE NIELSEN, gårdejer. Omtales under Tåstrupvej 43, Tåstrup.
U.N. overtog gården i 1985 fra Marie Rasmussen. Gården er slægtsgård.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 5,7 ha.
Stuehuset er opført i 1919 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra 1919. Gården drives udelukkende med planteproduktion
beståenden af raps, ærter og korn. Der er plansilo samt korntørreri med varm og kold
luft. U.N. ejer og driver også Tåstrupvej 43, Tåstrup.

TEGLVÆRKSVEJ 8, "FRUEGAARD", MARVEDE, 4736 KARREBÆKSMINDE, tlf.
53-743007.
JANE BRUUN MORTENSEN, gårdejer, født d. 25.-12.-1957, datter af Birthe Mor
tensen. J.B.M. har tvillingesønnerne: Martin og Morten, født d. 30.-9.-1985.
J.B.M. er lastvognchauffør. Hun overtog gården d. 1.-8.-1987 fra sin mor Birthe
Mortensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 39,1 ha.
Stuehuset er opført i 1866 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1896 og 1988 samt lade fra 1935. Gården drives med en svineproduktion på 8
årssøer, der produceres 150 slagtesvin årligt, desuden er der 2 heste. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, tårnsilo og korntørreri med kold luft.
Maskinstation bruges til høst.

TEGLVÆRKSVEJ 21, MENSTRUP, 4736 KARREBÆKSMINDE, tlf. 53-743217.
GUNNAR LAURITS PETERSEN, gårdejer, født d. 12.-10.-1941, søn af Gerda og Ernst
Petersen, gift d. 7.-11.-1964 med Else Svendsen, medhjælpende hustru, født d. 2.-1.1943, datter af Laura og Niels Svendsen. Parret har døtrene: Annette, født d. 25.-10.1966 og Marianne, født d. 1.-7.-1970.
G.L.P. er vurderingsinspektør ved Ny Kredit og i repræsentantskabet for S.A.L.
Dalmose. Han overtog gården d. 11.-6.-1961 fra Martin Nielsen.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 16,1 ha., heraf tilkøbt 10,4 ha. Der er forpagtet 14,9
ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1966, lade fra 1970 og maskinhuse fra 1977 og 1984. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
rødkål, ærter, spinat og løg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 sprinklermarkvan
dingsanlæg, 1 etkornssåmaskine, 1 maskine til grønsager, plan- og tårnsiloer samt korn
tørreri med varm og kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
G.L.P. ejer og driver også "Rønmosegaard", Teglværksvej 23.
TEGLVÆRKSVEJ 23, "RØNMOSEGAARD", MENSTRUP,
GUNNAR LAURITS PETERSEN, gårdejer. Omtales under
G.L.P. overtog gården d. 1.-1.-1978 fra sine forældre
Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.090.000. Areal 15,3 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1975, her bor

4736 KARREBÆKSMINDE.
Teglværksvej 21.
Gerda og Ernst Petersen.

G.L.P.'s forældre. Avlsbyg-
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1953. Gården drives udelukkende med planteproduktion. Der er samdrift mellem eje
rens 2 gårde. Der er tårnsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft. G.L.P. ejer og driver også Teglværksvej 21, 4736 Karre
bæksminde.
TEGLVÆRKSVEJ 24, MENSTRUP, 4736 KARREBÆKSMINDE, tlf. 53-743227.
AXEL STEEN CHRISTOFFERSEN, gårdejer, født d. 30.-1.-1954, søn af Rigmor og
Poul Christoffersen, gift i 1988 med Ruth Larsen, butiksbestyrer, født d. 1.-6.-1959,
datter af Helga og Arnold Larsen. Parret har sønnen Kasper, født d. 25.-2.-1985.
A.S.C. overtog gården i 1980.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret omkr. 1970. Avlsbygningerne består af svi
nestalde fra 1912 og 1979. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der
produceres 400 slagtesvin årligt. Der er tårnsilo og korntørreri med kold luft. Maskin
station bruges til markarbejdet.

TEGLVÆRKSVEJ 31, MENSTRUP, 4736 KARREBÆKSMINDE, tlf. 53-743305.
JENS PETER CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 6.-10.-1950, søn af Elna og Viggo
Christensen, gift d. 17.-5.-1975 med Anne-Marie Hansen, sygeplejerske, født d.
2.-1.-1951, datter af Lydia og Hans Hansen. Parret har børnene: Lasse, født d.
16.-8.-1977 og Tine, født d. 8.-4.-1980.
J.P.C. er faglærer og sidder i Skolenævnet. Han overtog gården d. 15.-12.-1978 fra
Thorvald Albrechtsen.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald fra 1936 og lade fra 1945. Besætningen består af 1 hoppe og 4 plage af
racen Islænder. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Maskinstation
bruges til markarbejdet.
TEGLVÆRKSVEJ 38, "HØJSTENSGÅRDEN", MENSTRUP, 4736 KARREBÆKSMINDE.
MOGENS DITLEV JENSEN, gårdejer. Omtales under Guderupvej 18, 4700 Næstved.
M.D.J. overtog gården d. 1.-4.-1985 fra sine forældre Mary og Knud Jensen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 23 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1952, svinestalde fra 1900 og 1952 samt lade fra 1952. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af raps, ærter og sukkerroer. Der er 2 tårnsiloer samt
korntørreri med varm og kold luft. Een søn hjælper til på gården.
M.D.J. ejer og driver også "Svingkærgård", Guderupvej 18, 4700 Næstved.
TEGLVÆRKSVEJ 55, KARREBÆKSTORP, 4736 KARREBÆKSMINDE, tlf. 53-743085.
ROBERT ENGHOLM LARSEN, gårdejer, født d. 20.-5.-1955, søn af Inger Marie og
Jens Larsen, bor sammen med Annelise Andersen, specialarbejder, født d. 20.-4.-1955,
datter af Inge og Viggo Pedersen.
R.E.L. er traktorfører og har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-4.-1985 fra sine forældre Inger Marie og Jens Larsen. Nuværende ejer er 3. genera
tion på gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 15,6 ha. Der er 3,3 ha. margi
naljord.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1910, lade fra 1943 og maskinhus fra 1965. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på 200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter og korn. Der er 2 traktorer, tårnsilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation
bruges til høst. R.E.L.'s forældre bor på ejendommen, han bor selv på H. C. Andersensvej 41, 4700 Næstved.
TEGLVÆRKSVEJ 68, "BJERGEGAARDEN", KARREBÆKSTORP, 4736 KARREBÆKSMIN
DE, tlf. 53-743076.
PETER JØRGENSEN, gårdejer, født d. 8.-6.-1936, søn af Karen og Niels Jørgensen,

-208-

gift d. 14.-7.-1962 med Lis
Schwenger Nielsen, kontorassi
stent, født d. 30.-7.-1940, datter
af Grethe og Kaj Nielsen. Parret
har sønnerne: Niels, født d. 6.6.-1963 og Lars, født d. 30.-4.1970.
L.S.J. er medlem af Menighedsrå
det i Karrebæksminde.
Peter Jørgensen har været på
Lyngby Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-7.-1966 fra Gerda Henriksen. Ejendomsskyld 2.230.000. Areal 37 ha.
Stuehuset er opført i 1894 og restaureret i 1971. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra 1894 og maskinhus fra 1965. Besætningen består af 5 årsammekøer og 3 slagtekalve af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, græsfrø og korn. Der ér 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 etkornsåmaskine, 1
rendegraver, 1 rulleballepresser, tårnsilo, korntørreri med kold luft, halmfyr og vindmølleanparter. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
TOFTEGÅRDSVEJ 5, "LANDLYST",
FODBY, 4700 NÆSTVED, tlf.
53- 745039.
CHR. SUND CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 11.-2.-1934, søn
af Marie og Niels Jakobsen, gift
d. 3.-9.-1960 med Birgit Jensen,
medhjælpende hustru/specialarbejder, født d. 4.-7.-1935, datter af
Dagny og Ole Peter Jensen. Par
ret har datteren Bente, født d.
6.-8.-1964.
C.S.C. er grise- og kreaturhandler, han har været på Lyngby Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 11.-6.-1960 fra Nørregaard.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1958 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1958, garage fra 1957 og lade fra 1976. Besætningen består af
1 hoppe og 1 vallak af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 lastvogn til smågrise, plansilo samt
korntørreri med varm og kold luft.
C.S.C. ejer og driver også "Baunegaard", Baunevej 18, Fodby, 4700 Næstved.
TORNEMARKSVEJ 1, BRORUP, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-743326.
TINA BALLE og FINN MADSEN, gårdejere. F.M. er født d. 6.-5.-1960, søn af Ingrid
og Egon Madsen, bor sammen med Tina Balle, skatterivisor/gårdejer, født d. 9.-9.1965, datter af Doris og Villiam Balle.
F.M. er chauffør. Parret overtog gården d. 1.-8.-1988 fra T.B.'s forældre Doris og
Villiam Balle.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 5 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1900, hønsehus fra 1850 og maskinhus fra 1979. Besætningen består af 3 rideheste.
Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg og hvede. Der er 1 såmaskine. Markar
bejdet udføres af ejerne selv med lejede maskiner.

TORNEMARKSVEJ 6, "BRORUPGAARD", BRORUP, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-743145.
LAURIDS JENSEN, gårdejer, født d. 18.-3.-1919, søn af Anna og Peter Jensen, gift d.
5.-5.-1944 med Marie Schiøtt, medhjælpende hustru, født d. 12.-12.-1921, datter af
Jensigne og Lars Schiøtt. Parret har børnene: Lene, født d. 8.-9.-1945 og Lars, født d.
23.-11.-1951.
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Nielsen.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 23 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1870, svinestald fra 1966 og lade fra 1945. Gården drives med med en
svineproduktion på 2 årssøer, der produceres 25 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og korn. Der er 1 traktor, tårnsilo og korntørreri med varm luft.
Maskinstation bruges til høst.
TORNEMARKSVEJ 10, "SANDBJERGGAARD", BRORUP, 4700
NÆSTVED, tlf. 53-743151.
POUL ANKER CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 6.-9.-1940, søn
af Caroline og Chr. Christensen,
gift d. 15.-5.-1965 med Grethe
Hansen, medhjælpende hustru,
født d. 7.-3.-1943, datter af
Dagmar og Emil Hansen. Parret
har børnene: Tina, født d. 25.12.-1969 og John, født d. 23.11.-1973.
P.A.C. er i bestyrelsen for Nordgrønt. Han overtog gården d. 1.-2.-1969 fra sine for
ældre Caroline og Chr. Christensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.370.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1815, sostalde fra 1815 og 1972, kølerum fra 1987, lader fra 1920 og 1944 samt
maskinhus fra 1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
ærter, korn og grøntsager. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 sprinklermarksvan
dingsanlæg, 3 grøntsagsoptagere, grøntsagssåmaskiner, 1 kålhøstmaskine, plansilo samt
korntørreri med varm og kold luft. Ejendommen drives med 30% grøntsager. Man
anvender ingen fremmed arbejdskraft.
TORNEMARKSVEJ 17, "LEVETOFTEGAARD", BRORUP, 4700 NÆSTVED, tlf. 53743172.
NIELS ERIK PEDERSEN, gårdejer, født d. 24.-4.-1929, søn af Klara og Peder Peder
sen, gift d. 29.-5.-1957 med Tove Hansen, omsorgsassistent, født d. 29.-11.-1934,
datter af Emma og Georg Hansen. Parret har sønnen Peter, født d. 16.-4.-1961.
N.E.P. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1958 fra sine
forældre Klara og Peder Pedersen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 23 ha.
Stuehuset er opført i 1933. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald, lade og
maskinhus alle fra 1933. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af ærter, korn og græsfrø. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med kold luft.
Maskinstation bruges til høst.
N.E.P. ejer og driver også Spjellerupvej 32, 4700 Næstved.

TORNEMARKSVEJ 18, "KILPEGAARD", BRORUP, 4700 NÆST
VED, tlf. 53-743258.
BENT POULSEN, gårdejer, født
d. 9.-5.-1924, søn af Marie og
Poul Poulsen, gift d. 24.-6.-1954
med Inge Jensen, medhjælpende
hustru, født d. 24.-6.-1927, dat
ter af Karen og Kresten Jensen.
Parret har børnene: Jane, født
d. 14.-8.-1955 og Finn, født d.
18.-4.-1958.
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Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 19,5 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1978 og lade fra 1911. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der
produceres 450 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps, sukkerroer
og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri med kold luft. Man
anvender ingen fremmed arbejdskraft.

TORNEMARKSVEJ 24, BRORUP,
4700 NÆSTVED, tlf. 53-743142.
POUL GEORG POULSEN, gård
ejer, født d. 1.-6.-1913, søn af
Marie og Poul Poulsen, gift d.
1.-6.-1946 med Karen Larsen,
medhjælpende hustru, født d.
13.-9.-1921, datter af Ida og Con
rad Larsen. Parret har børnene:
Birgitte, født d. 11.-3.-1948,
Flemming, født d. 2.-1.-1951 og
Claus, født d. 25.-11.-1963.
P.G.P. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-3.-1951 fra
Laura Hansen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført i 1967. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og maskinhus
alle fra 1900 samt svinestald fra 1968. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af sukkerroer, korn og maltbyg. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plan
silo og korntørreri med kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
TORNEMARKSVEJ 34, BRORUP,
4700 NÆSTVED.
BENTE LARSEN og JENS V.
JENSEN, gårdejere. B.L. er født
d. 27.-5.-1951, datter af Solveig
og Poul A. Larsen, gift med
Jens V. Jensen, linieofficer, født
d. 11.-10.-1949, søn af Eli og
Knud V. Jensen. Parret har dat
teren Bianca, født d. 11.-3.-1987.
B.L. er sekretær. Parret overtog
gården d. 11.-12.-1985 fra Jens
Rasmussen. Ejendomsskyld 750.000. Areal 5,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1925 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af
svinestald fra 1950, kvægstald og lade begge fra 1925. Besætningen består af 2 årsammekøer, 2 ungdyr og 1 slagtekalv af racen Charolais, desuden er der 200 æglæggen
de høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og frøgræs. Der er 1 traktor,
tårnsilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til høst.

TORNEMARKSVEJ 35, "VESTERGAARD", BRORUP, 4700 NÆST
VED, tlf. 53-743046.
ARNE LARSEN, gårdejer, født d.
10.-8.-1917, søn af Mette og
Lars Nielsen Larsen, gift d.
20.-9.-1947 med Marie (Mie) Pe
tersen, sygeplejerske, født d.
1.-11.-1920, datter af Kristine og
Sigfred Petersen. Parret har bør
nene: Grete, født d. 18.-6.-1948
død d. 26.-2.-1988, Gurli, født d.
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A.L. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-7.-1947 fra
Johs. Hansen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 18,6 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1892 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af svinestald
og lade begge fra 1925. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri med varm
luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
A.L. ejer og driver også "Rosengården", Vestervej 12, Spjellerup, 4700 Næstved.

TROLDEBJEGVEJ 11, LADBY,
4700 NÆSTVED.
VAGN NIELSEN, gårdejer. Omta
les under Øllerupvej 39, 4700
Næstved.
V.N. overtog gården d. 1.-4.-1965
fra Ivan Bo Madsen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 8
ha.
Stuehuset er opført i 1978. Avls
bygningerne består af kvægstalde
fra 1930 og 1982 samt udendørs
køresilo.
V.N. ejer og driver også "Birkemosegaard", Øllerupvej 39, Øllerup, 4700 Næstved.
TUDSEBJERGVEJ 9, "TUDSEBJERGGAARD", LADBY, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-732711.
HENRY KOFOD, gårdejer, født d. 8.-5.-1934, søn af Mary og Arne Kofod, gift d. 11.8.-1954 med Ethel Lund, gårdejer, født d. 2.-1.-1935, datter af Esther og Hermann
Lund. Parret har børnene: Yvonne, født d. 31.-12.-1957, Michael, født d. 3.-7.-1959,
Joan, født d. 7.-9.-1964 og Cecilie, født d. 3.-2.-1973.
H.K. er elinstallatør. Han overtog gården d. 31.-12.-1978 fra Madsen.
Areal 33,3 ha., der er 1 ha. skov og 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1982. Avlsbygningerne består af hestestald og lager begge fra
1984 samt maskinhus fra 1981. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med
varm og kold luft, halmfyr og vindmølle. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

TÅSTRUPVEJ 18, "KRÆNGEBJERGGAARD", HYLLINGE,
4700 NÆSTVED, tlf. 53-744042.
OLE BOYE, gårdejer, født d.
23.- 3.-1940, søn af Inger og
Ejnar Boye, bor sammen med
Anne-Marie Bischoff, socialpæda
gog, født d. 5.-1.-1947, datter af
Elly og Johs. Bischoff.
O.B. har været på Vejlby Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-8.-1972 fra sine forældre
Inger og Ejnar Boye. Ejendomsskyld 3.350.000. Areal 65 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra omkr. 1800 muligvis restaureret i 1870 samt lade fra 1920.
Gårdspladsen er lavet med brosten "Chauchebrolægning", brostenene er kommet fra
Bornholm i bytte for en hingst. Gården drives med en kødkvægsbesætning på 3 årsammekøer, 1 ungdyr og 2 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer, græsfrø, korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Man anvender ingen
fremmed arbejdskraft.
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TÅSTRUPVEJ 27, "TAASTRUPGAARD", TÅSTRUP, 4700 NÆST
VED, tlf. 53-744169.
HANS CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 22.-12.-1921, søn af Olga
og Chr. Christensen, gift d. 4.6.-1954 med Grethe Jensen, med
hjælpende hustru, født d. 21.-10.1929, datter af Karen og Hans
Jensen. Parret har døtrene: Bir
git, født d. 16.-6.-1956 og Lise,
født d. 16.-5.-1958.
H.C. har været på Lyngby Landbrugsskole og er offentlig vurderingsformand. Han over
tog gården d. 16.-3.-1953 fra Chr. Olsen.
Ejendomsskyld 2.370.000. Areal 38,4 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af 2 svinestalde fra 1928, lader fra 1928 og' 1964 samt maskinhus fra 1972. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter og græsfrø. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft.

TÅSTRUPVEJ 32, "LL. TAASTRUPGAARD", TÅSTRUP, 4700
NÆSTVED, tlf. 53-744173.
JENS POUL JUUL-OLSEN, gård
ejer, født d. 16.-9.-1931, søn af
Marie og Harald Juul-Olsen, gift
d. 8.-5.-1955 med Ingrid Søren
sen, medhjælpende hustru, født
d. 20.-9.-1934, datter af Anna
og Karl Sørensen. Parret har
sønnerne: Per, født d. 3.-9.-1955,
Torben, født d. 21.-9.-1959 og
Rene, født d. 25.-12.-1964. J.P.J.O. overtog gården d. 10.-8.-1956 fra Hans Thiesen.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 14,5 ha., der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1964. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960, svinestalde
fra 1960, 1968 og 1978, lade fra omkr. 1850, maskinhus fra 1984 og udendørs køresilo.
Gården drives med en alsidig produktion på 21 ungdyr og 9 slagtekalve af blandet
race, samt 2.250 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 3
traktorer, 1 etkornssåmaskine, 1 roeoptager, 1 ballepresser, 1 gyllevogn, plansilo og
korntørreri med kold luft. Gården drives sammen med sønnens ejendom Tåstrupvej 47.
TÅSTRUPVEJ 43, "TÅSTRUP GARTNERI", TÅSTRUP, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-744228.
UFFE NIELSEN, gårdejer, født d. 13.-3.-1951, søn af Erna og Knud Nielsen, gift d.
13.-3.-1974 med Conni Jensen, hjemmehjælper, født d. 14.-11.-1955, datter af Ingrid
Jensen. Parret har børnene: Kim, født d. 16.-8.-1976 og Marlene, født d. 10.-11.-1979.
U.N. er lagerchef. Han overtog gården i 1980 fra Gudrun Kristensen.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 3,8 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald fra 1928, lade fra 1954 og maskinhus fra 1987. Gården drives med en svine
produktion på 4 årssøer, der produceres 20 smågrise og 50 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
1 sprinklermarkvandingsanlæg og plansilo. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
U.N. ejer og driver også Søndervej 44, Bistrup.
TÅSTRUPVEJ 47, "LANGEBÆKGAARD", TÅSTRUP, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-744386.
PER JUUL-OLSEN, gårdejer, født d. 3.-7.-1955, søn af Ingrid og J. P. Juul-Olsen.
P.J.O. har været på Lyngby og Sydsjællands landbrugsskoler. Han overtog gården d.
3.-2.-1989 fra Chr. Jensen.
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Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 38 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1899 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1900 og 1975, lade fra 1900 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en
svineproduktion på 50 årssøer, der produceres 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo
samt korntørreri med varm og kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
J.P.O. driver gården sammen med faderens ejendom, Tåstrupvej 32.
VASEBROVEJ 6, "SKOVGAARD",
RISLEV, 4700 NÆSTVED, tlf. 53751235.
ERLING JOHANSEN, gårdejer,
født d. 12.-12.-1932, søn af Ag
nes og Chr. Johansen, gift d.
11.-5.-1955 med Dagny Larsen,
medhjælpende hustru, født d. 3.10.-1935, datter af Karen og Ot
to Larsen. Parret har børnene:
Annelise, født d. 21.-11.-1957,
Inger, født d. 20.-7.-1963, Britta,
født
d. 24.-3.-1966 og Anders, født d. 30.-10.-1969.
E.J. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-6.-1965 fra sine
svigerforældre Karen og Otto Larsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er 18 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1896 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald,
lade og maskinhus alle fra 1989, ungdyrstald fra 1982, gylletank og udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hundegræs og sukkerroer. Der er 2
traktorer, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation
bruges til høst. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

VESTERVEJ 12, "ROSENGÅR
DEN", SPJ ELLER UP, 4700 NÆST
VED.
ARNE LARSEN, gårdejer. Omta
les under Tornemarksvej 35.
A.L. overtog gården d. 1.-4.-1968
fra Peter Jensen.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal
38 ha., der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1932. Avls
bygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra 1915
samt staklade fra 1950. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
græsfrø, ærter, kløver og korn. Der er plansilo samt korntørreri med varm og kold
luft. Gården drives sammen med A.L.'s anden gård Tornemarksvej 35, Brorup, 4700
Næstved.
ØLLERUPVEJ 24, ØLLERUP, 4700 NÆSTVED, tlf. 53-745232.
ASGER LUND JENSEN, gårdejer, født d. 28.-10.-1958, søn af Birgit og Olfert Jensen,
gift d. 29.-10.-1988 med Neia Wolffbrandt, pædagog, født d. 3.-2.-1953, datter af
Annelise og Ib Uffe Wolffbrandt.
A.L.J. overtog gården d. 20.-4.-1987 fra Mogens Krestad.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 4,2 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvæg- og
svinestald fra 1906 samt lade fra 1965. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af økologiske grøntsager. Der er 1 traktor, anparter i vindmølle og sol
varmeanlæg. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
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VED, tlf. 53-745009.
VAGN NIELSEN, gårdejer, født
d. 28.-8.-1939, søn af Helene og
Holger Nielsen, bor sammen med
Jytte Johansen, medhjælpende hu
stru, født d. 6.-10.-1950, datter
af Ingrid og Otto Johansen. Par
ret har børnene: Dan, født d.
16.-9.-1967, Heidi, født d. 14.10.-1971 og Mari-Ann, født d.
11.-3.-1982.
V.N. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1969 fra
sine forældre Helene og Holger Nielsen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 46,8 ha., heraf tilkøbt 24,8 ha. Det tilkøbte er fruens
fødehjem, Øllerupvej 27, denne ejendom er nedlagt, og stuehuset er udlejet. Der er
5,5 ha. eng og forpagtet 55 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1931, svinestald fra 1972, lade fra 1975, maskinhus fra 1959 og udendørs køresilo.
Gården drives med en alsidig produktion på 650 slagtesvin, 15 årsammekøer, 5 ungdyr
og 10 slagtekalve af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
raps, ærter, korn og frøgræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 sprinklermark
vandingsanlæg, plan- og tårnsiloer samt korntørreri med varm og kold luft. Man an
vender ingen fremmed arbejdskraft.
V.N. ejer og driver også Troldebjergvej 11, Ladby, 4700 Næstved.
ØLLERUPVEJ 46, "ØLLERUPGAARD", ØLLERUP, 4700 NÆST
VED, tlf. 53-745220.
PER WINTHER, gårdejer, født d.
10.-6.-1962, søn af Ellen og
Knud Winther, bor sammen med
Lis Christensen, salgskonsulent,
født d. 1.-10.-1959, datter af
Linda og Carl Christensen.
P.W. har været på Gråsten og
Høng Landbrugsskoler. Han over
tog gården d. 1.-7.-1987 fra
Hans A. U. Olsen.
Ejendomsskyld ca. 4.000.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 2,8 ha. Der er 0,75 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1888 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af farestald,
slagtesvinestald og drægtighedsstald alle fra 1978, forfedestald fra 1979, klimastald
fra 1987, lade fra 1900, maskinhuse fra 1983 og 1986 samt gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 120 årssøer, der produceres 1.800 slagtesvin og 300 avls
svin årligt, desuden har L.C. 2 vallakker af racen Dansk Varmblod. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, ærter, frø og korn. Der er 2 trakorer, 1 sprinklermark
vandingsanlæg, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges
til høst. På gården er ansat 2 faste medhjælpere.
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ABILDHØJVEJ 5, "HALLINGBJERGGAARD", SKIBINGE, 4720 PRÆSTØ.
HANS ERIK JOHANSEN, gårdejer. Omtales under Rekkendevej 24, Allerslev, 4720
Præstø.
H.E.J. overtog gården d. 6.-10.-1982 fra Knud Hansen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 28,06 ha., der er 0,55 ha. beplantning.
Stuehuset er opført omkr. 1900. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde fra
1900 ombygget til kornlager i 1987 samt maskinhus fra 1981. Der er plansilo samt
korntørreri med kold luft.
H.E.J. ejer og driver også "Svanholm", Rekkendevej 24, Allerslev og Rekkendevej 12,
Alleslev, 4720 Præstø.
AMBÆK MARK 2, "SAXMOSE
GÅRD", AMBÆK, 4720 PRÆSTØ,
tlf. 53-797245.
ANNE-LISE SAXMOSE, gårdejer,
født d. 21.-11.-1944, datter af
Jonna og Aage Petersen, gift d.
4.-7.-1968 med Vagn Nielsen,
gårdejer, født d. 28.-3.-1944, søn
af Johanne og Otto Nielsen. Par
ret har børnene: Peter, født d.
4.-2.-1970, Søren, født d. 5.-8.1971, Jakob, født d. 1.-1.-1975

og Malene, født d. 23.-5.-1978.
A.L.S. er lærer. Hun overtog gården d. 31.-12.-1985 fra sin mor Jonna Petersen. Nuvæ
rende ejer er 7. generation på gården, som har været i familiens eje fra omkr. 1700tallet, gården har tidligere været fæstegård under "Nysø".
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 25,8 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1889. Avlsbygningerne består af kvægstald og s vinestald begge
genopført i 1961 efter brand, lade fra 1961 og maskinhus fra 1970. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af hvede, sukkerroer og raps. Der er 1 trak
tor og 1 mejetærsker. Gården drives sammen med V.N.'s gård "Lerbakkegård", Heste
toften 1A, Stårby, 4735 Mern, Langebæk Kommune.

AMBÆK MARK 9, "AMBÆKGÅRD", AMBÆK, 4720 PRÆSTØ,
tlf. 53-799004.
HANS EJNER RASMUSSEN,
gårdejer, født d. 1.-3.-1945, søn
af Erna og Holger Rasmussen,
gift d. 24.-4.-1971 med Bente
Gustafson, assistent, født d.
3.-2.-1948, datter af Kitty og
Eiler Gustafson. Parret har søn
nerne: Christian, født d. 27.-9.1972 og Henrik, født 2.-11.-1973.
H.E.R. er forsøgsspecialist, han har været på Lundby Landbrugsskole og er uddannet
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Rasmussen.
Ejendomsskyld ca. 3.100.000. Areal 67,1 ha., der er 2 ha. vandløb og beplantning samt
ca. 10 ha. eng og mose. Der er forpagtet 2,8 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret fra 1984-91. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge formodentlig fra 1870, magasinbygning fra 1909 senere om
bygget og moderniseret, svinestald ombygget til lade og maskinhus. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg, raps, frøgræs, sukkerroer
og rug. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, 1 etkornssåmaskine, 1 roe
optager, 1 grønthøster, plansilo, korntørreri med varm og kold luft, halmfyr og anpart
i vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BELDRINGEVEJ 5, "TUEGAARD",
FASKINGE, 4720 PRÆSTØ, tlf.
53-791559.
POUL BRUHN JENSEN, gårdejer,
født d. 12.-5.-1928, søn af Karen
Marie og Ejnar Jensen, gift d.
22.-6.-1957 med Vera Cecillie
Jacobsen, medhjælpende hustru,
født d. 2.-2.-1931, datter af Me
tha og Chr. Jacobsen. Parret har
sønnerne: Torben, født d. 29.-3.1959 og Henning, født 3.-9.-1961.
P.B.J. har været på Gråsten Landbrugsskole, han har været medlem af Menighedsrådet
og er sognerepræsentant i Sydsjællands Landboforening. Han forpagtede gården i 1959
og overtog den i 1963 fra sine forældre Karen Marie og Ejnar Jensen. Gården har
været i familiens eje siden 1838.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 26,5 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er 0,5 ha. skov og
forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1868 og renoveret i 1931, lade fra 1870 renoveret i 1931 og
maskinhus fra 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af suk
kerroer, korn, græsfrø og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntør
reri med varm og kold luft samt halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

BÆK 1, "HØJAGERGÅRD", BÆK,
4720 PRÆSTØ, tlf. 53-791658.
NIELS MARIAT RASMUSSEN,
gårdejer, født d. 17.-10.-1927,
søn af Else og Mariat Rasmus
sen, gift d. 3.-5.-1952 med Ulla
Hjortshøj Jørgensen, født d.
30.-12.-1928, datter af Johanne
Hjortshøj og Svend Alva Jørgen
sen. Parret har sønnen Niels Ar
ne, født d. 6.-4.-1967.
N.M.R. har været på Næsgaard
Agerbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1963 fra Hans Hansen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 14,3 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1914. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade
alle fra 1914. Der er plansilo og korntørreri med kold luft.
BØGEBJERGVEJ 2, DYRLEV, 4720 PRÆSTØ.
JAN STRUVE HANSEN, gårdejer. Omtales under Hovedvejen 118, Hastrup, Præstø.
Areal 5 ha.
J.S.H. ejer og driver også "Østergård", Hovedvejen 118, Hastrup, 4720 Præstø.
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BØGEBJERGVEJ 9, "BØGEBJERG
GÅRD", DYRLEV, 4720 PRÆSTØ,
tlf. 53-781144.
ROBERT STOLTZE, gårdejer,
født d. 20.-2.-1933, søn af Karen
Margrethe og Carl Frederik
Stoltze, gift d. 20.-3.-1965 med
Vera Borre, sundhedsplejerske,
født d. 15.-2.-1937, datter af
Dorthea og Regner Jensen. Par
ret har døtrene: Theresa, født d.
14.-9.-1968 og Annemette, født

d. 4.-5.-1972.
R.S. er sekretær i Dyrlev Vandværk. Han overtog gården d. 1.-3.-1971 fra Ole Adler.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 34 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og moderniseret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade, opført dels i 1887 og omkr. 1907, anvendes i dag til
kornlager og maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
byg, maltbyg og sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1 roeoptager, 1 grønthøster, plan- og
tårnsiloer samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
BØGEBJERGVEJ 12, "FRANKBJERG", DYRLEV, 4720 PRÆSTØ,
tlf. 53-781067.
CARSTEN PEDERSEN, gårdejer,
født d. 23.-2.-1964, søn af Bodil
og Villy Pedersen, gift d. 12.-5.1987 med Vibeke Rasmussen,
medhjælpende hustru, født d.
28.-4.-1966, datter af Bente og
Poul Rasmussen. Parret har døt
rene: Maria, født d. 24.-12.-1987
og Line, født d. 5.-2.-1991.
C.P. er jord- og betonarbejder, han har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 10.-4.-1988 fra Kristian Raa Andersen.
Ejendomsskyld 2.160.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1925 og restaureret senest i 1981-82. Avlsbygningerne be
står af kvægstald og svinestald begge fra 1922 senere ombygget til maskinhus/garage,
hestestald fra 1983 og lade fra 1922. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af sukkerroer, korn og raps. Der er 2 traktorer og maskinfællesskab med
faderen Villy Pedersen, "Hjørnegaard", Dyrlevvej 2, Dyrlev. Man anvender ingen frem
med arbejdskraft.
BAARSE NAKKE 4, BÅRSE, 4750 LUNDBY, tlf. 53-790180.
JENS AAGE ULDAL MØLLER, gårdejer, født d. 2.-6.-1931, søn af Mariane og Emil
Uldal Møller, gift d. 27.-11.-1954 med Margrethe Lindberg, hjemmehjælper, født d.
2.-6.-1930, datter af Betty og Jens Lindberg. Parret har børnene: Kirsten, født d.
27.-8.-1955, Kai, født d. 28.-10.-1958, Gert, født d. 1.-3.-1961 og Kim, født d.
1.-9.-1968.
J.AA.U.M. er politibetjent. Han overtog gården d. 1.-4.-1980 fra Niels Hansen.
Ejendomsskyld 485.000. Areal 2 ha.
Stuehuset er opført i 1809 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra omkr. 1950. Besætningen består af 5 moderfår og 1 vædder,
3 æselhopper og 1 ponyhingst samt div fjerkræ. Der er 1 traktor.

DUEVANGEN 3, STAVREBY, 4720 PRÆSTØ, tlf. 53-799397.
HANNE OPPENHAGEN JØRGENSEN, landmand, født d. 22.-5.-1966, datter af Birgitte
og Jørn Jørgensen, gift d. 11.-6.-1988 med John Frederiksen, chauffør, født d.
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og Maria, født d. 25.-11.-1989.
H.O.J. har grønt bevis. Hun overtog gården d. 1.-6.-1988 fra Ejnar Larsen.
Areal 11 ha.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg, sukkerroer
og sukkermajs. Der er 2 traktorer. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

DYRLEVVEJ 2, "HJØRNEGAARD",
DYRLEV, 4720 PRÆSTØ, tlf. 53781045.
VILLY PEDERSEN, gårdejer,
født d. 17.-1.-1943, søn af Edith
og Carl Peder Pedersen, gift d.
26.-10.-1963 med Bodil Svendsen,
født d. 11.-10.-1944, datter af
Else og Erik Svendsen. Parret
har børnene: Carsten, født d.
23.-2.-1964 og Jette, født d. 29.9.-1965.
V.P. er jord- og betonarbejder ved Monberg Thorsen. Han overtog gården d. l.-ll.1980 fra Oda Hansen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er 0,55 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1877 og moderniseret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade alle opført i 1927 samt maskinhus fra 1920. Gården dri
ves med en alsidig produktion på 5 årssøer, der produceres ca. 70 slagtesvin årligt,
der er 8 årsammekøer, 3 ungdyr og 5 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer, raps, maltbyg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 grønthøster, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Der er maskinfællesskab med sønnen Carsten Pedersen, "Frankbjerg", Bøgebjergvej 12, Dyrlev,
4734 Alleslev. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
DYRLEVVEJ 11, DYRLEV, 4720
PRÆSTØ, tlf. 53-781021.
BJØRN LØVGREEN, gårdejer,
født d. 15.-7.-1944, søn af Vera
og Aksel Løvgreen, gift d. 15.7.-1976 med Grete Nielsen, født
d. 19.-3.-1944, datter af Magda
og Johannes Nielsen. Parret har
børnene: Brian, født d. 3.-12.-1964
og Maj-Britt, født d. 20.-5.-1972.
B.L. er bogbinder. Han overtog
gården d. 1.-5.-1986 fra Jens
Olsen.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 24,7 ha.
Stuehuset er opført i 1956. Avlsbygningerne består af 1 vinkelbygget staldbygning an
vendes nu til kornmagasin, bygningerne er opført efter brand. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af korn, frø og raps. Der er 2 traktorer, plansi
lo og korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
DYRLEVVEJ 13, "PILEGÅRD", DYRLEV, 4720 PRÆSTØ, tlf. 53-781081.
GUNNAR PEDERSEN, gårdejer, født d. 31.-3.-1931, søn af Alma og Anders Pedersen,
gift d. 19.-7.-1958 med Birthe Hansen, født d. 11.-4.-1937, datter af Frederik Hansen.
Parret har børnene: Asta, født d. 14.-7.-1959, Gert, født d. 26.-12.-1963 og Margit,
født d. 13.-3.-1968.
G.P. har landbrugsfaglig uddannelse. Han forpagtede gården i 1960 og overtog den d.
21.-12.-1971 fra sin mor Alma Pedersen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
G.P.'s oldefar på mødrenes side Niels Andersen frikøbte gården af Beldringe Gods i
1856. I 1965 købte G.P. "Kærgåden" i Dyrlev af boet efter hans farbror og faster.
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med "Pilegård", i 1986 blev byg
ningerne fra "Kærgården" solgt
og jorden blev tillagt "Pilegård".
Ejendomsskyld 2.990.000. Areal
47 ha., der er 1,5 ha. plantage
og 4 ha. eng.
"Pilegård"s stuehus er opført i
1908. Avlsbygningerne består af
kvægstald restaureret i 1954, svinestald fra 1974 samt lade og
maskinhus. Gården drives med
en svineproduktion på 30 årssøer, desuden er der 10 årsammekøer, 5 ungdyr og 20 slagtekalve af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og malt
byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 etkornssåmaskine, 1 roeoptager, tørresilo,
tårnsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Der er maskinfællesskab med sønnen
Gert Pedersen, Hovedvejen 129, Dyrlev, 4720 Præstø. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.
EGEBJERGVEJ 16, "HENRIKSLUND", EGEBJERG, SKIBINGE, 4720 PRÆSTØ, tlf.
53-799044.
LARS PETER BJØRN OLSEN, gårdejer, født d. 27.-5.-1954, søn af Dagmar og Hans
Christian Bjørn Olsen.
L.P.B.O. har været på Næsgaard Agerbrugsskole og er udlært smed. Han overtog
gården d. 1.-7.-1990 fra sine forældre Dagmar og Hans Christian Bjørn Olsen. Nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården, som farfaderen købte i 1939.
Areal 41 ha., der er forpagtet 42 ha.
Stuehuset er opført i 1882. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald begge
fra 1882 og moderniseret flere gange, kostald fra 1952 moderniseret og ombygget i
1981 til svinestald, lade fra 1953 og maskinhus fra 1990. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af sukkerroer, hvede, havre, vårraps, engrapgræs, per
sille, spinat, rødhør, brudeslør, evighedsblomster og gyldenlakker. Der er 4 traktorer,
1 mejetærsker, halvpart i etkornssåmaskine og roeoptager, 1 specialsåmaskine, 1 skårlæggervogn, plansilo til tørring af persille og spinat, tårnsiloer samt korntørreri med
varm og kold luft. Maskinstation bruges til skårlægning.

ENGHAVEVEJ 13, "LYSHOLM",
UGLEDIGE, ALLERSLEV, 4720
PRÆSTØ, tlf. 53-796203.
PREBEN SINDAHL, tømrermester,
født d. 27.-7.-1949, søn af Dag
mar og Vilhelm Sindahl, bor sam
men med Mona Jacobsen, kontor
assistent, datter af Ester og Ak
sel Jensen. Parret har datteren
Sussi, født d. 27.-6.-1973.
P.S. overtog første halvdel af
gården d. 1.-5.-1981 og resten d.
1.-10.-1982 fra Aksel Andersen.
Ejendomsskyld 1.090.000. Areal 16,5 ha., der er 1,5 ha. juletæer.
Stuehuset er opført i 1922 og løbende moderniseret. Gården blev genopført efter
brand i 1922 med kvægstald, svinestald og lade. Gården drives med en svineproduktion
på 18 årssøer, der produceres ca. 350 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er sukkerroer, korn, foderærter og raps. Der er 2 traktorer, 2 kornsiloer, korn
tørreri med varm luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til markarbejdet.
ENGHAVEVEJ 16, "VESTERGÅRD", 4720 PRÆSTØ.
JENS VIKÆR OLSEN, gårdejer. Omtales under Pilehøjvej 7.
J.V.O. overtog gården d. 1.-4.-1986 fra Erik Jensen.
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27 ha.
"Vestergård"s stuehus er opført i
1920. Gården er genopført efter
brand delvis i 1978 og 1981 med
kvægstald og svinestald, der er
maskinhus fra 1981, gastæt silo
og gylletank. Gården drives som
en opformeringsbesætning med
90 årssøer. På gården er 1 besty
rer, som bor på ejendommen.
Gården drives fra "Pilehøj", Pilehøjvej 7, som J.V.O. også ejer.

FAKSEVEJ 10, "NYGAARD", 4720 PRÆSTØ.
CARSTEN REINHARD STOLTZE, proprietær. Omtales under Ugledigevej 5.
C.R.S. overtog gården d. 11.-6.-1987 fra Fritz Fabricius.
Ejendomsskyld 2.760.000. Areal 55 ha.
Stuehuset er opført i 1919. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af roer, korn, græsfrø, grønne ærter og raps. Gården drives fra Ugledigevej 5 og
samdrives med faderens gård "Lundemose". Der er plan- og tårnsiloer samt korntørreri
med varm og kold luft. Maskinstation bruges til roesåning.
G.R.S. ejer og driver også Ugledigevej 5.

FUGLSANGVEJ 13, "FUGLSANGGAARD", FUGLSANG, 4720 PRÆSTØ, tlf. 53-798113.
LIS SØNDERGAARD HANSEN, gårdejer, født d. 4.-5.-1941, datter af Ellen og Erland
Søndergaard, gift d. 20.-3.-1962 med Svend Stanley Hansen, konsulent, født d. 21.-3.1933, søn af Anna og William Hansen. Parret har børnene: Marianne, Morten og Marie.
L.S.H. er sygehjælper. Hun overtog gården d. 1.-7.-1977 fra sin mor Ellen Sønder
gaard. Ejendomsskyld 2.040.000. Areal 31 ha.
Stuehuset er restaureret i 1986. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af byg, hvede, sukkerroer og frø. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation
bruges til markarbejdet.

FUGLSANGVEJ 16, "DYREHAVEGÅRD", RONEKLINT, 4720 PRÆSTØ.
OLE MØLLER MADSEN, gårdejer, født d. 31.-10.-1949, søn af Emil Møller Madsen,
gift d. 28.-10.-1979 med Kirsten Hansen, overlærer, født d. 30.-9.-1951, datter af
Ruth og Ejnar Hansen. Parret har børnene: Christian og Christina.
O.M.M. er bygmester, kloarkmester og lærer samt byrådsmedlem. Han overtog gården
d. 6.-8.-1986 fra SDS Præstø.
Areal 22,5 ha., der er 2 ha. plantage. O.M.M. ejer halvpart i ejendommen Smidstrupvej 30, heri er der forpagtninger på 55 ha. ialt.
Bygningerne består af stuehus delvis moderniseret, lade og maskinhal. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af fremavlsbyg, hvede, konservesærter og
roer. Maskinparken ejes og drives i fællesskab med Ejnar Hansen, Smidstrupvej 30.
Der er halmfyr.
HASTRUPVEJ 9, "VESTERGAARD", DYRLEV, 4720 PRÆST0, tlf. 53- 790209.
HANS ERIK PEDERSEN, gårdejer,
født d. 14.-1.-1933, søn af Marie
og Bernhardt Pedersen, gift d.
25.-5.-1958 med Alice Dalsgaard
Andersen, medhjælpende hustru,
født d. 12.-10.-1933, datter af
Sigrid og Anton Andersen. Par
ret har børnene: Finn, født d.
25.-6.-1959, Jan, født d. 20.-

-221-

10.-1960 og Lis, født d. 6.-10.-1963.
H.E.P. har været på Lundby Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1958 og overtog
den d. 1.-3.-1964 fra Frands Jensen. Da gården blev udflyttet fra Dyrlev By i 1798,
var den fæstegård under Beldringe, den blev købt til arvefæste i 1856.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 37,5 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og svinestald
oprindeligt fra 1887, svinestald fra 1942 og maskinhus fra 1977. Gården drives med en
svineproduktion på ca. 20 årssøer, der produceres ca. 450 slagtesvin årligt, desuden er
der 2 rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, hvede, sukkerroer og
foderærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roeoptager, plan- og tårnsiloer samt
korntørreri med varm og kold luft. Der er maskinfællesskab med sønnen Finn Peder
sen, "Hastrupgaard", Ådalsvej 13, Hastrup, 4720 Præstø.
H.E.P. overtog faderens ejendom Nyskovvej 10, Hammer Torup på 18 ha., her er byg
ningerne frasolgt i efteråret 1990. Grundværdi 323.700.
HASTRUPVEJ 20, "BYBJERGGÅRD", HASTRUP, 4720 PRÆST0, tlf. 53-781220.
BJARNE RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 21.-12.-1947, søn af Inge
og Poul Rasmussen, gift d. 18.7.-1970 med Alice Larsen, med
hjælpende hustru, født d. 3.-8.1948, datter af Edel og Christian
Larsen. Parret har børnene: Mi
chael, født d. 27.-9.-1971, Anet
te, født d. 13.-6.-1973 og Tina,
født d. 21.-12.-1983.
B.R. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1976 fra Chri
stian Jensen.
Ejendomsskyld 3.230.000 + tilkøb af 25 ha. Areal 88,7 ha., der er tilkøbt ialt 55,3 ha.
Der er 1 ha. mose og forpagtet 48 ha.
Stuehuset er opført i 1883. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde fra 1883
ombygget i 1978 til løsdriftsstalde, 4 rundbue løsdriftsstalde fra 1978-79, 2 rundbue
haller fra 1979 bruges til maskinhus og foderhus samt udendørs køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 165 årskøer og ca. 160 ungdyr, desuden er der 36 moderfår
og 47 lam, der er i 1987 startet produktion af ca. 350 stk. frilandsgrise. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn, raps og sukkerroer. Der er 5 traktorer, 1 markvandings
anlæg, 1 etkornssåmaskine, 1 roeoptager, 1 svinglæsser, 1 rendegraver, plansilo og
korntørreri med kold luft, desuden er der fuldautomatisk udmugningsanlæg. På gården
er ansat 5 medhjælpere. Maskinstation bruges til høst.
HASTRUPVEJ 36, "VESTERLEDGÅRD", HASTRUP, 4720 PRÆSTØ,
tlf. 53-781266.
HELGE CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 14.-4.-1937, søn af Eva
Margrethe og Svend-Aage Chri
stensen, gift d. 14.-4.-1963 med
Anny Meyhoff, medhjælpende hu
stru, født d. 8.-2.-1939, datter
af Helga og Frantz Meyhoff. Par
ret har børnene: Vibeke, født d.
14.-12.-1964, Rene, født d. 1.7.-1967 og Marianne, født d. 15.-3.-1973.
H.C. har været på Langelands Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1978 fra
Mogens Sellebjerg.
Ejendomsskyld 3.420.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Der er 1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1914, ombygget og moderniseret efter stormskade i 1967, mo-
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derniseret og tilbygget i 1987. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1965 ombygget
i 1975, svinestald fra 1979, maskinhus fra 1975 og gylletank. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 3.000 stk. årligt, i 1991 startes slagtekaninproduktion med 30
moderdyr, planlagt udvidelse til 100 moderdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og roer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri med kold luft.
Maskinstation bruges til noget af markarbejdet.
HOVEDVEJEN 113, "TINGSTEDGÅRD", BÅRSE, 4720 PRÆSTØ,
tlf. 53-790133.
THORKILD BAAGØ, gårdejer,
født d. 13.-6.-1924, søn af Marie
og Johannes Baagø, gift d. 12.5.-1953 med Anne Jensen, med
hjælpende hustru, født d. 13.-6.1931, datter af Karen Marie og
Ejnar Jensen. Parret har børne
ne: Karsten, født d. 7.-2.-1954,
Bente, født d. 14.-10.-1955, Si
gurd, født d. 1.-11.-1957, Peer, født d. 2.-4.-1961 og Ulla, født d. 28.-12.-1962.
T.B. forpagtede gården d. 1.-5.-1953 og overtog den i maj 1958 fra A.B.'s farmor Ane
og hendes 10 brødre (Jensen). Gården var oprindeligt fæstegård under "Engelholm",
oldefaderen Jens Pedersen købte den til arvefæste i 1848. Gården blev endeligt fri
købt i 1879 og har siden været i slægtens eje, den lå oprindeligt i Bårse By.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 22 ha., der er frasolgt 5 ha. Der er 5,5 ha. eng og
mose. Gården var oprindeligt på 40 ha., men noget blev frasolgt i forbindelse med
købet.
Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald begge fra omkr. 1875, lade fra
omkr. 1930 og maskinhus fra omkr. 1948. Besætningen består af 26 kvier. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er roer og korn. Der er 2 traktorer og 1 grønthøster. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
HOVEDVEJEN 115-117, "MAGLEHØJGAARD", BÅRSE, 4720
PRÆSTØ, tlf. 53-790103.
INGE NEERUP JOHANSEN, gård
ejer, født d. 15.-1.-1936, datter
af Mary og Ejvind Neerup Peter
sen, gift d. 8.-1.-1957 med Bent
Johansen, født d. 15.-8.-1930,
søn af Helga og Laurits Johan
sen. Parret har datteren Jonna,
født d. 1.-11.-1959, hun bor i nr.
115, huset "Maglebo", der blev
opført som aftægtsbolig i 1932. B.J. døde d. 30.-10.-1985.
I.N.J. overtog gården i juni 1976 fra sine forældre Mary og Ejvind Neerup Petersen.
Nuværende ejer er 5. generation på gården, som var fæstegård under "Engelholm",
blev udflyttet fra Bårse By i 1872, hvor den købtes til arvefæste, gården blev først
frikøbt så sent som i 1935.
Ejendomsskyld 2.280.000. Areal 39,5 ha., der er 9 ha. mose og eng, naturfølsomt om
råde og 0,28 ha. fredskov tilbagekøbt i 1977.
Stuehuset er opført omkr. 1873 og moderniseret flere gange. Avlsbygningerne består
af hestestald, svinestald og lade alle fra 1873 renoveret og vedligeholdt, kun heste
stalden anvendes, der er lade fra omkr. 1936 og maskinhus fra 1983. Gården drives
med ridehesteavl af racen Dansk Varmblod, der er 3 avlshopper + opdræt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn og sukkerroer. Der er 3 traktorer, plan- og tårnsi
loer, korntørreri med varm og kold luft samt anparter i vindmølle. Maskinstation bru
ges til en del af markarbejdet.
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HOVEDVEJEN 118, "ØSTERGÅRD", HASTRUP, 4720 PRÆSTØ, tlf. 53-781323.
JAN STRUVE HANSEN, landmand, født d. 5.-6.-1957, søn af Eva Struve og Hans
Hansen, gift d. 5.-7.-1985 med Karen Olsen, fysioterapeut, født d. 5.-8.-1957, datter
af Ruth og Hans Holger Olsen. Parret har børnene: Jesper, født d. 28.-2.-1985, Ditti,
født d. 24.-4.-1987 og Carsten, født d. 3.-5.-1990.
J.S.H. er altmuligmand og har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d.
5.-7.-1982 fra Jørgen Fogh Rasmussen. Gården er udstykket fra "Ellekildegaard" i
1922, da 2 brødre delte, blev denne bygget magen til. "Ellekildegaard" var tidligere
fæstegård.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt ialt 8 ha. Der er 4 ha. grusgrav
og forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1922 og restaureret flere gange senest i 1984-91. Avlsbygninger
ne består af svinestald og lade fra 1969. Besætningen består af 5 årsammekøer og 5
slagtekalve af forskellige racer. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, roer, raps,
hvede, jordbær og grantræer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg,
1 etkornssåmaskine, 1 roeoptager, 1 rendegraver, 1 skårlægger, tårnsilo og korntørreri
med varm luft. På gården er ansat 1 skoledreng til hjælp. J.S.H. ejer og driver også
Bøgebjergvej 2, Dyrlev. Desuden drives der maskinstation fra ejendommen.

HOVEDVEJEN 128, "HUMLE
GÅRD", DYRLEV, 4720 PRÆSTØ,
tlf. 53-781085.
DAGNY NIELSEN, gårdejer/sygeplejerske, født d. 11.-6.-1933,
datter af Elna og Andreas Olsen,
gift d. 25.-10.-1958 med Leif Ni
elsen, direktør, født d. 11.-7.1934, søn af Edith og Knud Niel
sen. Parret har døtrene: Kirsten,
født d. 5.-10.-1961 og Annette,
født d. 5.-4.-1966.
L.T. har været formand for Dansk Frøhandlerforening, medlem af hovedbestyrelsen i
International Frøhandlerforening F.I.S., medlem af Frøkontrolkommissionen og medlem
af Børsens Voldgiftudvalg for Frøhandel. D.N. overtog gården d. 15.-3.-1990 fra Erling
Plejdrup.
Stuehuset er opført i 1929 og er under totalrestaurering. Avlsbygningerne består af 3
længer i kampesten opført i 1879, maskinhus fra 1987 og gylletank. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af græsfrø og korn. Der er 1 traktor, tårn
siloer samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet. D.N. og L.N. er p.t. bosiddende i Nakskov.

HOVEDVEJEN 129, DYRLEV,
4720 PRÆSTØ, tlf. 53-781202.
GERT GREGERS PEDERSEN,
gårdejer, født d. 26.-12.-1963,
søn af Birthe og Gunnar Peder
sen, gift d. 21.-5.-1988 med
Hanne Hemmingsen, butiksassistent,
født d. 25.-9.-1966, datter af
Jenny og Arne Hemmingsen.
G.G.P. har været på Lyngby
Landbrugsskole, han er sognefor
mand i Sydsjællands Landbofor
ening. Han overtog gården d. 1.-2.-1985 fra Thormod Biillow Nielsen, som er en fjern
slægtning.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 18 ha., der er 0,5 ha. mose og forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1907, moderniseret flere gange senest i 1991. Avlsbygningerne
består af kvægstald og svinestald begge fra 1908 moderniseret og udbygget i 1945
samt maskinhus fra 1975. Besætningen består af 600 stk. høns. Planteproduktionens
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salgsafgrøder er raps, hvede, byg, frø og grøntsager. Der er 2 traktorer og 1 majsså
maskine. Der er maskinfællesskab med faderen Gunnar Pedersen, "Pilegård", Dyrlevvej
13. Her er der desuden lejet 1 svinestald, hvor der er 25 søer med opdræt. Maskin
station bruges til skårlægning af raps.
JUNGSHOVEDVEJ 2, "GRANLY
GÅRD", SKIBINGE, 4720 PRÆST0, tlf. 53-791661.
MORTEN ØSTERGÅRD HANSEN,
gårdejer, født d. 21.-8.-1957, søn
af Lis og Hans Ingemann Hansen,
gift d. 26.-9.-1981 med Helle
Elisabeth Jørgensen, sygeplejer
ske, født d. 4.-5.-1957, datter af
Anna Margrethe og Kjeld Alfred
Jørgensen. Parret har børnene:
Jesper, født d. 20.-1.-1984 og
Matilde, født d. 16.-8.-1977.
M.Ø.H. er produktkonsulent, han har været på Lyngby Landbrugsskole og er bestyrel
sesmedlem i Chinchillaforeningen. Han overtog gården d. 1.-4.-1981 fra sine forældre
Lis og Hans Ingemann Hansen. Farmoderen kom til gården i 1931, blev gift med N. P.
O. Pedersen, hvis slægt kan føres tilbage til 1797. Gården var tidligere fæstegård
under Nysø Gods, den blev købt til arvefæste i 1869.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 27 ha., der er 0,18 ha. beplantning.
Stuehuset er opført omkr. 1797 og restaureret flere gange senest i 1981-91. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald, lade og svinestald alle fra 1934 og moderniseret i 1983
til Chinchillafarm samt 1 lejlighed, der udlejes, lade fra 1950 og maskinhus fra 1984.
Gården drives med 200 Chinchillaavlsdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er malt
byg, brødhvede, raps og foderærter. Der er anparter i traktor, plansilo, korntørreri
med varm og kold luft, halmfyr, staldvarme til stuehus og anparter i vindmølle.
Maskinstation bruges til tærskning. Der er maskinfællesskab med faderen Hans Inge
mann Hansen, "Esbjerggård", Næstvedvej 11, 4720 Præstø.

JUNGSHOVEDVEJ 37, "MAGLEHØJGÅRD", JUNGSHOVED BY,
4720 PRÆSTØ, tlf. 53-799073.
SVEND-AAGE NIELSEN, gårdejer,
født d. 31.-10.-1935, søn af An
na og Niels M. Nielsen, gift d.
7.-3.-1959 med Inger Bjerre Pe
dersen, husmor, født d. 15.-5.1935, datter af Solveig og Anton
Pedersen. Parret har sønnerne:
Morten og Jakob.
S.AA.N. er vurderingsformand og
har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-2.-1959 fra I. C.
Larsen.
Ejendomsskyld 3.080.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 33 ha. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 i bindingsværk, restaureret og tilbygget i 1970. Avls
bygningerne består af svinstald fra 1945 renoveret i 1965, lade fra 1975 og maskinhus
fra 1986. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 225 stk. årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er maltbyg, hvede, ærter, græsfrø, sukkerroer og kortofler. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, planilo korntørreri med varm luft, halmfyr, anparter i
vindmølle og solvarmeanlæg. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

KILDEGÅRDSVEJ 1, TEGLSTRUP, 4720 PRÆSTØ, tlf. 53-781106.
POUL KRISTIAN NIELSEN, gårdejer, født d. 5.-5.-1923, søn af Hansigne og Emil
Nielsen, gift d. 12.-3.-1950 med Thordis Birte Frederiksen, født d. 19.-1.-1923, datter
af Johanne og Martin Frederiksen. Parret har sønnerne: Ole Bent, født d. 21.-4.-1952
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og Bjarne Henning, født d. 11.6.-1957.
Poul K. Nielsen købte jorden, da
den blev udstykket fra "Røttinggård" i Teglstrup, d. 1.-1.-1955
af Christine Røtting, P.K.N. op
førte selv bygningerne.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 7,7
ha.
Stuehuset er opført i 1955 og mo
derniseret i 1986. Avlsbygninger
ne består af kvægstald, hønsehus og svinestald alle fra 1955 samt lade fra 1963. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af maltbyg og sukkerroer. Der er 2 traktorer. Maskinsta
tion bruges til noget af markarbejdet.

KILDEGÅRDSVEJ 2, "DAMBÆKSGAARD", UGLEDIGE, 4720 PRÆSTØ, tlf. 53-781277.
SØREN HØEGH JENSEN, gårdejer, født d. 31.-12.-1959, søn af Inger Kvist og Jørgen
Høegh Jensen.
S.H.J. er landbrugskonsulent, han har været på Næsgaard Agerbrugsskole og er agro
nom fra Landbohøjskolen. Han overtog gården d. 31.-12.-1989 fra Svend Ludvigsen,
som er en fjern slægtning.
Ejendomsskyld 2.130.000. Areal 44 ha., der er 11 ha. mose, eng og skov.
Stuehuset er opført omkr. 1870. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald
begge delvis ombygget omkr. 1960. Besætningen består af 12 moderfår. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er maltbyg, sukkerroer, hvede, raps og konservesærter. Der er 2
traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
KILDEGÅRDSVEJ 6, "UNGSGÅRD", BELDRINGE (DYRLEV),
4720 PRÆSTØ, tlf. 53-781026.
EGON VAGN ESBENSEN, gård
ejer, født d. 12.-4.-1952, søn af
Ella og Ejnar Esbensen.
E.V.E. overtog gården d. l.-l.1978 fra sine forældre Ella og
Ejnar Esbensen. Det vides med
sikkerhed, at den nuværende ejer
er 5. generation, idet tipoldefa
deren købte gården til arvefæste
fra Beldringe i 1859. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 28 ha., der er 2 ha. mose.
Stuehuset er opført omkr. 1907. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og
lade, alle bygninger er ca. 100 år gamle, moderniseret og ombygget flere gange.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og sukker
roer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 grønthøster og tårnsilo. Maskinstation
bruges til roer.
KILDEGÅRDSVEJ 8, "KILDEHØJ
GÅRD", DYRLEV, 4720 PRÆSTØ,
tlf. 53-781091.
IVAN JØRGEN NIELSEN, gård
ejer, født d. 6.-3.-1935, søn af
Maren og André Nielsen, gift d.
31.-5.-1975 med Tove Elisabeth
Larsen, medhjælpende hustru,
født d. 21.-2.-1929, datter af
Eriksigne og Gunner Larsen. Par
ret har børnene: Lona, født d.
19.-9.-1948, Janny, født d. 23.-
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I.J.N. overtog gården i 1978 fra sine forældre Maren og André Nielsen. Det vides med
sikkerhed, at nuværende ejer er 4. generation, slægten har formentlig været her fra
omkr. 1860 muligvis før. Gården var fæstegård under Beldringe og er en udflyttergård.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 27,5, ha.
Stuehuset er opført i 1905 og moderniseret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald begge ældre, væsentlig om- og tilbygget omkr. 1930 samt lade
fra omkr. 1915. Gården drives med en besætning på 1 årsso, der produceres ca. 16
slagtesvin årligt, desuden er der 4 årsammekøer, 17-18 ungdyr og ca. 10 slagtekalve
af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og rapsfrø. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, tårnsiloer, korntørreri med varm luft og halmfyr. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.

KRAGEVIGVEJ 4, "SKOVVÆNGETGÄRDEN", KRAGEVIG, 4720
PRÆSTØ, tlf. 53-796136.
ANDERS PETER HANSEN, land
mand, søn af Marie Margrethe og
Hans Jørgen Hansen, gift d. 31.3.-1965 med Bodil Hansen, med
hjælpende hustru, født d. 20.-12.1941, datter af Karen Kirstine
og August Peter Hansen. Parret
har børnene: Hans Jørgen, født
d. 27.-5.-1969, Karen Marie, født
d. 19.-2.-1973 og Ane Sofie, født d. 3.-4.-1982.
B.H. har lidt udarbejde med rengøring. A.P.H.
været på Korinth Landbrugsskole,
han er i bestyrelsen for Roedyrkerne ved Nykøbing F Sukkerfabrik, i skolebestyrelsen
og i Allerslev Menighedsråd. Han overtog gården i 1964 fra sin mor Marie Margrethe
Hansen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld godt 3.000.000. Areal 61 ha., heraf tilkøbt 28,6 ha. Der er 9,9 ha. eng
og forpagtet 4,4 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1891, restaureret i 1949 og løbende vedligeholdt. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 1971, svinestald, lade og maskinhus alle fra 1928
samt udendørs køresilo. Gården drives med en alsidig produktion på 15 årskøer og 25
ungdyr af blandede racer og 14 årssøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
hvede, byg og sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, korntørreri med varm og
kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
A.P.H. ejer og driver også "Langemarksgård", Langemarksvej 1, Viemose, 4771 Kalve
have, Langebæk Kommune.

KRAGEVIGVEJ 9,"SVANEGAARD",
GEDERØD, 4720 PRÆSTØ, tlf.
53-796418.
CARSTEN BUGTRUP, handicap
hjælper, født d. 27.-9.-1962, søn
af Helen og Erling Bugtrup, gift
d. 2.-7.-1988 med Birthe Zetner
Nielsen, sygehjælper, født d.
30.-3.-1961, datter af Gurli og
Bent Zetner Nielsen. Parret har
datteren Sofie, født d. 4.-2.-1990.
C.B. overtog gården i 1989 fra
Susanne Damgård. Ejendomsskyld 710.000. Areal 2 ha.
Stuehuset er opført i 1842 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af lade fra
1887. Besætningen består af 7 får og 5 lam. Der er 1 traktor.
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LILLEMARKSVEJ 1, "POPPEL
GÅRD", LILLEMARK,4720 PRÆST0, tlf. 53-796158.
STEN JENSEN, gårdejer, født d.
27.-2.-1925, søn af Martine og
Knud Tage Jensen, gift d. 15.-5.1948 med Else Jørgensen, født d.
24.-10.-1925, datter af Kirsten
og Peter Jørgensen. Parret har
børnene: Knud Ove, født d. 8.-6.1950, Elise, født d. 24.-1.-1954
og Kirsten, født d. 6.-12.-1958.
S.J. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i februar 1958 fra Viola
og Niels Rasmussen. Gården var tidligere fæstgård under Nusø, den blev købt til arve
fæste i 1862. Den lå tidligere i byen men blev udflyttet i 1872 efter brand.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 45,83 ha.
Stuehuset er opført i 1872, restaureret og moderniseret flere gange. Avlsbygningerne
består af kvægstald og svinestald fra 1872 renoveret flere gange senest i 1978-79
samt maskinhus fra 1979-80. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af fremavlsbyg, sukkerroer og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og
tårnsiloer samt korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbej
det. Der er 2 børnebørn, som hjælper til på gården.
LILLEMARKSVEJ 3, AMMENDRUP
BY, 4720 PRÆSTØ, tlf. 53-796176.
MAGNUS FRIIS PEDERSEN,
gårdejer, født d. 8.-8.-1930, søn
af Alvilda og Rasmus Pedersen,
gift d. 14.-4.-1955 med Inge Ka
ren Poulsen, medhjælpende hustru,
født d. 27.-2.-1931, datter af
Gudrun og Peter Poulsen. Parret
har sønnerne: Karsten, født d.
10.-7.-1957, Poul Erik, født d.
7.-5.-1960, Gregers, født d. 22.12.-1961 og Asger, født d. 30.-4.-1967.
M.F.P. er automobilsælger. Han overtog gården d. 1.-1.-1960 fra Knud Villy Ferdinand,
som lod gården bygge i 1950 på jord udstykket fra "Lillemarksgården".
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 5,2 ha.
Stuehuset er opført i 1950, tilbygget og moderniseret i 1974. Avlsbygningerne består
af kvægstald og svinestald begge fra 1950 om- og tilbygget i 1967 med nyt grisehus,
der er malkerum og garage fra 1973 samt maskinhus fra 1979. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af korn og sukkerroer. Der er 2 tratorer og an
parter i mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
LUNDBYVEJ 9, "HVIDEBO", BÅRSE, 4720 PRÆSTØ.
HANS PETER DAHL, gårdejer. Omtales under Lundbyvej 20.
H.P.D. overtog gården d. l.-ll.- 1968 fra Gudmund Nielsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 8 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra 1916. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer, raps, ærter og
maltbyg. Der er samdrift med H.P.D.'s anden gård, "Vesterled", Lundbyvej 20, Bårse.

LUNDBYVEJ 20, "VESTERLED", BÅRSE, 4720 PRÆSTØ, tlf. 53- 790034.
HANS PETER DAHL, gårdejer, født d. 17.-1.-1934, søn af Margrethe og Alfred Dahl,
gift d. 20.-5.-1972 med Lilly Vestergaard, medhjælpende hustru, født d. 22.- 11.-1928,
datter af Eline og Hans Vestergaard. Parret har døtrene: Kirsten, født d. 5.-5.-1951
og Birhe, født d. 6.-9.-1952.
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Lilly Dahl er domsmand.
Hans P. Dahl overtog gården d.
1.-1.-1960 fra sine forældre Mar
grethe og Alfred Dahl.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal
52 ha., heraf tilkøbt 35 ha. og
frasolgt 2 ha. Der er 5 ha. margi
naljord og forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og re
staureret i 1972. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1914 og
1973, spaltestald fra 1977, lade
fra 1979, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 50
årskøer, 40 ungdyr og 28 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer, raps, ærter og maltbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
korntørreri med kold luft, staldvarme til stuehus og anparter i vindmølle. På gården
er ansat 1 fast medhjælper.
H.P.D. ejer og driver også "Hvidebo", Lundbyvej 9, Bårse.
LYDEHØJVEJ 8, "VIVEGAARDEN", UGLEDIGE, 4720 PRÆST0, tlf. 53-796377.
LARS JESPER LARSEN, gårdejer,
født d. 7.-5.-1961, søn af Birgit
og Søren Larsen, bor sammen
med Birgitte Frederiksen, hospi
talslaborant, født d. 23.-10.-1963,
datter af Randi og Tommy Fre
deriksen. Parret har sønnerne:
Mathias, født d. 17.-10.-1988 og
Mikkel, født d. 13.-11.-1990.
L.J.L. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1986 fra Chri
stian Ballegård.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 28 ha., der er 0,5 ha. mose og forpagtet 41 ha.
Stuehuset er opført i 1966. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1900, svinestald
fra 1930 ombygget til lade samt lade fra 1932. Besætningen består af 2 får. Plante
produktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps, sukkerroer, frø og halm. Der er 3
traktorer, 1 etkornssåmaksine, 1 roeoptager, plansilo og korntørreri med kold luft.
Maskinstation bruges til høst.

MØNVEJ 35, "TOFTAGERGÅRD",
SKIBINGE, 4720 PRÆSTØ, tlf.
53-791501.
KNUD TOFTAGER HANSEN,
gårdejer, født d. 17.-5.-1931, søn
af Elisabeth og Hans Peter Han
sen.
K.T.H. har været på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-7.-1955 fra sin mor
Elisabeth Hansen. Nuværende
ejer er 4. generation på gården,
som oldefaderen Hans Jensen købte til arvefæste fra Nysø. K.T.H.'s fader Hans Peter
Hansen frikøbte gården endeligt i begyndelsen af 1940'erne. Gården var oprindeligt på
24,8 ha.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 35 ha.
Stuehuset er opført i bindingsværk. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald,
lade fra 1900 (portrum) og maskinhus restaureret omkr. 1935. Gården drives med en
svineproduktion på 28 årssøer, der produceres ca. 500 smågrise årligt. Planteproduk-
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siloer og korntørreri med varm luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
K.T.H. ejer og driver også Mønvej 166 på 5 ha. samt 6 ha. beliggende på Lydehøjvej,
ejendomssværdien for disse er 1.000.000.
MØNVEJ 37, "ENGVANGSGÅRD",
SKIBINGE, 4720 PRÆSTØ, tlf.
53-791969.
PREBEN KARSTENSEN, gårdejer,
født d. 20.-9.-1930, søn af Hilda
og Oskar Karstensen, gift d. 16.10.-1954 med Astrid Jensen, født
d. 28.-10.-1934, datter af Dag
mar og Kristian Jensen. Parret
har børnene: Lars Ole, født d.
5.-3.-1955, Marianne, født d. 22.2.- 1956, Troels, født d. 4.-5.1957, Klaus, født d. 16.-10.-1958, Esben, født d. 30.-12.-1961, Charlotte, født d.
10.-4.-1966 og Pernille, født d. 3.-9.-1973.
P.K. overtog gården efter forpagtning i 1964 fra sine forældre Hilda og Oskar Karsten
sen, faderen købte gården i 1929.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 30,1 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha. Der er en fælles for
pagtning på 22 ha.
Stuehuset er opført i 1829. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald begge
fra 1829 delvis moderniseret i 1957 og lade opført efter orkan i 1950. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, sukkerroer og raps. Der er
2 traktorer, halvpart i mejetærsker og roeoptager, tårnsiloer samt korntørreri med
varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Der er maskinfællesskab med sønnen Klaus Karstensen, "Kærgården", Mønvej 88, 4720 Præstø.
MØNVEJ 43, AMMENDRUP,
4720 PRÆSTØ, tlf. 53-796385.
SVEND ERIK LORENTSEN, gård
ejer, født d. 6.-1.-1957, søn af
Ulla og Gotfred Lorentsen, gift
d. 9.-6.-1984 med Jytte Peter
sen, medhjælpende hustru, født
d. 30.- 1.-1959, datter af Esther
og Herman Petersen. Parret har
døtrene: Betina, født d. 31.-3.1985 og Louise, født d. 10.-10.1989.
S.E.L. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 8.-1.-1982 fra Vagn
Frode Hansen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 9,9 ha., der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er moderniseret og tilbygget omkr. 1978 og 1982. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald begge total renoveret i 1982, maskinhus og udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn og sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1 grønthøster
og 1 rendegraver. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
S.E.L. ejer også 13,6 ha. jord beliggende Bellevuevej (tidligere Ronesbanke 17) og 27
ha. græsningsareal på Storeholm 1, Præstø Fjord.

MØNVEJ 55, "TOFTEHØJ", AMMENDRUP, 4720 PRÆSTØ, tlf. 53-796160.
KNUD RASMUSSEN, direktør, født i 1937, gift med Lisbeth Johansen. Parret har
børnene: Jesper, Henrik og Anneke.
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d. 11.-6.-1971 fra Jens Peter
Sørensen.
Ejendomsskyld 1.422.000. Areal
16 ha.
Stuehuset er restaureret i 1980.

MØNVEJ 61A, "BIRKEGAARD",
AMMENDRUP, 4720 PRÆSTØ,
tlf. 53-796152.
FINN HANSEN, gårdejer, født d.
12.-1.-1940, søn af Lilli og Chri
stian Hansen, gift d. 13.-8.-1966
med Lene Margit Rasmussen,
medhjælpende hustru, født d.
20.-6.-1946, datter af Lilly og
Karl Rasmussen. Parret har bør
nene: Pernille, født d. 18.-10.1967, Jacob, født d. 27.-12.-1970
og Stine, født d. 24.-5.-1979.
F.H. overtog gården d. 1.-12.-1977 fra Valdemar Andersen.
Ejendomsskyld 1.660.000. Areal 26 ha., der er forpagtet 27,5 ha.
Stuehuset er opført i 1859 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1950, lade fra 1950, maskinhus fra 1985 og udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 10 ungdyr og 10 kalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, sukkerroer, byg, frø og raps. Der er 5
traktorer, 1 mejetærsker, 1 etkornsåmaskine, 1 svinglæsser, 1 roeoptager, 1 skårlæg
ger, 1 rundballepresser, 1 gødningspreder, 1 kombisæt og 1 slamsuger. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft. Der drives maskinstation fra ejendommen.
MØNVEJ 82, "AMMENDRUPGÅRD", AMMENDRUP, 4720
PRÆSTØ, tlf. 53-796357.
POVL STAUNER, gårdejer, født
d. 25.-4.-1942, søn af Ebba og
Tage Stauner, gift d. 10.-2.-1968
med Kirsten Signe Jensen, lærer,
født d. 27.-1.-1944, datter af
Signe og Ove Jensen. Parret har
børnene: Helle, født d. 4.-6.-1971
og Jakob, født d. 20.-11.-1976.
P.S. er lærer. Han overtog gården i 1972 fra sine forældre Ebba og Tage Stauner. Nuværende ejer er 3. generation
på gården, som farfaderen købte i 1914.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og restaureret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald begge oprindeligt bindingsværk, hvor væggene er udskiftet,
renoveret flere gange, der er maskinhus fra 1982. Besætningen består af 5 rideheste
af racen Trakehner. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, sukkerroer og konser
vesærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold
luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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MØNVEJ 88, "KÆRGÅRDEN"
AMMENDRUP, 4720 PRÆSTØ,
tlf. 53-796273.
KLAUS KARSTENSEN, gårdejer,
født d. 16.-10.-1958, søn af
Astrid og Preben Karstensen,
gift d. 16.-10.-1983 med Nina
Roholte, klinikassistent, født d.
22.-2.-1961, datter af Lise og
Cigo Roholte. Parret har sønner
ne: Rico, født d. 17.-4.-1985,
Kent, født d. 27.-4.-1987 og
Glen, født d. 20.-11.-1990.
K.K. overtog gården d. 1.-12.-1982 fra Keld og Søren Rod.
Ejendomsskyld 1.600.000 + tilkøb af 40 ha. jord. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 40 ha. Der
er 1,5 ha. skov, 8 ha. eng og forpagtet 11 ha.
Gården er under totalmodernisering, ombygget til specialafgrøder. Bygningerne består
af svinestald ombygget til pakkerum/kølerum, maskinhus fra 1976 og gylletank. Går
den drives udelukkende med planteproduktion bestående af blomkål, porrer, byg, suk
kerroer og græsfrø. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg,
1 etkornssåmaskine, traktorfræser, 1 rækkegødningspreder, 1 porreroptager, 1 under
grundsløsner, 1 hyppemaskine og halvpart i roeoptager. På gården er ansat 3 faste
medarbejdere samt 6 skolebørn i sæsonen. Der maskinfællesskab med faderen Preben
Karstensen, "Engvangsgård", Mønvej 37, 4720 Præstø.
MØNVEJ 92, "LANGMARKS
GÅRD", AMMENDRUP, 4720
PRÆSTØ, tlf. 53-796127.
ELSE NIELSEN, gårdejer, født d.
14.-2.-1931, datter af Johanne
og Viggo Jensen, gift d. 21.-5.1955 med Jens Martinus Nielsen,
født d. 19.-2.-1928, søn af Ka
thrine og Marius Nielsen. Parret
har børnene: Arne, født d. 6.-5.1958, Gunnar, født d. 13.-9.-1960,
Gregers, født d. 1.-9.-1961, Ejlif, født d. 22.-2.-1966, Inge Lise, født d. 11.-3.-1968 og Lars, født d. 29.-9.-1973.
J.M.N. døde d. 12.-5.-1977.
E.N. overtog gården d. 1.-4.-1955 fra Peter Boesen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 20 ha., der er ca. 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1890. Gården er en gammel bygård. Avlsbygningerne består
af kostald og lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af suk
kerroer, byg, rug og raps. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til lidt af markar
bejdet. Sønnen Lars hjælper med driften.

MØNVEJ 104, "RISHØJGÅRD",
AMMENDRUP, 4720 PRÆSTØ,
tlf. 53-796030.
VANG LARSEN, gårdejer, født d.
31.-3.-1946, søn af Else og Niels
Peter Larsen, gift d. 19.-4.-1973
med Rita Hansen, tandtekniker
assistent, født d. 10.-1.-1949, dat
ter af Esther og Willy Hansen.
Parret har børnene: Anders Chri
stian, født d. 2.-6.-1974 og Sigrid
Helene, født d. 17.-3.-1978.
V.L. overtog gården d. 1.-5.-1984 fra sin mor Else Larsen. Nuværende ejer er 3. gene-
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ration pä gården, som farfaderen købte omkr. 1900. På gården er der en fredet grav
høj kaldet "Rishøj", p.g.a. dens tætvoksende krat. Imod sædvane vender åbningen mod
syd, dette fund er udstillet på Nationalmuseet, man modtog diplom samt Fredningsnæv
nets sølvbæger, udstedt til særlig betydningsfulde fredninger. Bægeret er udført som
et lerkar fra romersk jernalder.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 35 ha.
Stuehuset er opført i 1952. Avlsbygningerne blev genopført efter brand i 1951-52 med
sostald og lade, derudover lejes 1 stald på Bakkedal, Ugledige. Gården drives med en
svineproduktion på ca. 84 årssøer, der produceres ca. 1.750 smågrise årligt, desuden er
der 9 moderfår og 12 lam. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, raps, foder
ærter og sukkerroer. Der er 2 traktorer og 1 etkornssåmaskine. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet. Sønnen Anders Christian hjælper til derhjemme.
MØNVEJ 110, "AMMENDRUP
NYGÅRD", 4720 PRÆSTØ, tlf.
53-796209.
BODIL og OLE OLSEN, gårdeje
re. B.O. er født d. 11.-6.-1932,
datter af Karen og Ejnar Johan
sen, gift d. 23.-5.-1956 med
O.O., født d. 20.-7.-1925, søn af
Frederikke og Alfred Olsen. Par
ret har tvillingedøtrene: Birgitte
og Karen Margrethe, født d. 22.10.-1957.
Parret overtog gården i 1972 fra B.O.' far Ejnar Johansen, som købte gården i 1928.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 32 ha., der er 1 ha. beplantning.
Stuehuset er opført i 1921. Avlsbygningerne består af kvægstald og hestestald begge
fra 1921 og genopført efter brand, svinestald og lade begge fra 1928 og maskinhus fra
1974. Besætningen består af 4 årsammekøer, 6 ungdyr og 2 slagtekalve af forskellige
racer. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, sukkerroer og frø. Der er 2 trakto
rer, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet. Desuden har parret andel i "Langemarksgården", Langemarks
vej, Langebæk Kommune, som ejes og drives sammen med Anders Hansen, Kragevig.
MØNVEJ 144, "HOLMEGÅRD",
ALLERSLEV, 4720 PRÆSTØ, tlf.
53-796143.
GRETE ELISABETH JENSEN,
gårdejer, født d. 9.-5.-1937, dat
ter af Ellen og Christian Peder
sen, gift d. 25.-5.-1958 med
Gunnar Holmgård Jensen, født d.
28.-10.-1931, søn af Marie og
Carl Jensen. Parret har børnene:
Ulla, født d. 24.-3.-1962 og Ar
ne, født d. 17.-3.-1965.
G.H.J. døde d. 9.-4.-1977.
G.E.J. er køkkenassistent. Parret forpagtede gården i 1958 og overtog den d. 1.-4.1971 efter G.H.J.'s far Carl Jensen. Nuværende ejere er 4. generation på gården.
G.H.J.'s oldefar Jens Pedersen var fæster på gården, der købtes af sønnen til arve
fæste i 1870 fra "Oremandsgaard".
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 18,3 ha., der er 2,8 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1880, restaurering er påbegyndt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og maskinhus alle ombygget og grundmuret i 1875-80 og senere mo
derniseret omkr. 1965, samt hønsehus fra 1962. Der er 1 traktor og kornsilo.
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ALLERSELV, 4720 PRÆSTØ, tlf.
53-796091.
PETER FREDE LARSEN, gårdejer,
født d. 26.-11.-1926, søn af Emi
lie og Alfred Larsen, gift d. 1.3.-1957 med Gerda Nielsen, med
hjælpende hustru, født d. 1.-3.1934, datter af Hilda og Albert
Nielsen. Parret har børnene: Ma
rie, født d. 15.-3.-1958, Kristian,
født d. 8.-10.-1959 og Bodil, født
d. 8.-12.-1964, herudover har der været 3 søstre i pleje fra 1973, det er pigerne Helle,
født d. 3.-3.-1965, Jane, født d. 2.-4.-1966 og Ruth, født d. 2.-11.-1967, pigerne er
stadig en del af familien.
P.F.L. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1957 fra sin
morbror Niels Hansen. Morfaderen Rasmus Peter Hansen byggede gården i 1911, den
er udstykket fra "Holmegård", Alleslev.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 11 ha., der er 2,2 ha. med juletræer. Der er bort
forpagte! 9,8 ha.
Stuehuset er opført i 1911. Avlsbygningerne består af kvægstald genopført i 1975
efter brand, svinestald, begge stalde er ombygget til hundepension, der er lade fra
1972, denne bruges til værksted. Der er brændefyr både til bolig og hundepension.
Parret driver hundepension som hovederhverv, de startede i 1980, for at kunne
eksistere og drive slægtsgården videre.
MØNVEJ 166, ALLERSLEV, 4720
PRÆSTØ.
KNUD TOFTAGER HANSEN,
gårdejer. Omtales under Mønvej
35.
K.T.H. overtog gården i 1985.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
11 ha., heraf tilkøbt 6 ha. belig
gende Lydehøjvej, det er halvde
len af jorden fra "Torngård" (mo
derens fødested).
Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald, formodent
lig opført omkr. 1910. K.T.H. ejer og driver også "Toftagergård", Mønvej 35, Skibinge.

NEBLEVEJ 8, "ELLEBÆKSGÅR
DEN", REKKENDE, 4720 PRÆST0.
HANS ERIK PLOUMANN JOHAN
SEN, gårdejer. Omtales under
Rekkendevej 14.
H.E.P.J. overtog gården d. l.-l.1988 fra sin mor Astrid Ploumann
Johansen. Nuværende ejer er 3.
generation på gården, som morfa
deren frikøbte fra "Oremandsgård" i 1920, efter at have været
fæster i 4 år. Moderen bor stadig på gården (aftægt).
Ejendomsskyld 1.370.000 + tilkøb. Areal 24,8 ha., heraf tilkøbt 1,7 ha.
Stuehuset er opført i 1922. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade
fra omkr. 1890, gammel stuehus anvendes til lade, kostald fra omkr. 1915, svinestald
fra 1970 anvendes til Chinchillafarm og maskinhus fra 1970.
H.E.P.J. ejer og driver også "Birkegården", Rekkendevej 14, Alleslev, 4720 Præstø.
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NIHØJVEJ 8, "NIHØJ", ALLERSLEV, 4720 PRÆSTØ.
KNUD SKOVBÆK PETERSEN,
gårdejer. Omtales under Svanegårds
vej 2.
K.S.P. overtog gården i marts
1982 fra Mogens Nielsen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal
14,6 ha.
Gårdens bygninger, der er genop
ført efter brand omkr. 1920, be
står af stuehus, som er udlejet,
og 3 længer, som er ubenyttede.
K.S.P. ejer og driver også "Bavnegård", Svanegårdsvej 2, Lillemark.
NÆSTVEDVEJ 11, "ESBJERGGÅRD", FAKSINGE, 4720 PRÆST0, tlf. 53-791485.
HANS INGEMANN HANSEN,
gårdejer, født d. 21.-4.-1922, søn
af Maren og Carl Hansen, gift d.
24.-10.-1943 med Lis Jensen,
medhjælpende hustru, født d. 1.8.-1924, datter af Marie og Jens
Peter Jensen. Parret har sønner
ne: Mogens, født d. 29.-9.-1943,
Max, født d. 10.-10.-1949, Mi
kael, født d. 12.-12.-1953 og Morten, født d. 21.-8.-1957.
H.I.H. overtog gården d. 16.-11.-1954 fra brødrene Jonas og Herluf Jensen.
Ejendomsskyld 2.130.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er frasolgt 8 ha. Der
er 0,55 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1938. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade
alle fra 1917 senere ombygget og moderniseret hovedsageligt til svineproduktion, der
er maskinhus fra 1981. Desuden er der 1 parcelhus (tidligere aftægtsbolig). Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af brødhvede, byg, græsfrø og suk
kerroer. Der er anparter i traktor, 1 grønthøster, 1 roeoptager, plansilo, korntørreri
med varm og kold luft, halmfyr og anparter i vindmølle. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet. Der er maskinfællesskab med sønnen Morten Østergård Hansen,
Jungshovedvej 2, 4720 Præstø.

NÆSTVEDVEJ 12, "LUNDEMO
SE", FAKSINGE SOGN, (BELDRINGE), 4720 PRÆSTØ, tlf. 53-791010.
REINHARD STOLTZE, proprietær,
født d. 1.-11.-1927, gift d. 2.-7.1959 med Anny Stoltze, fysiote
rapeut. Parret har sønnerne: Re
né, født d. 31.-5.-1959, Carsten,
født d. 7.-4.-1962 og Jørgen,
født d. 21.-2.-1967.
R.S. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 17.-5.-1971 fra Willy Larsen.
Ejendomsskyld 4.050.000. Areal 64 ha., der er 1 ha. plantage og forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og gennemrestaureret i 1969/70. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald begge fra 1926 og ombygget til kyllingehuse i 1972 samt lade
fra 1926. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer,
korn, græsfrø, grønne ærter og raps. Der er 1 traktor, 2 hegnsklippere, 1 roeoptager,
1 markvandingsanlæg, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation
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House Farm", Norfolk, Foulsham, England på 132 ha., hvor der dyrkes de samme af
grøder som her.

NÆSTVEDVEJ 22, "EVENGAARD", FAKSINGE, 4720 PRÆSTØ, tlf. 53-791619.
POUL ERIK KAARDE, gårdejer, født d. 31.-1.-1936, søn af Gerda og Rasmus Kaarde,
gift d. 23.-5.-1964 med Else Maria Sørensen, dagplejemor, født d. 25.-11.-1943, datter
af Clara og Svend Sørensen. Parret har børnene: Jeppe Marinus, født d. 10.-10.-1964,
Maria Kristine, født d. 29.-5.-1967, Mads Frederik, født d. 3.-5.-1970 og Jakob
Mathias, født d. 11.-11.-1973.
P.E.K. har været på Kærhave Landbrugsskole, han er i L.F.O.'s hovedbestyrelse.
E.M.K. er i Menighedsrådet. P.E.K. overtog gården d. 1.-4.-1963 fra Eleonora Hansen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 28 ha., der er 7 ha. marginaljord og forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1883 og 1972 samt maskinhus fra 1973. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af sukkerroer, frø og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
sprinklermarkvandingsanlæg, plansilo og korntørreri med kold luft. Der drives lidt
maskinstation fra ejendommen.
P.E.K. ejer og driver også "Østervang", Næstvedvej 28.
NÆSTVEDVEJ 27, "DALSGÅRD",
BÅRSE, 4720 PRÆSTØ, tlf. 53790033.
ERLING RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 24.-2.-1942, søn af Jenny
og Hans Rasmussen, gift d. 29.9.-1967 med Jytte Balsskov Ras
mussen, sygeplejerske, født d.
6.-4.-1943, datter af Sigrid og
Anders Rasmussen. Parret har
sønnerne: Peter, født d. 10.-5.1969 og Lars, født 10.-10.-1971.
E.R. har været på Lyngby Landbrugsskole, han er medlem af Byrådet i Prøstø og
Menighedsrådsformand i Bårse Sogn. Han overtog gården d. 1.-1.-1970 fra sine foræl
dre Jenny og Hans Rasmussen. Nuværende ejer er mindst 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 23 ha., der er 2 ha. marginaljord og forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra omkr. 1850 samt maskinhus fra 1974. Desuden er der
1 enfamiliehus fra 1967. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af sukkerroer, kløver, græsfrø, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetæsker, tårnsi
lo samt korntørreri med varm og kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

NÆSTVEDVEJ 28, "ØSTERVANG", 4720 PRÆSTØ.
POUL ERIK KAARDE, gårdejer. Omtales under Næstvedvej 22.
P.E.K. overtog gården i 1965 fra M. Stennek.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 11,2 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald
begge fra omkr. 1900. Gården drives udelukkende med planteavl. Der er plansilo og
korntørreri med kold luft. Der er samdrift med P.E.K.'s anden gård Næstvedvej 22,
4720 Præstø.
NÆSTVEDVEJ 30, "FJERNHØJGAARD", BÅRSE, 4720 PRÆSTØ, tlf. 53-790137.
POUL JØRGENSEN, gårdejer, født d. 23.-4.-1925, søn af Anna og Peter Jørgensen,
gift d. 7.-12.-1949 med Ellen Raae, medhjælpende hustru, født d. 21.-4.-1928, datter
af Marie og Hans Raae. Parret har døtrene: Inge, født d. 4.-1.-1952 og Birgitte, født
d. 23.-5.-1954.
P.J. har været på Korinth Landbrugsskole og er kommunmal vurderingsmand. Han over
tog gården d. 1.-3.-1961 fra Niels Jensen.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 40 ha.

-236-

"Fjernhøjgaard" stuehus er opført
omkr. 1850 og restaureret i
1979. Avlsbygningerne består af
svinestald fra omkr. 1900, heste
stald fra omkr. 1890, kvægstald
og lade begge fra 1928 samt ma
skinhus fra 1980. Gården drives
med en svineproduktion på 15
årssøer, der produceres ca. 250
slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter, græs
frø, sukkerroer og hvede. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsiloer samt korntørreri med varm og kold
luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

NÆSTVEDVEJ 89, "ENGVANGGAARD", RISBY BY, 4750 LUND
BY, tlf. 53-790182.
WILLY NEERUP JENSEN, gård
ejer, født d. 5.-4.-1946, søn af
Else og Walther Neerup Jensen,
gift d. 15.-2.-1975 med Anne
Brink Olsen, farmaceut, født d.
1.-6.-1949, datter af Else og
Gerner Brink Olsen. Parret har
børnene: Aase, født d. 3.-7.-1976,
Jesper, født d. 10.-5.-1979 og
Peter, født d. 2.-3.-1981, død d. 26.-11.-1985.
A.B.J. døde d. 27.-11.-1985.
W.N.J. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1969 fra Ras
mus Bang.
Ejendomsskyld 2.375.000. Areal 31 ha.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af farestald samt so- og ornestald
begge fra 1954, slagtesvinestald fra 1964, fravænningstald fra 1978, lade og foderhus
begge fra 1972 samt maskinhus fra 1983. Gården drives med en svineproduktion på 60
årssøer, der produceres 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plan- og tårnsiloer
samt korntørreri med varm og kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
W.N.J. ejer og driver også Risbyvej 4, Præstø.
PILEHØJVEJ 7, "PILEHØJ", UGLEDIGE, ALLERSLEV, 4720 PRÆSTØ, tlf. 53-796038.
JENS VIKÆR OLSEN, gårdejer, født d. 17.-5.-1958, søn af Kirsten og Peter Vikær
Olsen, gift d. 15.-10.-1989 med Dorte Leth Jacobsen, bankassistent, født d. 8.-3.-1961,
datter af Aase og Niels Leth Jacobsen. Parret har datteren Signe, født d. 19.-7.-1990.
J.V.O. har været på Næsgaard Agerbrugsskole. Han overtog gården d. 30.-6.-1990 fra
sin onkel Knud Pilehøj Rasmussen, som var 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.470.000. Areal 41 ha.
Stuehuset er totalrestaureret. Der påtænkes at starte en opformeringsbesætning. Går
den drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer, byg og hvede.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 etkornssåmaskine, kornsilo samt korntørreri med
varm og kold luft. På gården er ansat 1 bestyrer, desuden er der 1 bestyrer på af
tægt, han har været på gården i 60 år og beboer gårdens bestyrerhus beliggende Pilehøjvej 1. Der er samdrift med J.V.O.'s anden gård "Vestergård", Enghavevej 16, Ugle
dige, 4720 Præstø.
REKKENDEVEJ 5, "BANGGÅRD", ALLERSLEV, 4720 PRÆSTØ, tlf. 53-796076.
NIELS CHRISTIAN DAMMEGAARD, gårdejer, født d. 2.-11.-1962, søn af Ruth og
Niels Dammegaard.
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Niels C. Dammegaard har sæson
arbejde bl.a. ved ærtehøst, han
har været på Lyngby Landbrugs
skole. Han overtog gården, efter
at have drevet den som bestyrer
fra 1984, d. 1.-5.-1990 fra sin
mor Ruth Dammegaard, faderen
købte gården i oktober 1960.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal
28 ha., der er 0,75 ha. fredskov.
Stuehuset er opført i 1890, mo
derniseret flere gange senest i
1990. Avlsbygningerne består af svinestald genopbygget i 1965, ombygget til værksted
i 1988/89, svinestald og lade begge fra 1964 genopbygget efter brand, kalkunhus fra
1967 anvendes til maskinhus, 2 små maskinhuse fra 1970 og udendørs køresilo. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps, hvede, sukkerroer, græsfrø og konservesærter. Der er 3 traktorer, plansilo
samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
N.C.D. ejer og driver også "Damgaard", Stensbyvej 21, Stensby, 4773 Stensved, Lan
gebæk Kommune.

REKKENDEVEJ 6, "LOVGÄRDEN", ALLERSLEV, 4720 PRÆSTØ, tlf. 53-796066.
HENNING MUSSEGAARD, pilot, født d. 13.-5.-1950, søn af Otto Mussegaard, gift d.
2.-3.-1974 med Susanne Pedersen, lærer, født d. 13.-7.-1952, datter af Bodil og Max
Pedersen. Parret har sønnerne: Anders, født d. 18.-7.-1974 og Christian, født d.
1.-4.-1980.
H.M. overtog gården d. 1.-11.-1987 fra Søren Lyng Sørensen. Gården var oprindeligt
fæstegård under "Oremannsgård".
Ejendomsskyld 985.000. Areal 1,3 ha., gården var oprindeligt på 24 ha., jorden er nu
lagt ind under nabogården "Pilegården".
Stuehuset er opført i 1946/47 og moderniseret senest i 1987. Avlsbygningerne består
af kvægstald, garage og svinestald, som alle er opført efter brand i 1959. Jorden er
udlagt til græsning.

REKKENDEVEJ 12, ALLERSLEV, 4720 PRÆSTØ.
HANS ERIK JOHANSEN, gårdejer. Omtales under Rekkendevej 24.
H.E.J. overtog gården d. 1.-7.-1984 fra sin far Peter Johansen.
Ejendomsskyld 360.000. Areal 1,37 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1760. Avlsbygningerne består af 1 stald. Der er samdrift
med H.E.J.'s andre gårde "Svanholm", Rekkendevej 24, Allerslev og "Hallingbjerggård",
Abildhøjvej 5, Skibinge.
REKKENDEVEJ 14, "BIRKEGÅR
DEN", ALLERSLEV, 4720 PRÆST0, tlf. 53-796290.
HANS ERIK PLOUMANN JOHAN
SEN, gårdejer, født d. 19.-3.-1945,
søn af Astrid og Poul Johansen,
gift d. 4.-7.-1971 med Helle Ras
mussen, laborant, født d. 22.-4.1950, datter af Valborg og An
ker Rasmussen. Parret har bør
nene: Bendt, født d. 11.-3.-1973
og Anja, født d. 22.-2.-1979.
H.E.P.J. har været på Kærhave Landbrugsskole, han er formand for SLS. Han overtog
gården d. 1.-3.-1976 fra Winthers ForlagEjendomsskyld 1.750.000. Areal 16,2 ha., der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1907, moderniseret i 1962 og 1985-90. Avlsbygningerne
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sostald, løbestald og maskinhus alle fra 1978. Gården drives med en svineproduktion
på 75 årssøer, der produceres ca. 1.600 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er sukkerroer, frø, hvede, maltbyg, raps, halm og hindbær. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker, 1 roeoptager, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 6-7 sæsonmedhjælpere.
H.E.P.J. ejer og driver også "Ellebæksgården", Neblevej 8, Rekkende, 4720 Præstø, her
drives Chinchillafarm. H.E.P.J. driver desuden en del maskinstationsarbejde, specielt
høst og roeoptagning.
REKKENDEVEJ 24, "SVANHOLM", ALLERSLEV, 4720 PRÆSTØ, tlf. 53-796094.
HANS ERIK JOHANSEN, gårdejer, født d. 28.-10.-1944, søn af Gerda og Peter Jo
hansen, bor sammen med Rita Fristrøm, medhjælpende hustru, født d. 2.-9.-1939, dat
ter af Jonna og Conrad Storgård.
H.E.J. overtog gården d. 1.-7.-1984 fra sin far Peter Johansen. Nuværende ejer er 3.
generation på gården, som kom i slægtens eje i 1917. Gården er udstykket fra "Birke
gården", og var oprindeligt på 8,3' ha. I 1990 blev ejendommen Rekkendevej 33 lagt
ind under.
Ejendomsskyld 1.300.000 + jordtilkøb. Areal 26,5 ha., ialt tilkøbt 12,7 ha. Der er
forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1886 og moderniseret flere gange. Avlsbygningerne består
af kvæg- og svinestald oprindeligt fra 1886 om- og tilbygget flere gange, der er
maskinhus fra 1965. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn, sukkerroer og foderærter. Der er 7 traktorer, 2 mejetærskere, 1 etkornssåmaskine, 1 roeoptager, 1 grønthøster og 1 svinglæsser. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.
H.E.J. ejer og driver også Rekkendevej 12, Allerslev og "Hallingbjerggård", Abildhøjvej
5, Skibinge.
REKKENDEVEJ 41, "GRANLYGAARD", ALLERSLEV, 4720
PRÆSTØ, tlf. 53-796084.
DAN EMANUEL HANSEN, gård
ejer, født d. 19.-4.-1913, søn af
Dagmar og Jens Harald Hansen.
D.E.H. overtog gården i 1976 fra
sin mor Dagmar Hansen. Nuvæ
rende ejer er 4. generation på
gården, som var fæstegård under
"Oremandsgaard", indtil ejerens
oldefar købte den til arvefæste i

1878. Areal 21 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført før 1878. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade
alle fra før 1878 renoveret omkr. 1920 og 1 stald fra omkr. 1920. Gården fremstår
delvis i bindingsværk. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roesåmaskine, 1 roeoptager
og plansilo.
RISBYVEJ 4, 4750 LUNDBY.
WILLY NEERUP JENSEN, gårdejer. Omtales under Næstvedvej 89.
W.N.J. overtog gården d. 15.-1.-1989 fra Jens Christiansen og Laon Pedersen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 30 ha. Der er 0,5 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført i 1859. Avlsbygningerne består af svinestald og lade begge fra
1850. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps og ærter.
W.N.J. ejer og driver også "Engvanggaard", Næstvedvej 89, 4750 Lundby.

RONESBANKE 12, "MARENDALSHØJ", SKIBINGE, 4720 PRÆSTØ, tlf. 53-791173.
OLE K. SØRENSEN, gårdejer, født d. 19.-7.-1942, søn af Valborg og Alfred Sørensen,
gift d. 1.-12.-1973 med Conni Nielsen, født d. 3.-5.-1943, datter af Else og Holger
Nielsen. Parret har sønnen Peter O., født d. 24.-6.-1974.
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Ole K. Sørensen overtog gården
d. 11.-12.-1977 fra sin mor Val
borg Sørensen. Nuværende ejer
er 7. generation på gården. Slæg
ten kan føres tilbage til den
første fæstebonde på gården i
1770. Gården var fæstegård un
der Nysø, blev frikøbt i 1916, lå
tidligere i Skibinge By, blev ud
flyttet til nuværende plads i
1875. Moderen bor stadig på går
den.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 23 ha., der er 3 ha. eng og plantage.
Stuehuset er opført i 1875 og moderniseret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald, lade og svinestald. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af sukkerroer, hvede og byg. Der er 2 traktorer. Man har bevaret alle de gamle
markredskaber, fra dengang gården blev drevet med hestekraft. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
RONESBANKE 14, "SKOVBO",
SKIBINGE, 4720 PRÆSTØ, tlf.
53-791123.
HANS E. PETERSEN, gårdejer,
født d. 30.-3.-1929, søn af Inge
borg og Ludvig Petersen, gift d.
2.-5.-1953 med Aase Jørgensen,
medhjælpende hustru, født d.
13.-11.-1931, datter af Marie og
Osman Jørgensen. Parret har bør
nene: Torben, født d. 13.-9.—
1953, Kjeld, født d. 26.-8.-1961,
Birgitte, født d. 27.-2.-1958 og Jesper, født d. 23.-2.-1968.
H.E.P. er chauffør hos et autokranfirma. Han overtog gården d. 13.-1.-1965 fra sin far
Ludvig Petersen, som byggede gården i 1914. Gården er oprindeligt udstykket fra
"Kirkeagergård" i Skibinge, den blev udstykket efter, at Præstø Banen blev bygget i
1913, banen kom til at ligge tværs over "Kirkeagergård"s marker. "Kirkeagergård" eje
des af H.E.P.'s farfar Chr. Petersen.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 17,2 ha., heraf tilkøbt 10,4 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og moderniseret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald samt kombineret lade og maskinhus alle fra 1914. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg, sukkerroer og raps. Der er
1 traktor og tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RONESBANKE 21, "GUNNERSHØJ", SKIBINGE, 4720 PRÆSTØ,
tlf. 53-791130.
LARS SKOV KRISTENSEN, gård
ejer, født d. 17.-9.-1953, søn at
Inge og Børge Skov Kristensen.
L.S.K. er jord- og betonarbejder
og har været på Lyngby Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-4.-1980 fra sine forældre
Inge og Børge Skov Kristensen,
faderen købte gården i 1950.
Gården er udflyttet fra Skibinge By 1887, hørte tidligere under Nysø Gods.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 18,4 ha., der er 0,4 ha. jernbanedæmning.
Stuehuset er opført i 1887, moderniseret flere gange senest i 1970-72. Avlsbygninger
ne består af kvægstald, svinestald og lade alle fra 1887 ombygget flere gange senest
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er ca. halvdelen indrettet til korntørreri i 1982, der er desuden hestestald. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og sukkerroer. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 etkornssåmaskine, plansilo samt korntørreri med
varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Der drives maskin
station fra gården.
RONESB.ANKE 42, "TVINGBO",
UGLEDIGE, ALLERSLEV, 4720
PRÆSTØ, tlf. 53-796019.
PREBEN TVING ANDERSEN,
gårdejer, født d. 13.-9.-1955, søn
af Ruth og Hans Peter Andersen,
gift d. 14.-7.-1984 med Birte
Poulsen, medhjælpende hustru,
født d. 1.-8.-1960, datter af Jo
hanne og Carlo Poulsen. Parret
har døtrene: Mette, født d. 14.4.-1984, Lise, født d. 18.-8.-1986
og Mie, født d. 3.-8.-1989.
P.T.A. har været på Lyngby Landbrugsskole, han er bestyrelsesmedlem i Danmarks Jer
seyforening og i Østdansk Kvægavlsforening. Han overtog gården d. 31.-12.-1977 fra
sine forældre Ruth og Hans Peter Andersen. Nuværende ejer er 4. generation på går
den, som oldefaderen købte d. 13.-7.-1898.
Ejendomsskyld 3.940.000. Areal 62,9 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1919 og moderniseret flere gange. Avlsbygningerne består af løs
driftsstald fra 1979, ungdyrstald fra 1990, lade fra omkr. 1936, maskinhus fra 1976, 2
gylletanke og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 85 årskøer
og 80 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og
sukkerroer. Der er 4 traktorer, 1 etkornssåmaskine og 1 grønthøster. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester og 1 fast medhjæl
per. Til ejendommen hører også 1 fodermesterhus.

SKOVGÅRDSVEJ 9, HASTRUP, 4720 PRÆSTØ, tlf. 53-781177.
INGRID JAKOBSEN, gårdejer/udearbejdende, født d. 7.-2.-1950, datter af Valborg og
Frode True, gift d. 7.-2.-1976 med Poul-Erik Jakobsen, vognmand, født d. 25.-12.1947, søn af Jenny og Svend Jakobsen. Parret har døtrene: Annette, født d. 2.-8.-1976
og Heidi, født d. 4.-3.-1981.
I.J. overtog gården i 1981 fra sin mor Valborg True, faderen købte gården i 1945.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 19 ha., der er 0,28 ha. fredskov. Jorden er bortforpagtet.
Bygningerne er opført i 1961 efter brand, de består af stuehus, kvægstald, svinestald
og maskinhus. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, 1 etkornssåmaskine, 1 roe
optager og kornmagasin. Der drives vognmandsforretning fra gården.

SKOVHUSEVEJ 34, "HEJRESKOV
GÅRD", ØEN SKOVHUSE, SKIBINGE, 4720 PRÆSTØ, tlf. 53799204.
HARRALD BIRKER NIELSEN,
gårdejer, født d. 18.-10.-1954,
søn af Ethel og Harald Nielsen,
gift d. 24.-5.-1975 med Marianne
Christiansen, operationssygeplejer
ske, født d. 23.-7.-1953, datter
af Aase og Alfred Christiansen.
Parret har børnene: Anders, født
d. 16.-11.-1975, Christian, født d. 4.-6.-1979 og Nina, født d. 1.-5.-1986.
H.B.N. driver maskinstation samt entreprenørvirksomhed, han har været' på Lundby
Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1980 og overtog den i 1984 fra sine forældre
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Ejendomsskyld 1.770.000. Areal 27 ha., der er forpagtet 56,3 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850, det er nedrevet og nyopført i 1991. Avlsbygningerne
består af 3 ubenyttede staldlænger og maskinhus fra 1991. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af hvede, raps, byg, havre, frø, sukkerroer og foder
ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, 1 etkornssåmaskine og 1
roeoptager. Maskinstation bruges til skårlægning. Sønnen Anders Birker Nielsen er
medhjælper.

SMIDSTRUPVEJ 30, "BIRKEGÅRD", SMIDSTRUP, 4720 PRÆSTØ.
EJNAR HANSEN og OLE MØLLER MADSEN, gårdejere. E.H. er født d. 18.-6.-1919,
søn af Peter Hansen, gift d. 3.-12.-1944 med Ruth Møller, forhenværende telefonist,
født d. 26.-8.-1920, datter af Kaj Møller. Parret har børnene: Kirsten og Erik Bent.
E.H. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog to tredjedele af gården d.
1.-12.-1950 og resten d. 9.-2.-1963 fra sin far Peter Hansen.
O.M.M. omtales under Fuglsangvej 16.
Ejendomsskyld 2.560.000. Areal 59,3 ha., der er ca. 10 ha. eng og 1 ha. skov. Der er
ialt forpagtet 55 ha.
Bygningerne består af stuehus delvis restaureret, svinestald, lade, maskinhus og gyl
letank. Gården drives med en svineproduktion på 6 årssøer, der produceres 50 smågrise og 4 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er fremavlsbyg, hvede,
konservesærter og roer. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, div. landbrugsredskaber,
korntørreri med kold luft og halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft. Går
den og forpagtningerne drives i samdrift med "Dyrehavegård", Fuglsangvej 16, som
ejes af svigersønnen O.M.M.

SMIDSTRUPVEJ 33, "SMIDSTRUPGÅRD", ØEN SMIDSTRUP, 4720 PRÆSTØ, tlf.
53-799119.
HANS OLE PETERSEN, gårdejer/vurderingsinspektør, født d. 7.-8.-1942, søn af Rig
mor og Poul Petersen, gift d. 1.-7.-1989 med Hanne Hansen Rasmussen, omsorgsmed
hjælper, født d. 24.-6.-1952, datter af Dolly og Ole Rasmussen. Parret har børnene:
Carsten, Ulrik og Niels Chr.
H.O.P. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1968 fra
Hans Hansen. Ejendomsskyld 2.510.000. Areal 45,72 ha., der er 1 ha. skov og 2 ha.
mose. Der er forpagtet 66 ha.
Stuehuset er opført i 1975 og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge ubenyttede. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af byg, hvede, sukkerroer, raps og konservesærter. Der er 4 traktorer, plansilo
og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

SNESEREVEJ 22, "MØLLEVANG", 4750 LUNDBY.
GERNER JØRGENSEN, gårdejer. Omtales under Vesterskovvej 5.
G.J. overtog gården d. 1.-11.-1952 fra Poul Sørensen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 7,3 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1810 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1957 og 1959. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af raps og korn. G.J. ejer og driver også Vesterskovvej 5, Bårse.
SNESEREVEJ 28, "NØRREGÅRD",
BÅRSE, 4750 LUNDBY, tlf. 53790131.
KNUD TROLDBORG, landmand,
født d. 14.-4.-1936, søn af Peder
N. V. K. Troldborg.
K.T. har været på Tune Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 20.- 7.-1959 fra Jens Peter
Madsen.
Ejendomsskyld 1.710.000. Area!
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Stuehuset er opført i 1977. Avlsbygningerne består af svinestald renoveret i 1961,
kostald ombygget til svinestald 1971, svinestald fra 1974 og maskinhus fra 1968.
Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres 300 smågrise og
200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvidkløver, engrapgræs,
brødhvede og maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo. Maskinstation
bruges til gødningsudkørsel.

SVANEGÅRDSVEJ 2, "BAVNEGÅRD", LILLEMARK,4720 PRÆST0, tlf. 53-796142.
KNUD SKOVBÆK PETERSEN,
gårdejer, født d. 2.-7.-1933, søn
af Ingrid og Oluf Petersen, gift
d. 24.-10.-1962 med Ena Elisabet
Petersen, medhjælpende hustru,
født d. 6.-9.-1938, datter af An
na og Peter Petersen. Parret har
børnene: Anne Marie, født d.
20.-9.-1963, Grethe, født d. 13.2.-1965, Karen, født d. 1.-7.-1968 og Jens-Henrik, født d. 24.-10.-1972.
K.S.P. har været på Langeland og Dalum landbrugsskoler, han er menighedsrådsfor
mand i Allerslev Sogn, medlem af kredsbestyrelsen i DLG. Han overtog gården d.
5.-8.-1965 fra Johannes Nielsen.
Ejendomsskyld 2.370.000. Areal 36,7 ha., der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1830 og moderniseret flere gange. Avlsbygningerne består
af svinestalde fra 1871, 1881, 1970 og 1973, halmlade og maskinhus begge fra 1984 og
gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der produceres ca.
1.000 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er frø, korn, sukkerroer og halm.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 etkornssåmaskine, 1 roeoptager, tårnsilo, korn
tørreri med varm og kold luft, staldvarme til stuehus og anparter i vindmøllelaug.
Maskinstation bruges til presning af halm.
K.S.P. ejer og driver også "Nihøj", Nihøjvej 8, Allerslev, 4720 Præstø.

SVANEGÅRDSVEJ 6, "SVANEGÅRD".
JØRGEN SKOVBÆK, gårdejer.
SØVEJ 7, "SØLODGÅRD", BÅRSE, 4720 PRÆSTØ, tlf. 53-790052.
JØRGEN EBBE FRANDSEN,
gårdejer, født d. 29.-12.-1939,
søn af Anna og Johs. Frandsen,
gift d. 12.-8.-1967 med Pia Fax
lev, sygeplejerske, født d. 7.-1.1944, datter af Esther og Johs.
Faxlev. Parret har datteren
Stine.
J.E.F. har landbrugsfaglig uddan
nelse. Han overtog gården d.
24.-6.-1970 fra sin far Johs. Frandsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården,
som blev købt i 1900. I 1920 blev de gamle staldbygninger nedrevet, og J.E.F.'s far
mor og farfar byggede nye men med stråtag, i 1926 blev der bygget nyt stuehus, som
J.E.F.'s farmor selv tegnede.
Areal 17 ha., der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1926. Avlsbygningerne består af kvægstald, 2 svinestalde, lade
og maskinhus. Besætningen består af 20 slagtesvin og 3 slagtekalve af racen RDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er fabriksroer, græsfrø, maltbyg og brødhvede. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, anparter i vindmølle og solvarmeanlæg. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
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TEGLSTRUPVEJ 4, "TEGLSTRUPGAARD", TEGLSTRUP, 4720 PRÆSTØ, tlf. 53781005.
AKSEL PEDERSEN, gårdejer, født d. 11.-4.-1930, søn af Marie og Lars Pedersen, bor
sammen med Jytte Larsen, født d. 15.-6.-1943, datter af Else og Niels Peter Larsen.
Parret har børnene: Thomas, født d. 12.-12.-1959, Steen, født d. 17.-1.-1961 og Lis
beth, født d. 22.-3.-1965.
A.P. har været på Sydsjællands Landbrugsskole, han er bestyrelsesmedlem i Nykøbing
F. Sukkerroedyrkerforening. Han forpagtede gården i 1957 og overtog den i 1962 fra
sin morbror Christian Jacobsen. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som tip
oldefaderen frikøbte.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 59 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1962, genopført efter brand, hvor gården delvis nedbrændte. Går
den blev samtidig flyttet. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1962 ombygget til
kornlager, kornsilo/værksted fra 1962 og maskinhus fra omkr. 1973. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer, byg, hvede og raps. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 etkornssåmaskine, 1 roeoptager, plan- og tårnsiloer samt
korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til skårlægning af raps. Der
er drives lidt maskinstation fra ejendommen.
UGLEDIGEVEJ 5, UGLEDIGE BY, 4720 PRÆSTØ, tlf. 53-796045.
CARSTEN REINHARD STOLTZE, proprietær, født d. 7.-4.-1962, søn af Anni og Re
inhard Stoltze.
C.R.S. har været på Næsgaard Agerbrugsskole, han er delegeret i DLF./Trefolium og
bestyrelsesmedlem af Præstø Halmvarmeværk. Han overtog gården d. 1.-9.-1986 fra
sin far Reinhard Stoltze.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 28 ha.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer, korn, græs
frø, grønne ærter og raps. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges
til roesåning. C.R.S. ejer og driver også "Nygaard", Faksevej 10, 4720 Præstø.
VESTERSKOVVEJ 2, BÅRSE, 4750 LUNDBY, tlf. 53-790126.
VERNER PEDERSEN, gårdejer, født d. 1.-4.-1916, søn af Johanne og Mads Peder Pe
dersen, gift d. 17.-1.-1950 med Else Jørgensen, medhjælpende hustru, født d.
4.-7.-1921, datter af Albert Jørgensen. Parret har tvillingerne: Inger og O/e, født d.
6.-10.-1950. E.P. døde d. 13.-7.-1987.
V.P. overtog gården i 1939 fra sine forældre Johanne og Mads Peder Pedersen. Nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 6,8 ha.
Stuehuset er opført i 1760 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra 1760. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til høst.
VESTERSKOVVEJ 5, "AVLSCEN
TER BÅRSE VESTERSKOV",
BÅRSE, 4750 LUNDBY, tlf. 53790085.
GERNER JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 3.-2.-1926, søn af Kathri
ne og Jørgen Henrik Jørgensen,
gift d. 26.-3.-1952 med Else Mar
grethe Jensen, medhjælpende hu
stru, født d. 3.-11.-1929, datter
af Marie og Frederik Jensen.
Parret har børnene: Birgit, født

d. 2.-4.-1956 og Jørgen-Erik, født d. 21.-6.-1960.
G.J. er i D.D.B.'s repræsentantskab i Præstø. Han overtog gården d. 11.-6.-1955 fra
sine forældre Kathrine og Jørgen Henrik Jørgensen. Nuværende ejer er 3. generation
på gården.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 46,3 ha., heraf tilkøbt 35 ha. og frasolgt 5 ha. Der er
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0,5 ha. skov og forpagtet 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1888 og restaureret i 1938. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1888 renoveret i 1969, svinestald fra 1888 renoveret i 1968, svinestald fra 1962 og
maskinhus fra 1964. Gården drives med en svineproduktion på 38 årssøer, der produ
ceres 400 smågrise og 200 avlssvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og korn. Der er 3 traktorer og plansilo. Maskinstation bruges til høst.
G.3. ejer og driver også "Møllevang", Sneserevej 22, Bårse.
VESTERSKOVVEJ 7, BÅRSE,
4750 LUNDBY, tlf. 53-790251.
INGVOR BO PETERSEN, gård
ejer, født d. 7.-6.-1916, søn af
Karen Elisabet og Niels P. Pe
tersen, gift d. 28.-11.-1953 med
Margit Christensen, medhjælpen
de hustru, født d. 20.-7.-1921,
datter af Hanne og Karl Marius
Christensen. Parret har børnene:
Kirsten, født d. 12.-2.-1955 og
Søren, født d. 9.-12.-1958.
I.B.P. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården i 1948 fra sine for
ældre Karen Elisabet og Niels P. Petersen. Nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 8 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald
og lade begge fra 1958, svinestald fra 1972 og maskinhus fra 1920. Der er plansilo og
vindmølleanparter.
VESTERSKOVVEJ 13, BÅRSE, 4750 LUNDBY, tlf. 53-790114.
ASGER FUGL NIELSEN, gårdejer, født d. 22.-6.-1931, søn af Louise og Hans Nielsen,
gift d. 16.-11.-1963 med Birgit Rasmussen, medhjælpende hustru, født d. 13.-12.-1941,
datter af Solvejg og Hermann Rasmussen. Parret har datteren Lone, født 16.-4.-1964.
A.F.N. overtog gården i 1963 fra sine forældre Louise og Hans Nielsen. Nuværende
ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.090.000. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra 1913 og svinestald fra 1972. Gården drives med en svine
produktion på 35 årssøer, der produceres 650 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsiloer
samt korntørreri med kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

ÅD ALS VEJ 13, "HASTRUPGAARDEN", 4720 PRÆSTØ, tlf. 53790446.
FINN ELGAARD PEDERSEN,
gårdejer, født d. 25.-6.-1959, søn
af Alice og Hans Erik Pedersen.
F.E.P. er landbrugsmedhjælper
på 220 ha. planteavl og har
grønt bevis. Han overtog gården
d. 1.-3.-1989 fra Annelise Faxlev
og Birgit Kjærgaard-Hansen.
Areal 56,48 ha., der er frasolgt
2,66 ha. til motorvej. Der er 0,7 ha. skov, 3 ha. eng og forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1827. Avlsbygningerne, der alle er genopført i 1923 efter brand,
består af stald, lade og andre udbygninger. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af rug, hvede, vinterraps, fabriksroer og græsfrø. Der er gennem
løbstørreri, og maskinfællesskab med faderen Hans Erik Pedersen, Hastrupvej 9, Dyr
lev, 4720 Præstø.
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RØNNEDE KOMMUNE

AG ERSTED VEJ 12, "KOHAVEMINDE", ULSE OLSTRUP, 4683 RØN
NEDE, tlf. 53-698265.
ØST DANSK KVÆGAVLSFORE
NING AF 1963.
Ejendommen er overtaget i 1962
fra Jens Jensen.
Ejendomsskyld 4.000.000. Areal
26 ha. og der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1963 og er
tilbygget senest i 1984. Kvægstal
de er opført i 1974, 1980 og
1987, lade, maskinhus, foderhus og gylletank er opført i 1987, desuden er der inden
dørs køresilo. På gården opdrættes ca. 135 tyre af racerne SDM, RDM, Jersey, Hereford og BAQ. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 3 traktorer og ind
lagt centralvarme. På gården er ansat 1 bestyrer, 1 fodermester og 1 medhjælper.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ATTERUPVEJ 29, "SKOVMARKS
GÅRDEN", ATTERUP, 4640 FAXE, tlf. 53-713795.
OLAV EGELUND, bonde, født d.
1.-10.-1947, søn af Evald Jørgen
sen, gift d. 23.-6.-1973 med Inge
Sørensen, laborant, født d. 26.4.-1949, datter af J.C. Sørensen.
Parret har børnene: Kit og Mia.
O.E. er uddannet landbrugstekni
ker og har taget grønt bevis.
Han overtog gården d. 1.-7.-1972
fra sin far. Den har været i slægtens eje fra omkring 1750.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 18,1 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald, lade, maskinhus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på ca. 40
årssøer, der sælges ca. 350 smågrise og produceres ca. 450 slagtesvin årligt, derudover
er der 3 får og ca. 15 høns. Der er 2 traktorer, tårnsilo og korntørreri med varm luft.

BIRKEGÅRDSVEJ 1, "BASTEGÅRDEN", ULSE OLSTRUP, 4683 RØNNEDE, tlf. 53711201.
JENS ANDERSEN OG JENS OLE ANDERSEN, gårdejere.
J.A. er gift med Ester Sørensen, husmor, datter af Frederik Sørensen. Parret har
børnene: Elsebeth, født d. 13.-12.-1948 og Jens Ole, født d. 11.-2.-1957.
J.A. er uddannet på Sydsjællands Landbrugsskole og J.O.A. på Høng Landbrugsskole.
J.O.A. overtog halvparten af gården i 1978. Far og søn driver gården i fællesskab, den
kom i familiens eje omkring 1885.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 46 ha.
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efter brand i 1919. Avlsbygninger
ne, kostald, svinestald og lade,
er ligeledes opført i 1919. Plante
produktionens salgsafgrøder er
byg, hvede og raps. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, tårnsi
lo og varm lufts tørreri, der er
indlagt centralvarme. Maskinsta
tion bruges til en del af mark
arbejdet.

BIRKEGÅRDSVEJ 7, "LILLE BASTEGÅRD", ULSE OLSTRUP,
4683 RØNNEDE, tlf. 53-712481.
EDDIE JACOBSEN, lærer, født
d. 27.-4.-1952, søn af Ella og
Ejner Harry Jacobsen, gift d.
10.-8.-1985 med Lene Oster Han
sen, selvstændig, født d. 23.-6.1961, datter af Grethe og Mo
gens Oster Hansen. Parret har
datteren Silke, født d. 16.-10.1987.
E.J. overtog gården d. 1.-3.-1986 fra Justesen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 1 ha., der er frasolgt 12,8 ha.
Stuehuset er opført omkring 1887 og restaureret i 1920 og igen i 1986/87. Avlsbygnin
gerne omfatter kostald, svinestald, lade, maskinhus, foderhus og gylletank. På gården
opdrættes gæs, ænder, får, geder, heste, muldyr og høns. Ejendommen har eget
vandværk.
BIRKEGÅRDSVEJ 10, NIELSTRUP
MARK, 4683 RØNNEDE.
BØRGE LEVENHART ANDERSEN,
buschauffør, født d. 24.-7.-1928,
søn af Ingeborg og Martin Ander
sen, gift d. 11.-7.-1959 med Ali
ce Andersen, adjunkt på Haslev
Gymnasium, født d. 22.-7.-1938,
datter af Inge og Svend Ander
sen. Parret har sønnen Ole, født
d. 28.-6.-1962.
B.L.A. er gårdejer. Han overtog

gården i 1952 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 8,3 ha., heraf 2 ha. skov med juletræer, der er tilkøbt 5
ha. Stuehuset er opført i 1912 og restaureret senest i 1988. Blandt avlsbygningerne er
der maskinhus. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, byg og raps. Der er 1 trak
tor, 1 mejetærsker og kombifyr.
BIRKEGÅRDSVEJ 20, "BIRKELUND", NIELSTRUP, 4683 RØNNEDE, tlf. 53-712096.
TORSTEN KINDVIG, pilot, født d. 9.-4.-1949, søn af Vagn Åge og Anne Margrethe
Kindvig, gift d. 1.-10.-1983 med Annette Larsen, regnskabschef, født d. 1.-1.-1951,
datter af Preben og Karen Margrethe Larsen. Parret har børnene: Lisbeth, født d.
11.-8.-1977, og Gitte, født d. 10.-5.-1983.
T.K. er gårdejer. Han overtog gården d. 1.-5.-1989 fra Leif Petersen.
Ejendomsskyld ca. 1.100.000. Areal 12 ha., heraf 1,5 ha. skov. 11 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret i 1986. Kostald og svinestald er opført 1908,
lade 1914 og maskinhus 1968, desuden er der gylletank. Der er indlagt centralvarme.
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NIELSTRUP, 4683 RØNNEDE.
SVEND-ERIK NIELSEN, gårdejer,
født d. 22.-1.-1935, søn af Dagny
og Carl Nielsen, gift d. 24.-10.1959 med Asta Olsen, gårdejer,
født d. 16.-6.-1937, datter af An
na og Marius Olsen. Parret har
børnene: Per, født d. 19.-4.-1960,
Søren, født d. 7.-10.-1962, Mari
anne, født d. 11.-12.-1965, og
Lisbeth, født d. 14.-5.-1973.
S.E.N. er blomsterbinder og har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-7.-1965 fra Svend Møller Nielsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. og der er frasolgt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret i 1966. Kostald opført 1966, lade 1968, des
uden er der maskinhus. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og frø. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, specialmaskiner og plantemaskiner, plantørreri og halmfyr. I
sensommeren er der ansat medhjælpere.
BORUPVEJ 16, KONGSTED-BORUP, 4683 RØNNEDE, tlf. 53711986.
JØRGEN-HENRIK HANSEN OG
BENTE THIEMANN, gårdejere.
J.H.H. er født d. 30.-5.-1959,
søn af Carl Hansen, gift d. 16.7.-1988 med Bente Thiemann, af
spændingspædagog, født d. 25.3.-1953, datter af Vibeke og
Christian Rasmussen. Parret har
børnene: Ania, født d. 15.-12.1969, Jacob, født d. 15.-5.-1972, Diddi, født s. 15.-1.-1977, og Søren, født 15.-6.-1979.
J.H.H. er chauffør. Han overtog gården d. 15.-3.-1988 fra Ole og Lone Kaagård.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 7,6 ha., der er frasolgt 1,9 ha.
Stuehuset er opført i 1893 og restaureret i 1985. Kostalde fra 1830 og 1950 er ombyg
get til hestestald i 1955, desuden er der svinestald fra 1950, lade fra 1893, maskinhus
fra 1963, foderhus fra 1950 og gylletank. Ejendommen drives som hestestutteri med
heste af racen DVB samt får af Gotlandsk race. Der er 1 traktor, tårnsilo og der er
indlagt centralvarme. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er ansat
1 pensionist som medhjælper.
BORUPVEJ 60, "VESTERGÅRD",
SVENNERUP, 4683 RØNNEDE,
tlf. 53-711034.
VERNER PETERSEN, gårdejer,
født d. 13.-12.-1925, søn af Lars
Petersen, gift d. 19.-9.-1948 med
Inger Hansen, husmor, født d. 7.3.-1922, datter af Hans Hansen.
V.P. er uddannet på landbrugs
skole. Han forpagtede gården i
1947 og købte den i 1950. Går
den har været i slægtens eje
siden 1856. Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 27 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1968. Avlsbygningerne omfatter lade, ma
skinhus og foderhus. Der opdrættes høns på ejendommen. Der er indlagt centralvarme.
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ANKER JENSEN, gårdejer, født d. 30.-5.-1929, søn af Helene Koch og Christian Jen
sen, gift d. 28.-11.-1959 med Inge-Lise Brejner, medejer, født d. 10.-10.-1930, datter
af Margrethe og Robert Brejner fra Bendstrup v. Hillerød. Parret har børnene: Ebbe,
født d. 3.-4.-1961, Torsten, født d. 3.-6.-1963, og Gregers og Dines, begge født d.
8.-7.-1971.
A.J. er uddannet på Korinth Landbrugsskole i 1951/52. Han overtog gården d. 1.-6.1960 fra sine forældre, nuværende ejer er 7. eller 8. generation på gården, som i 1920
blev købt til selveje fra "Bregentved Gods".
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 48 ha.
Stuehuset er opført omkring 1850 og er totalt ombygget i 1937 og igen i 1950. Der er
opført kviestald i 1929, sostald i 1929, svinehus i 1954, svinehus 1968, lade 1923 og
maskinhus 1985, desuden findes der ajlebeholder og 2 tårsiloer af træ til ensilage.
Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer og 540 slagtesvin årligt, desuden
er der en ammekobesætning på 8 ammekøer, 4 ungdyr og 4 slagtekalve. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps, ærter, græsfrø og sukkerroer. Der er 3
traktorer og 1 mejetærsker, desuden 1 roesåmaskine, 2 plansiloer, korntørreri med
varm og kold luft samt halmfyr. På gårdene er ansat 1 medhjælper.
A.J. ejer og driver også "Bavnegård", Skovkildevej 5, Vroby, Vallø Kommune, Roskilde
Amt.
BØRSTEDVEJ 16, "BØRSTEDGÅRD", 4682 TUREBY, tlf. 53-685065.
INGE BENEDIKTE KJÆR RASMUSSEN, gårdejer, født d. 9.-3.-1934, datter af Karen
Stella Friis og Jens Kjær, Barrit i Jylland, gift d. 26.-5.-1958 med Arne Rasmussen,
gårdejer, født d. 11.-1.-1926, søn af Astrid og Ejnar Rasmussen. Parret har datteren
Karen, født d. 27.-2.-1962.
A.R. døde d. 9.-4.-1985.
I.B.K.R. er uddannet husholdningslærer.
A.R. var uddannet på Tune Landbrugsskole i 1949/50.
I.B.K.R. har været kommunalpolitiker fra 1970 til nu.
A.R. var formand for kvægudvalget i Stevns/Fakse Landboforening i slutningen af
1970'erne. I.B.K.R. overtog gården d. 25.-5.-1985 fra sin mand, Arne Rasmussen, som
var 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 48,5 ha. Jorden er bortforpagtet til Børstedvej 10.
Stuehuset er opført i 1941. Der er opført kvægstald i 1948, som er moderniseret og
udvidet i 1964, i 1972 blev den tilbygget en kviestald. Der blev opført kombineret
lade og maskinhus i 1978, desuden er der ajlebeholder, gødningskælder og udendørs køresilo. På gården er der 2 plansiloer og korntørreri med varm og kold luft.
I.B.K.R. ejer også "Hulebrohus", Børstedvej 10, Børsted.
BØRSTEDVEJ 17, "LINDEKÆR", BØRSTED, 4682 TUREBY.
BENT LINDEKÆR LARSEN gårdejer, født d. 25.-9.-1950, søn af Anna Grethe og Niels
Laurits Larsen.
B.L.L. er uddannet på Bygholm Landbrugsskole i 1969/70. B.L.L. overtog halvdelen af
ejendommen i 1976 og resten i 1984 fra sin mor, nuværende ejer er 9. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden d. 18.-1.-1705.
Ejendomsskyld 2.280.000. Areal 39 ha. og der er forpagtet 5,2 ha.
Stuehuset er opført i 1928. Svinestalde er opført i 1948 og 1973, lade 1948 og 1977,
maskinhus 1972, desuden findes der en ajlebeholder. Gården drives med en svinepro
duktion på 35 årssøer og ca. 700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, græs, sukkerroer, hvede og maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 selvkørende meje
tærsker, 3 plansiloer og korntørreri med kold luft.
B.L.L. ejer og driver også Geddevænget 10, Hårlev Overdrev, Fakse.

BØRSTEDVEJ 18, BØRSTED, 4682 TUREBY, tlf. 53-685003.
MOGENS NIELSEN, gårdejer, født d. 3.-12.-1930, søn af Gerda og Svend Nielsen, gift
d. 9.-7.-1988 med Bente Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 24.-2.-1941, datter af
Margrethe og Kristian Nielsen, Lille Torøje v. Fakse. Parret har børnene: Lars, født d.
8.-7.-1963, og Jette, født d. 17.-3.-1965.
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Mogens Nielsen kører selv ma
skinstation og driver entreprenør
virksomhed. Han overtog gården
d. 1.-10.-1972 fra sin mor, nuvæ
rende ejer er 3. generation på
gården, som indtil 1920 var fæ
stegård under "Bregentved". I
1920 frikøbte slægten gården.
Ejendomsskyld 2.090.000. Areal
33 ha., heraf 3,3 ha. skov og
eng. Der er frasolgt 1 ha. til
parcelhus og forpagtet 4,4 ha.

fra Tronhjemshuse 17, 4653 Karise.
Stuehuset er opført i 1914. Kostald og svinestald er opført ud i et i 1948 efter brand,
i 1974 ombygget til traktorgarage og værksted, desuden er der lade fra 1948, maskin
hus fra 1963 og ajlebeholder. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps,
engrapgræs og rødsvingel. På gården er der 4 traktorer, 2 mejetærskere, 2 gravemaski
ner, 1 almindelig presser, 1 skrålægger og 2 gødningspredere. Desuden er der plantør
reri med varm og kold luft og halmfyr. Der er ansat 1 medhjælper i sommersæsonen.

BØRSTEDVEJ 28, "KROGVÆNGEGAARD", BØRSTED, 4653
KARISE, tlf. 53-685086.
HENNING LUNDSGÅRD NIEL
SEN, gårdejer, født d. 4.-7.-1928,
søn af Viola og Niels Kristian
Nielsen, Valore v. Køge, gift d.
1.-12.-1951 med Else Margrethe
Eriksen, medhjælpende hustru,
født d. 28.-7.-1927, datter af
Elna Kristine og Hans Oluf Erik
sen, "Bavnehøjgården", Thorkildstrup v. Kirke Såby. Parret har datteren Kirsten, født d. 1.-6.-1952.
H.L.N. har været maskinfører fra 1968-73.
E.M.E. har været hjemmehjælper fra 1960-70.
H.L.N. er uddannet på Tune Landbrugsskole i 1950/51. Han er bestyrelsesmedlem i
Kristelig Lytter- og Fjernseerforening, fra 1963-67 var han medlem af bestyrelsen for
Skorkilde Mejeri, og fra 1975-83 medlem af bestyrelsen for Tågerup Brugsforening.
E.M.E. har fra 1972-74 siddet i Menighedsrådet i Sdr. Dalby/Tureby og har været i
bestyrelsen for Husholdningsforeningen fra 1952-58.
Ejendommen er overtaget d. 15.-11.-1951 fra Julius Andersen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 26,2 ha., heraf tilkøbt ialt 12,8 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret senest i 1970. Svinestald opført i 1880 og
1973, kombineret lade og maskinhus er opført i 1900, desuden findes der en ajlebehol
der. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og raps. Der er 1 traktor, des
uden kornsilo og korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til høst.

EGEDEVEJ 132, "ELBOGÅRD",
FRENDERUP, 4640 FAKSE, tlf.
53-698166.
JØRGEN PETERSEN, gårdejer,
født d. 21.-4.-1936, søn af Esther
og Knud Petersen, gift d. 26.11.-1967 med Grethe Pedersen,
postbud, født d. 7.-4.-1944, dat
ter af Karen og Martin Pedersen,
Snoldelev v. Roskilde. Parret har
børnene: Anders, født d. 18.-1.1970, Charlotte, født d. 14.-1.-
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J.P. er uddannet på Tune Landbrugsskole i 1961/62. Han overtog gården d. 15.-5.-1970
fra Tage Knudsen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 30 ha., heraf 1 ha. skov og eng, der er tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og restaureret i 1975. Svinestald i kampesten er opført i
1850, der er bygget til i 1977, kombineret lade og maskinhus er opført i 1930 og 1980,
desuden er der ajlebeholder. Gården drives med en svineproduktion på 12 årssøer og
200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og maltbyg. Der
er 3 traktorer og 1 mejetærsker, desuden 4 opbevaringssiloer, kornsilo og korntørreri
med varm og kold luft.
EGEDEVEJ 183, RODE, 4690 HA
SLEV, tlf. 53-698101.
HANS KRISTIAN NIELSEN, gård
ejer, født d. 21.-9.-1908, søn af
Kristine og Frederik Nielsen, gift
d. 25.-5.-1947 med Karen Karoli
ne Olsen, medhjælpende hustru,
født d. 13.-12.-1921, datter af
Anna og Carl Olsen, Ullerød v.
Haslev. Parret har børnene: Ing
rid, født d. 11.-4.-1948, Hanne,
født d. 6.-6.-1949, og Lisbeth,
født d. 4.-11.-1950.
H.K.N. er uddannet på Haslev Landbrugsskole ved aftenundervisning i 1934-40. Han
har været bestyrelsesmedlem i Skovdal Mejeri i 1968-73 og sognerepræsentant for
Haslev og Omegns Landboforening fra 1960-70. Han overtog gården d. 22.-1.-1943 fra
sin mor, nuværende ejer er 6. generation på gården, som blev købt fri fra "Gisselfeldt" i 1904.
Ejendomsskyld 2.790.000. Areal 49,8 ha., der er tilkøbt 25 ha. og bortforpagtet 47 ha.
til Karise vej 119, Haslev.
Stuehuset er opført i 1780, restaureret i 1857. Der er opført kostald i 1942, svinestald
ca. 1900, lade 1912 og maskinhus 1960. Foderhus findes i stalden. Gården drives med
en kvægproduktion på 2 årskøer, 1 ungdyr og 1 slagtekalv om året af racen RDM. Der
er 1 traktor.

EGEDEVEJ 184, "NORDGÅRDEN",
RODE, 4690 HASLEV, tlf. 53698314.
KAY JENSEN, gårdejer, født d.
3.-1.-1934, søn af Magda Agne
the og Jørgen Marius Jensen,
Kølkær v. Herning, gift d.
12.-7.-1962 med Ruth Gamborg,
medhjælpende hustru, født d.
26.-2.-1943, datter af Emma
Kristine og Daniel Gamborg, Sil
keborg. Parret har børnene: Jør
gen Danni, født d. 22.-5.-1963,
Kenneth, født d. 1.-1.-1966, Bjarne, født d. 23.-5.-1967, Ena, født d. 22.-3.-1972, og
Allan, født d. 19.-8.-1976.
K.J. har fra 1981 været leder for Nutanas pakkeriafdeling og har desuden et selv
stændigt maskinværksted. Fra 1980-85 har han været formand for Druestrup Friskole
og har siddet i bestyrelsen fra 1975-83. Han overtog gården d. 1.-4.-1972 fra Leo
Østergaard.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 27 ha., der er tilkøbt 7,2 ha. og frasolgt 0,5 ha.
Jorden er bortforpagtet til "Kulsbjerggård", Sanderhusvej 1, Freerslev, 4690 Haslev.
Stuehuset er opført i 1915 og restaureret i 1973. Kostald og lade er opført i 1915,
maskinhus 1975. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker på gården, desuden halmfyr.
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DEN", DALBY-BORUP, 4690 HA
SLEV.
VALBORG ESTA ANDERSEN,
gårdejer, født d. 13.-4.-1911,
datter af Vilhelmine Sofie og
Hans Edvard Jørgensen, Dalby/Borup, gift d. 30.-11.-1934 med
Holger Frode Andersen, gårdejer,
født d. 15.-1.- 1909, søn af Ka
ren Marie og Rasmus Andersen.
Parret har børnene: Kurt, født d.

22.-2.-1937, og Preben, født d. 13.-9.-1939.
H.F.A. døde d. 10.-7.-1984. Han blev uddannet på Haslev Landbrugsskole i 1929/30.
Han overtog gården d. 1.-3.-1935 fra sine forældre. H.F.A. var mindst 4. generation
på gården, som har været i slægtens eje siden 1762.
Ejendomsskyld 1.573.500. Areal 16,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1785 og ombygget flere gange, sidst i 1961. Kostalden er
ligeledes opført i 1785, nu ombygget til vaskerum og fyrrum. Svinestald er opført
omkring 1940, hønsehus 1936, lade ca. 1785 og maskinhus 1946. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er tårnsilo og korntørreri med varm og kold
luft. Sønnerne, Kurt og Preben, er ansat på gården som medhjælpere.

HEERINGVEJ 44, "HVILSTEDGÅRD", BORUP, 4690 HASLEV, tlf. 53-698130.
JØRGEN OLUF RASMUSSEN, gårdejer, født d. 4.-5.-1936, søn af Sofie og Otto Ras
mussen, gift d. 7.-9.-1958 med Ruth Enevoldsen, født d. 12.-8.-1937, datter af Gudrun
og Svend Enevoldsen, Frøslev. Parret har børnene: Jes Steen, født d. 17.-8.-1962, og
Per Stig, født d. 24.-6.-1966.
R.E. er kontorassistent hos P.F. Heering A/S.
J.O.R. er chauffør hos P.F. Heering A/S, han er uddannet på Kærhave Landbrugsskole
i 1956/57. Han overtog gården d. 1.-8.-1964 fra sine forældre, nuværende ejer er 6.
generation på gården, som indtil sidst i 1700-tallet var fæstegård under "Bregentved".
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 23,1 ha. Jorden er bortforpagtet til "Agården",
Olstrup.
Stuehuset er opført i 1878 og restaureret i 1970. Kostald opført 1936, svinestald i
kampesten i 1878, lade 1928.
HESTEHAVEVEJ 15A, "HØVÆN
GET", SVENNERUP, 4683 RØNNEDE, tlf. 53-711534.
SVEND JENSEN, gårdejer, født
d. 3.-2.-1920, søn af Anna og
Jens Peder Jensen, Eskildstrup,
gift d. 2.-3.-1941 med Erna
Holm Hansen, medhjælpende hu
stru, født d. 28.-9.-1919, datter
af Karen og Hans Peter Hansen.
Parret har børnene: Viggo, født
d. 29.-11.-1939, Anne Berith,
født d. 23.-8.-1944, og Karen Irene, født d.
S.J. har fra 1970-80 været arbejdsmand i
gården i 1956 fra sine svigerforældre.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 5,5 ha., der
lejet ud til Rønnede Maskinstation.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret
1870, blandet staldbygning i 1987, desuden
desuden er der 3 opstaldet.

28.-6.-1952.
Helsens Bagerifabrik i Køge. Han overtog
er frasolgt 1 ha. til motorvej. 3,3 ha. er
i 1976. Hønsehus incl. garage er opført i
findes der ajlebeholder. S.J. ejer 2 heste,
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3ENS CHRISTIAN NIELSEN, gårdejer, født d. 29.-12.-1924, søn af Maren og Albert
Atrup Nielsen, Trend v. Limfjorden, gift d. 26.-5.-1954 med Eli Okholm Karlshøj, med
hjælpende hustru, født d. 26.-5.-1928, datter af Bodil Elisabeth og Frode Karlshøj.
Parret har børnene: Frode, født d. 10.-8.-1955, og Svend, født d. 4.-6.-1959.
3.C.N. er uddannet på Lægård Landbrugsskole i 1951/52. Han overtog gården d. 1.8.-1962 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 1.660.000. Areal 29,2 ha.
Gården er udflyttet fra Hyllede by i 1794. Stuehuset er totalt ombygget i perioden
1975-79. Svinestalde er opført i 1906 og 1916, lade opført 1840, maskinhus 1975, des
uden findes foderhus og ajlebeholder. Gården drives med en svineproduktion på 18
årssøer og 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, græsfrø,
maltbyg, hvede og sukkerroer. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker, desuden 4 tårn
siloer og gennemløbs tørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
H03EN 1, "CHRISTIANS-H03", VESTER SOGN, 4683 RØNNEDE, tlf. 53-711502.
SVEND THORSEN, proprietær, født d. 30.-4.-1944, søn af Else og Fritz Carl 3. Thorsen, gift d. 27.-1.-1968 med Kirsten Larsen Rønnede, bankassistent, født d. 6.-3.-1942,
datter af Kaja og Knud Larsen, Rønnede. Parret har børnene: Marianne, født d. 10.3.-1969, og Martin, født d. 9.-2.-1975.
S.T. er uddannet på Høng Landbrugsskole, han sidder i Rønnede Kommunalbestyrelse.
Han overtog gården d. 31.-12.-1977 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som slægten købte i 1939.
Ejendomsskyld 5.500.000. Areal 116 ha., heraf 2 ha. beplantning, der er tilkøbt 30 ha.,
frasolgt 10 ha. og forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1883, de gamle avlsbygninger er inddraget i 1967. Der findes
lade og maskinhus på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er frø, sukkerroer,
ærter, raps og korn. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker, desuden plan- og tårnsilo,
korntørreri med varm og kold luft. Der er ført staldvarme til stuehuset. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet og der er ansat 1 medhjælper.
HØSTEN TEGLVÆRKSVE3 10, "H03STENSGÅRD", HØSTEN, 4690 HASLEV, tlf. 53698478.
ÅGE CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 30.-7.-1918, søn af Charlotte og Christian
Christiansen, Tulstrup v. Hillerød, gift d. 1.-5.-1950 med Sigrid Christensen, medhjæl
pende hustru, født d. 3.-2.-1922, datter af Marie og Peder Christensen, Fjenneslev.
Parret har børnene: Lene, født d. 21.-8.-1951, og Lis, født d. 26.-7.-1954.
Å.C. er uddannet på Ladelund Landbrugsskole i 1941/42. Han overtog gårdcen d. 1.5.-1959 fra Christian Hansen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 27 ha. 3orden er bortforpagtet til Terslev Overdrevs
vej 2, Haslev.
Stuehuset er opført i 1871 og løbende vedligeholdt. På gården er der sostald, fedestald, lade fra 1950, maskinhus fra 1976 og ajlebeholder. Der er 2 traktorer, 7 tårn
siloer til 1.400 tdr., korntørreri med varm luft og kul- og oliefyr.
HØSTEN TEGLVÆRKSVE3 32,
"H03LANDSGAARD", HØSTEN,
4690 HASLEV, tlf. 53-698329.
30RGEN CHRISTIAN HANSEN,
gårdejer, født d. 14.-7.-1943, søn
af Dagmar Marie og Aksel 3ørgen Hansen, gift d. 6.-7.-1974
med Hedvig Bigum Hansen, med
hjælpende hustru, født d. 5.-4.1948, datter af 3enny Kristine og
Hans Hermand Pedersen, Lang
agergård, Benløse v. Ringsted.
Parret har børnene: Robert, født d. 4.-1.-1975, og Richard, født d. 27.-6.-1977.
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J.C.H. er uddannet på Kærhave Landbrugsskole, i 1964/65. Fra 1978 har han været
bestyrelsesmedlem for Haslev og Omegns Landboforening, fra 1983 været bestyrelses
medlem i Midtsjællands Fællesudvalg, fra 1989 været formand for godkendte praktik
pladser for Midtsjællands Fællesudvalg. Han overtog gården d. 1.-6.-1970 fra sine
forældre, nuværende ejer er 7. generation på gården, som slægten købte i 1771. Den
var tidligere fæstegård under "Bregentved".
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 22 ha., heraf 2 ha. mose, der er frasolgt 3 ha. til
motorvej. Derudover er der lejet 8 ha. og forpagtet 41,6 ha.
Stuehuset er opført i 1930. Kostalde opført i 1890, 1928 og der er bygget til i 1972,
svinestald opført 1966, kombineret lade og maskinhus fra 1958 og 1968. Desuden fin
des der ajlebeholder og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 52
årskøer og 30 solgte ungdyr af en krydsning mellem racerne RDM og SDM. Desuden er
der en svineproduktion på 2 årssøer og 18 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er maltbyg, brødhvede, sukkerroer og hvidkløver. Der er 6 traktorer og 2
mejetærskere på gården, desuden 2 tårnsiloer og korntørreri med varm og kold luft.
På gården er ansat 1 medhjælper og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
HØSTEN TEGLVÆRKSVEJ 84,
"HØJTOFTEGAARD", BABBERUP,
4690 HASLEV, tlf. 53-698027.
HANS ERLING JØRGENSEN,
gårdejer, født d. 11.-4.-1930, søn
af Ellen og Arthur Jørgensen,
gift d. 3.-11.-1951 med Grethe
Poulsen, medhjælpende hustru,
født d. 15.-7.-1932, datter af
Helga og Anders Poulsen, Hørby
v. Fakse. Parret har børnene:
Flemming, født d. 10.-7.-1950,
Freddy, født d. 4.-5.-1952, og
Hanne, født d. 6.-9.-1955.
H.E.J. overtog gården d. 4.-3.-1976 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation
på gården, som er frikøbt fra "Bregentved Gods".
Ejendomsskyld 2.137.000. Areal 36,5 ha., der er tilkøbt 16,5 ha. og frasolgt 5 ha. til
motorvej.
Stuehuset er opført i 1885 og restaureret i 1969/70. Svinestalde er opført i ca. 1900,
2 i 1920 og 1 i 1972, lade opført ca. 1900, maskinhus 1986. Desuden er der ajlebehol
der. Der blev lagt fast tag på alle bygninger i 1972. Gården drives med en svinepro
duktion på 20 årssøer og 400 slagtesvin om året. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og maltbyg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker, desuden plansilo og korntørreri
med kold luft. Maskinstation bruges til skårlægning, møjspredning og rapssåning.
HØSTEN TEGLVÆRKSVEJ 90,
BABBERUP, 4690 HASLEV, tlf.
53-698321.
KURT ANDERSEN, gårdejer,
født d. 22.-2.-1937, søn af Esta
og Holger Andersen, Dalby-Borup,
gift d. 30.-4.-1960 med Else An
dersen, medhjælpende hustru,
født d. 22.-12.-1938, datter af
Signe og Johannes Andersen, Ny
by v. Tureby. Parret har børne
ne: Jens Erik, født d. 8.-8.-1960,
og Ingelise Andersen, født d.
21.-9.-1971.
K.A. overtog gården d. 7.-7.-1959 fra Jens Jørgen Fill. Den er frikøbt fra "Bregerivt
Gods".
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Ejendomsskyld 1.880.000. Areal 31,3 ha., heraf 0,5 ha. skov og 2 ha. eng. Der er til
købt 14,9 ha. og forpagtet 9,9 ha. fra Ullerødvej 9, Haslev.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald, svinestald og lade, er opført i 1890. Stuehuset
er restaureret i 1955 og 1979. Der er opført maskinhus i 1987, desuden er der foder
hus og ajlebeholder på gården. Gården drives med en kvægproduktion på 19 årskøer og
26 ungdyr af racen RDM. Desuden er der en svineproduktion på 17 årssøer, 50 solgte
smågrise og 230 slagtesvin om året. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er
3 traktorer og 1 mejetærsker, desuden plansilo, 2 tårnsiloer på 1.000 tdr. og korntør
reri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
K.A. driver også "Toftegård", Jenstrupvej 5, Haslev.
HØSTENVEJ 21, "TOFTEBJERG",
HØSTEN, 4690 HASLEV, tlf. 53698483.
HENRY RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 23.-7.-1921, søn af Hulda
Marie og Anders Rasmussen, gift
d. 6.-12.-1945 med Anna Grethe
Jensen, medhjælpende hustru,
født d. 29.-8.-1917, datter af
Ingeborg og Johannes Jensen,
Møn. Parret har børnene: Jette,
født d. 5.-4.- 1948, og Troels,
født d. 12.-5.- 1953.
H.R. har fra 1947-52 været lagerarbejder på Seas (el-selskabet), fra 1966-75 murer
arbejder for lokal landbruget, han er uddannet på Høng Husmandsskole i 1943/44. H.R.
har fra 1965-75 været formand for Kontrolforeningen Haslev/Freerslev.
A.G.J. har sidst i 1960'erne været medlem af Sdr. Dalby Skolekommission.
H.R. overtog gården d. 1.-12.-1952 fra Villy Nielsen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 6,6 ha.
Stuehuset og kvægstalden er opført ca. 1790, stuehuset er restaureret i 1958. Der er
opført maskinhus ca. 1935, der findes også en ajlebeholder. Planteproduktionens salgs
afgrøde er vårbyg. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker, desuden plansilo og korntørreri
med kold luft. Maskinstation bruges til sprøjtning.
HØSTENVEJ 22, "BROGAARD",
HØSTEN, 4690 HASLEV, tlf. 53698261.
JØRGEN EGEDE JOHANNESSEN,
gårdejer, født 18.-7.-1947, søn
af Dagny Marie og Johannes Ege
de Johannessen, gift d. 27.-10.1973 med Eva Stine Jensen, med
hjælpende hustru, født d. 27.-3.1952, datter af Inger Marie og
Knud Herluf Jensen, Sørbymagle.
Parret har børnene: Jan, født d.
10.-12.-1976, og Kiri, født d.
18.-7.-1979.
E.S.J. er uddannet ekspeditrice og arbejder som rengøringsassistent.
J.E.J. er uddannet på Bygholm Landbrugsskole i 1968/69. Han har fra 1986 været by
rådsmedlem i Rønnede Kommune, 1982 været bestyrelsesmedlem i D.L.K. og fra 1980
siddet i repræsentantskabet i M.D., kreds 7. Han overtog gården d. 1.-7.-1973 fra sine
forældre, nuværende ejer er 4. generation på gården, som slægten købte i 1875 under
mageskifte med Dalby-Tureby Kommune.
Ejendomsskyld 2.370.000. Areal 31,6 ha., der er frasolgt 1,5 ha. til motorvej i 1970.
Der er forpagtet 5,5 ha. fra Vordingborgvej 373, Rønnede.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende vedligeholdt. Kostald er opført i 1900 og 1978,
svinestald 1940, 1978 ombygget til kalvestald, værksted m.m. opført i 1900, lade 1910
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og udendørs køresilo på 324 kubikmeter. Gården drives med en kvægproduktion på 64
årskøer, 70 ungdyr og 15 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er byg, hvede, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 bobeat, desuden
plansilo til ca. 700 tdr. og korntørreri med varm luft. På gården er der halmfyr, men
der bruges brænde, der er ført staldvarme til stuehuset. På gården er der ansat 1 fast
medhjælper. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
JENSTRUPVEJ 2, JENSTRUP,
4690 HASLEV, tlf. 53-698015.
HANS MARIUS KJELSTRUP,
gårdejer, født d. 14.-2.-1919, søn
af Emilie og Frederik Kjelstrup,
gift d. 5.-9.-1959 med Annelise
Nielsen, medhjælpende hustru,
født d. 7.-1.-1931, datter af Jen
ny og Peter Nielsen, Ås v. Fak
se. Parret har børnene: Lisbeth,
født d. 12.-8.-1960, Anette, født
d. 8.-6.-1962, Peter, født d. 25.-

4.-1964, og Gunnar, født d. 9.-7.-1966.
A.N. er natsygeplejerske.
H.M.K. er uddannet på Sydsjællands Landbrugsskole i 1941/42.
A.N. har været formand for Dalby Menighedsråd i perioden 1974-82.
H.M.K. overtog gården d. 28.-8.-1947 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden 1870.
Ejendomsskyld 1.075.600. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og restaureret senest i 1989. Kostald og svinestald er sam
let ombygget til høns i 1955, lade opført 1955, maskinhus 1970. Desuden er der roehus
og ajlebeholder. Der holdes ca. 100 høns på gården. Planteproduktionens salgsafgrøde
er byg. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til sprøjtning og mejetærskning.
JENSTRUPVEJ 5, "TOFTEGAARD",
JENSTRUP, 4690 HASLEV, tlf.
53-698136.
RAGNHILD HANSEN, gårdejer,
født d. 8.-3.-1901, datter af Ka
ren Marie og Rasmus Kristian
Andersen, "Bakkegaarden", Borup,
gift d. 28.-10.-1927 med Carl
Johannes Hansen, gårdejer, født
d. 22.-1.-1903, søn af Marie Dor
thea og Christian Hansen, Borup.
Parret har sønnen Henning Tage,
født d. 3.-7.-1928.
C.J.H. døde d. 18.-1.-1989. Han blev uddannet på Lundby Landbrugsskole i 1921/22.
Han overtog gården d. 1.-1.-1930 fra sine forældre, han var 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 29 ha.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald, svinestald, hestestald og lade, er alle opført i
1910, avlsbygningerne blev bygget højere i 1951. Desuden er der maskinhus fra 1930
og ajlebeholder. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg. Der er 2 traktorer og 1
mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

JENSTRUPVEJ 7, "JENSTRUP BIRKEGÅRD", JENSTRUP, 4690 HASLEV, tlf. 53698184.
PALLE HØJSTRØM, gårdejer, født d. 5.-3.-1947, søn af Gerda og Walther Højstrøm,
gift d. 1.-11.-1975 med Bente Kehler, født d. 1.-1.-1948, datter af Inge Hansine og
Poul Kehler. Parret har børnene: Ania, født d. 15.-5.-1970, og Anders, født d. 24.5.-1977.
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P.H. er konduktør. Fra 1982-87 har han været sekretær i Dalby-Tureby Husmandsfor
ening. Han overtog gården d. 1.-12.-1988 fra Else og Ejnar Hansen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og restaureret i 1988. Der findes en svinestald i kampesten
fra 1850, en nyere fra 1900, kostald, vognport, lo og lade opført 1880 og maskinhus
1988. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer.
Maskinstation bruges i nødvendig omfang.
P.H. ejer og driver også "Nygård", Nygårdsvej 10, 4690 Haslev.

3YDERUPVE3 18, "AAGAARDEN", TORNEMARK, 4683 RØNNEDE, tlf. 53-825065.
SVEND 3ENSEN, gårdejer, født d. 7.-11.-1913, søn af Emilie og Sofus 3ensen, gift d.
19.-9.-1949 med Sigrid Andersen, født d. 8.-2.-1919, datter af Cecilie og Anders
Andersen, Højby Sogn. Parret har børnene: Bodil, født d. 19.-7.-1950, Hans Vagn, født
d. 30.-4.-1952, og Niels Henrik, født d. 29.-3.-1956.
S.3. er uddannet på Tune Landbrugsskole i 1936/37, han sidder i bestyrelsen for Kong
sted Sparekasse og i Landboforeningen for Stevns-Fakse m.fl. herreder. Han overtog
gården i 1950 fra sin far, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 20,4 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1981. 3orden er bortforpagtet.
KARISEVE3 119, "VESTERGÅRD",
DRUESTRUP, 4690 HASLEV, tlf.
53-698339.
3ENS PETER HANSEN, gårdejer,
født d. 16.-1.-1948, søn af Dag
mar og Aksel Hansen, gift d.
15.-11.-1969 med Hanne Kristine
Nielsen, medejer, født d. 6.-6.1949, datter af Karen og Hans
Nielsen, Rode. Parret har børne
ne: Niels, født d. 18.-3.-1970,
Lis, født d. 25.-6.-1972, og
Lars, født d. 8.-10.-1985. H.K.N. er sygeplejerske på Dalby Plejehjem.
3.P.H. er uddannet på Høng Landbrugsskole i 1967/68. Han overtog gården d. 1.-6.1970 fra sine forældre, nuværende ejer er 2. generation på gården, som forældrene
købte i 1942.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 23 ha. og der er forpagtet 20,4 ha. fra Tågerupvej 15,
Tågerup, Tureby, samt 47 ha. fra Egedevej 183, Rode.
Stuehuset er opført i 1727 og total restaureret i 1970-83. Der er opført svinestald i
1902, som er ombygget i 1970, ny svinestald opført 1980. Lade er opført 1954 og
1980, garage og vognport 1727. Desuden findes der en ajlebeholder. Gården drives med
en svineproduktion på 50 årssøer og ca. 850 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er brødhvede, foderhvede, maltbyg, foderbyg, raps og ærter. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker og rendegraver til traktor, desuden er der kornloft, 5 plan
siloer og korntørreri med varm og kold luft.

KARISEVE3 123, "DRUESTRUPGAARD", DRUESTRUP, 4690
HASLEV, tlf. 53-698426.
3OHANNES VERNER PEDERSEN,
gårdejer, født d. 7.-4.-1933, søn
af Karen Marie og Marius Peder
sen, gift d. 29.-11.-1963 med
Anna Marie Larsen, født d. 21.4.-1933, datter af Anna Hansine
og Hans Oluf Larsen, Viverup
Overdrevsgård, Karise. Parret
har børnene: 3ens Anders, født
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d. 14.-11.-1964, og Hans Ole, født d. 2.-3.-1966.
3.V.P. kører selv maskinstation. Han overtog gården i 1965 fra sine forældre, nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården, som slægten købte i 1887. Den var tidligere
fæstegård under "Bregentved Gods".
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 54,4 ha., heraf 1 ha. skov, ryggevælde Å løber igen
nem arealet. Der er tilkøbt 29,5 ha. og forpagtet 8,3 ha. forskellige steder.
Stuehuset fra 1963 er opført som forpagterbolig, desuden findes der et stuehus fra
1913. Kostald fra 1973 er ombygget i 1988 til halm, svinestald fra 1942 er ombygget i
1988 til hønsehus, lade opført 1942 og maskinhus 1983. Desuden findes der ajlebehol
der og udendørs køresilo. 3 længer af gården brændte i 1941 og blev genopbygget i
1942. Gården drives med en ammekobesætning på 4 årskøer, 7 ungdyr og 4 slagtekalve
af blandet race, desuden er der 450 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er græs
frø, roer, raps, byg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver og 1
kornssåmaskine, desuden er der plansilo, 4 tårnsiloer og korntørreri med varm og kold
luft.
KROGVÆNGET 4, SVENNERUP, 4683 RØNNEDE, tlf. 53-712484.
NIELS ERIK HANSEN, tømrermester og gårdejer, født d. 5.-5.-1950, søn af Karl
Hansen.
N.E.H. overtog gården d. 1.-2.-1982 fra Johannes etersen.
Areal 6,5 ha., der er frasolgt 1 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret senest i 1985. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps og hvede. Der er 1 traktor.

KÆDERUPVEJ 8, "SVINGGÅRDEN", KÆDERUP, 4682 TUREBY.
MOGENS LARSEN, gårdejer, omtales under Kæderupvej 17, 4682 Tureby.
M.L. overtog gården d. 1.-4.-1987 fra Peder Oluf Hansen.
Ejendomsskyld 1.680.000. Areal 27 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1914. Kostald og foderhus er opørt i 1950, svinestald, hestestald
og garage 1943, lade og maskinhus 1925. Desuden er der ensilagesilo og ajlebeholder.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og maltbyg. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet. Gården drives sammen ed "Brogården", Kæderupvej 17, 4682
Tureby, som M.L. også ejer.
KÆDERUPVEJ 10, "RØNNELY",
KÆDERUP, 4682 TUREBY, tlf.
53-685200.
NIELS PETER LARSEN, gårdejer,
født d. 2.-2.-1932, søn af Sofie
og Jens Larsen, gift d. 28.-9.-1963
med Anne Lise Zutter, medhjæl
pende hustru, født d. 12.-4.-1930,
datter af Hedvig og Fritz Zutter,
Schweitz. Parret har børnene:
Lene, født d. 16.-6.-1964, og Re
né, født d. 1.-9.-1965.

A.L.Z. er sygeplejerske.
N.P.L. har arbejdet som bager fra 1947-52 og er nu graver ved Tureby Kirke. Han har
fra 1978-86 været bestyrelsesmedlem i Rosenkilde Mejeri, 1978-88 formand for Tågerup Brugsforening og siden 1958 har han været formand for Dalby-Tureby Husflids
forening. N.P.L. overtog gården i 1960 fra sin mor. Nuværende ejer er mindst 7. gene
ration på gården, som er udstykket fra "Brogård" i 1924.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 8,8 ha. og der er forpagtet 2,8 ha. fra "Bregentved
Gods". Stuehuset er opført i 1924 og senest restaureret i 1984. Kostald er opført i
1975 efter brand, hønsehus fra 1964, ombygget til svinestald i 1972, kombineret lade
og maskinhus er opført i 1983. Der er også ajlebeholder. Gården drives med en svi
neproduktion på 3 årssøer og ca. 35 solgte smågrise årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er vinterraps, hvede og byg. Der er 2 traktorer og loftmagasin til korn.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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MOGENS LARSEN, gårdejer, født d. 5.-3.-1943, søn af Anna og Albert Larsen, gift d.
19.-8.-1967 med Mona Larsen, medejer og medhjælpende hustru, født d. 8.-2.-1946,
datter af Anni og Emil Larsen, Dalby. Parret har børnene: Lars Christian, født d.
5.-3.-1971, og Jan Peter, født d. 3.-6.-1976.
Mona Larsen er syerske.
Mogens Larsen er uddannet vogn- og beslagsmed. Parret overtog gården d. 8.-10.-1968
fra Mogens Larsens forældre. Gården har været i slægten siden 1640, den blev købt fri
fra "Bregentved Gods" i ca. 1920.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 15,3 ha., der er lejet 2 ha. eng fra "Gisselfeldt
Kloster".
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret med nyt stråtag og bindingsværk. Kostald er
fra 1860, kalvestald i portlænge 1800, kvægstald fra 1970, lade 1965, maskinhus 1984.
Desuden er der foderhus og ajlebeholder. Gården drives med en kvægproduktion på 31
årskøer, 38 ungdyr og 31 slagtekalve. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker, desuden 2
tårnsiloer på 350 tdr. og gennemløbstørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
M.L. ejer og driver også "Svinggården", Kæderupvej 8, Kæderup.
LEESTRUP SKOVVEJ 15, "SKOV
HOLM", LEESTRUP, 4640 FAK
SE, tlf. 53-825308.
KNUD GREEN CHRISTENSEN
OG HANNE CHRISTENSEN.
K.G.C. er født d. 26.-1.-1946,
søn af Elly og Olav Helweg Gre
en Christensen, gift d. 26.-6.1971 med Hanne Pedersen, født
d. 3.-1.-1952, datter af Tove og
Børge Pedersen. Parret har bør
nene: Robert, Anders og Mette.
H.C. er bankassistent og K.G.C. er landpostbud. De overtog gården i maj 1981 fra
K.G.C.'s far. Gården kan føres tilbage til 1787 og har været i slægtens eje siden 1854,
nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 26,7 ha., heraf tilkøbt 1,9 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og devis restaureret i perioden 1981-90. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1909 og svinestald fra 1936. Gården drives med en ammekobesætning på 14 årsammekøer, 12 ungdyr og 7 slagtekalve af racen Hereford,
derudover er der 1 tyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 2
traktorer, plan- og tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt brændefyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

LEESTRUPVEJ 13, "KORSAGERGÅRDEN", HYLLEDE, 4683 RØNNEDE, tlf. 53825364.
TORBEN JENSEN, gårdejer, født d. 26.-9.-1952, søn af Grethe og Knud Jensen, Tøllerød v. Haslev, gift d. 8.-12.-1979 med Karin Pedersen, udearbejdende, født d. 3.-5.1955, datter af Ruth og Folmer Pedersen, Dalby. Parret har børnene: Mette, født d.
13.-9.-1979, Rie, født d. 21.-7.-1983, og Jesper, født d. 21.-7.-1986.
K.P. er rengøringsassistent.
T.J. er landbrugsvikar. Han er uddannet på Kærhave Landbrugsskole i 1970/71 og på
Næsgård Landbrugsskole i 1974/75. Han overtog gården d. 1.-3.-1982 fra Jens Jørgen
Fiil.
Ejendomsskyld 1.719.000. Areal 26,3 ha. og der er forpagtet 28 ha. fra "Toftegården",
Leestrupvej 20, Rønnede.
Stuehuset er opført i 1919 og moderniseret i 1989. Kostald, lade, garage og vognport
er opført i 1900, garage og vognport er opført i et i 1977. Planteproduktionens salgs
afgrøder er rug, hvede, byg, raps og ærter. Der er 1 traktor, 2 plansiloer og 4 tråd
siloer, desuden korntørreri med varm og kold luft til 800 tdr. pr. gang. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
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LEESTRUPVEJ 25, "EILKÆR",
HYLLEDE, 4683 RØNNEDE, tlf.
53-825323.
NIELS GUNNAR JENSEN, gård
ejer, født d. 23.-1.-1941, søn af
Ingrid Kirstine og Ejnar Kristen
Jensen, gift d. 22.-4.-1978 med
Anne Fensgaard, medejer og ude
arbejdende, født d. 1.-4.-1940,
datter af Elly Marie og Poul
Anker Fensgaard, Fjellebro v.
Kværkeby. Parret har børnene:
Palle René, født d. 27.-8.-1962, Desiree, født d. 8.-2.-1968, og Niels Jack, født d.
10.-9.-1978.
A.J. er postomdeler.
N.G.J. er uddannet på Lyngby Landbrugsskole i 1963/64. Fra 1985-88 var han i besty
relsen for Østsjællands Foderstofforretning. Parret overtog gården d. 1.-7.-1965 fra
N.G.J.'s forældre, som købte den i 1929.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 30,8 ha., der er tilkøbt 21 ha. og forpagtet 26 ha. fra
"Vestergård", Borupvej 60, Svennerup.
Stuehuset er opført i 1904 og moderniseret i 1949. Der er bygget svinestalde i 1904,
udvidet i 1954, 1951, som er udvidet i 1976, og 1960. Desuden er der maskinhus fra
1989 og ajlebeholder. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, 500 solgte
smågrise og 10 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter,
hvede og maltbyg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker, desuden 5 tårnsiloer, korn
tørreri med varm lufts tørreri samt 1 vindmølle i 4 anparter.
LEESTRUPVEJ 28, "HYLLEDEGAARD", HYLLEDE, 4683 RØNNEDE, tlf. 53-825427.
JOHANNES PEDERSEN, gårdejer, født d. 10.-8.-1948, søn af Karen Margrethe og
Hans Pedersen, Fakse, gift d. 5.-9.-1970 med Christel Hansen, født d. 2.-6.-1950,
datter af Karen og Erik Hansen, Strøby. Parret har børnene: Lis, født d. 19.-1.-1971,
Anders, født d. 7.-1.-1973, og Jens Kristian, født d. 16.-2.-1979.
C.H. arbejder på et apotek.
J.P. kører lidt maskinstation og er handelsmand. Han overtog gården d. 1.-4.-1970 fra
Knud Arne Pedersen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 30 ha. og der er forpagtet ca. 22 ha.
Stuehuset er opført i 1979. Kostald og svinestald er ombygget til lager i 1970, kombi
neret lade og maskinhus er opført før 1900. Planteproduktionens salgsafgrøder er brød
hvede, konservesærter og raps. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
LEESTRUPVEJ 35, "ELLEBÆK", LEESTRUP, 4683 RØNNEDE, tlf. 53-825026.
JAN STENAGER HANSEN, gårdejer, født d. 28.-11.-1965, søn af Karen og Erik Han
sen, "Stenagergård", bor sammen med Hanne Boskov, selvstændig, født d. 27.-5.-1966,
datter af Ruth og Jørgen Petersen.
J.S.H. overtog gården d. 1.-8.-1989 fra sin far, Erik Hansen.
Areal 17 ha. og der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er restaureret og der er et mindre svinehus. Besætningen er på 2 årssøer.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, byg, ærter og frø. Der er 1 meje
tærsker og solvarmeanlæg.
J.S.H. ejer og driver desuden I/S Stenager, som drives med svineproduktion.
LERGÅRDSVEJ 48, "LERGÅRDSMINDE", ÅS, 4640 FAKSE, tlf. 53-698385.
GEORG SKJØDT, gårdejer, født d. 30.-12.-1932, søn af Kristiane og Magnus Skjødt,
gift d. 2.-6.-1956 med Grethe Pedersen, udearbejdende, født d. 23.-10.-1936, datter af
Margrethe og Ove Pedersen, Kongsted. Parret har børnene: Mogens, født d. 21.-4.1957, Jørgen, født d. 24.-1.-1960, og Morten, født d. 10.-11.-1974.
G.P. arbejder som hjemmehjælper.
G.S. er gartner. Han overtog gården d. 16.-10.-1968 fra Åge Hansen.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 13,2 ha., heraf 0,5 ha. skov og mose. Der er tilkøbt 6
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"Lergårdsminde"s stuehus er op
ført i 1922 og ombygget senest i
1980. Svinestald opført 1922, des
uden findes der en fra starten af
det 1800-århundrede. Kombineret
lade og maskinhus opført 1979,
desuden er der ajlebeholder. Går
den drives med en svineprodukti
on på 11 årssøer, 200 solgte smågrise og 10 slagtesvin om året.
Planteproduktionens salgsafgrø
der er byg, raps og hvede. Der er 2 traktorer, 3 plansiloer til 12 tdr. og korntørreri
med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MØLLEVEJ 70, "TAARNVANG",
KONGSTED, 4683 RØNNEDE,
tlf. 53-711784.
SVEND-ERIK HANSEN, gårdejer,
født i 1943, gift i 1971 med An
ni Karlshøj Hansen, overassistent,
født i 1949. Parret har datteren
Line.
S.E.H. er maskinarbejder. Han
overtog gården d. 1.-12.-1988
fra Børge Christoffersen.
Areal 16 ha., heraf 1,5 ha. eng
og mose. Stuehuset er opført i 1942 og tilbygget i 1989. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade fra 1858 samt svinestald fra 1954. Gården drives med en ammekobesætning på 4 årsammekøer og 4 ungdyr af krydsninger og Hereford. Maskinstation
bruges til markdriften.

OLSTRUPVEJ 14, "NORDHOLM",
ULSE OLSTRUP, 4690 HASLEV,
tlf. 53-698726.
JØRGEN LARSEN, gårdejer, født
d. 30.-7.-1926, søn af Christen
Paasborg Larsen, Vesthimmerland.
J.L. er uddannet på Korinth Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-11.-1970 fra Martinus Søren
sen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal
23 ha. Jorden er bortforpagtet fra 1989.
Stuehuset er opført i 1670 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne omfatter kostald,
svinestald, lade, maskinhus og foderhus. Der er 2 traktorer.

OLSTRUPVEJ 23, "GRANTOFTEGAARDEN", OLSTRUP, 4690 HASLEV.
WILLY HARDTLEV CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 10.-11.-1924, søn af Jenssine og
Gotfred Christiansen, "Øster Præstegård", Gærum i Nordjylland, gift d. 30.-11.-1968
med Grethe Græs Nielsen, husholdningslærerinde, født d. 19.-7.-1933, datter af Ester
og Marius Nielsen, "Rysagergård", Halsev.
W.H.C. er uddannet på Tune Landbrugsskole, på Sofiedal i Haslev og Jomfruens Ege.
Han overtog gården i 1978 fra Jens Vagn Christiansen. Ved købet bestod ejendommen
af 48 ha., 1 Ferguson traktor, 1 ladvogn og plov.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 48 ha. og der er forpagtet 50 ha. fra Olstrupvej 24.
Stuehuset er opført i 1920. Der er opført svinestalde i 1978, 1979, 1980 og 1981, lade
i 1979 og 1987, maskinhus i 1979 og 1987 og foderhus i 1979. Gården drives med en
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svineproduktion på 400 slagtesvin om året. Planteproduktionens salgsafgrøder er klø
ver, græsfrø og hvede. Der er 5 traktorer og 1 mejetærsker, desuden plansilo, 5 tårn
siloer og korntørreri med varm og kold luft samt tokammerfyr. På gården er der an
sat 1 fast medhjælper og 1 ved spidsbelastning. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
W.H.C. ejer og driver også Egedevej 159, som er på 40 ha.
OLSTRUPVEJ 28, "DEN GAMLE
PRÆSTEGÅRD", ULSE OLSTRUP,
4690 HASLEV, tlf. 53-699097.
LEIF DANGAARD NIELSEN,
gårdejer og laboratorieassistent,
født d. 4.-1.-1945, søn af Jenny
og Poul Valdemar Nielsen, gift d.
25.-10.-1969 med Dagny Hansen,
ekspeditrice, født d. 4.-10.-1950,
datter af Else og Christian Han
sen. Parret har børnene: Lars,
født d. 14.-4.-1970, og Charlotte, født d. 4.-1.-1974.
L.D.N. har været på Falster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-9.-1986 fra
Hans Olsen, hvis slægt havde ejet gården. Gården var en gammel præstegård. Grundt
vig blev forlovet på denne gård, hvor hans svoger var præst.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 9,9 ha.
Stuehuset er opført i 1717 og restaureret i 1944. Kostalden er restaureret i 1918,
svinestald ca. 1944-52. Desuden er der maskinhus og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 3 årskøer, 3 ungdyr og 3 slagtekalve af racen Jersey og en årsammekobesætning på 3 ammekøer og 3 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor, tårnsilo og naturgasanlæg. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
RODEGÅRDSVEJ 13, "LILLE RODEGÅRD", RODE, 4690 HASLEV, tlf. 53-698708.
BENDE JACOBSEN, gårdejer, født d. 22.-9.-1943, datter af Marie og Svend Aage
Kruse, gift d. 19.-5.-1973 med Tage Jacobsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 14.12.-1932, søn af Ellen og Gunnar Jacobsen, Slagelse. Parret har sønnen Jesper, født d.
25.-8.-1973.
T.J. har siden 1987 været chauffør for S.P.F.selskabet.
B.J. har siden 1984 været tjener på Borup Kro. Hun overtog gården d. 1.-1.-1983 fra
sine forældre, nuværende ejer er 5. generation på gården, som blev frikøbt fra "Bregentved Gods" i 1833.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 26 ha.
Stuehuset er opført i 1869 og fik nyt køkken i 1983. Svinestalde er opført i 1813 og
ca. 1900, lade 1861, maskinhus ca. 1942. Desuden er der ajlebeholder. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, hvede og maltbyg. På gården er der 2 traktorer, 1 meje
tærsker og halmfyr. Maskinstation bruges kun til raps.

SAKSHOLMVEJ 17, "ØSTERGAARD", ESKILSTRUP, 4683 RØNNEDE, tlf. 53-825701.
HANS JACOB HOLTET, født d. 22.-7.-1949.
H.J.H. overtog gården d. 11.-3.-1991 fra Greve Axel af Rosenborg.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 39,1 ha., heraf 2,5 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført i 1932. Avlsbygningerne består af kvægstald opført i granit i tiden
1880-90, samt svinestald og lade fra 1930.

SKOVHOLMVEJ 10, "STENAGER", LEESTRUP, 4733 TAPPERNØJE, tlf. 53-825345.
ERIK HANSEN, gårdejer, født d. 25.-3.-1942, søn af Edith og Alfred Hansen, gift d.
7.-11.-1965 med Karen Margrethe Andersen, medhjælpende hustru, født d. 29.-9.-1944,
datter af Anni Andersen. Parret har børnene: Jan, født d. 28.-11.-1966 og Claus, født
d. 11.-7.-1968.
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lund Landbrugsskole og han har
siden d. 1.-1.-1982 været medlem
af Rønnede Byråd (viceborgmester).
Han overtog gården d. 1.-4.-1972
fra sin far Alfred Hansen. Nuvæ
rende ejer er 5. generation, men
gårdens historie kan føres tilbage
til 1781.
Ejendomsskyld 3.840.000. Areal
65 ha., heraf tilkøbt 35 ha. Der
udover er der forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1950. Gården brændte ved lynnedslag i 1964. Avlsbygningerne be
står af svinestalde fra 1964, 1965, 1969 og 1978 smt lader fra 1964 og 1978, desuden
er der gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm luft samt halmfyr.

SLETTEHAVEVEJ 66, "NAKKEGÅRD", 4683 RØNNEDE, tlf. 53-711023.
MOGENS HENRIQES, gårdejer, født d. 29.-11.-1914, søn af Elly og Carl-Otto Henriqes, gift d. 18.-11.-1944 med Birte Svell Kiersgård, husmor, født d. 13.-7.-1924,
datter af Grethe og Frans Svell Kiersgård. Parret har børnene: Hanne, født d. 21.7.-1946, Bodil, født d. 15.-6.-1949, og Frans, født d. 30.-3.-1953.
M.H. er uddannet på Dalum Landbrugsskole, han har været formand for C.H.A. på
Sjælland i 13 år. Han overtog gården i 1952 fra Dinesen.
Areal 48, heraf 1,1 ha. skov. Der er tilkøbt 8,3 ha. og fra solgt 2,2 ha. Jorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1870. Kostald er opført i 1950, svinestald 1870, lade 1977,
maskinhus 1964 og gylletank 1958. Gården drives med en kvægproduktion på 13 årsammekøer, 7 ungdyr og 10 slagtekalve af racen C.H.A. Der er 1 traktor. På gården er
ansat 1 medhjælper, 1 fodermester og 1 skoledreng. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
SNEDKÆRGÅRDSVEJ 15, "KILDEHOLM", DRUESTRUP, 4682 TUREBY.
HANNE OG STEEN ANDERSEN.
S.A. er født d. 10.-3.-1953, søn af Mary og Knud Andersen, gift d. 1.-6.-1985 med
Hanne Jensen, født d. 15.-12.-1958, datter af Inger og Ejner Jensen. Parret har bør
nene: Morten, født d. 27.-10.-1984 og Jannie, født d. 17.-8.-1988.
H.A. er sygehjælper og S.A. er smed. De overtog gården d. 15.-4.-1991 fra H.A.'s
forældre Inger og Ejner Jensen.
Areal ca. 6 ha.
Stuehuset er restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af maskinhus fra 1991 og
stald. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor og korntørreri med
kold luft.

SNEDKÆRGÅRDSVEJ 23, "VIVERUPGÅRD", VIVERUP, 4640 FAKSE, tlf. 53-698470.
BØRGE NISSEN-PETERSEN, gårdejer, født d. 8.-10.-1941, søn af Inger og Hans Nissen-Petersen, gift d. 17.-12.-1977 med Grethe Elsine Thysted Andersen, udearbejden
de, født d. 25.-10.-1941, datter af Jenny og Ove Andersen, Næstved. Parret har
børnene: Susanne, født d. 30.-6.-1962, Kurt, født d. 3.-12.-1963, og Flemming, født d.
17.- 9.-1978.
G.E.T.A. arbejder som sygehjælper.
B.N.P.er fabriksarbejder hos P.F. Heering A/S. Han overtog gården d. 15.-3.-1967 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 17,6 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført ca. 1850 og restaureret i 1950. 2 svinestalde og lade er opført i
1850 og ny lade kombineret med maskinhus i 1980, desuden er der ajlebeholder.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, vinterbyg, vinterhvede og vårbyg. På
gården er der 4 traktorer og 1 mejetærsker, desuden 3 tårnsiloer og korntørreri med
varm og kold luft.
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PREBEN ANDERSEN, gårdejer,
født d. 13.-9.-1939, søn af Esta
og Holger Andersen, Dalby-Borup,
gift d. 1.-7.-1961 med Ellen Chri
stiansen, udearbejdende, født d.
11.-10.-1941, datter af Else og
Harry Christiansen, St. Linde v.
Karise. Parret har børnene: Pe
ter, født d. 3.-3.-1972, og Søren,
født d. 26.-3.-1976.

E.C. arbejder på Rådhuset.
P.A. er træarbejder på Juncker. Han overtog gården d. 1.-4.-1969 fra Rasmus Olsen.
Ejendomsskyld 2.235.800. Areal 35,2 ha. Der er tilkøbt 18,7 ha. og forpagtet 13,8 ha.
fra Vordingborgvej 392.
Stuehuset er opført i 1875 og restaureret i 1976. Der er opført svinestald i 1930 og
1979, kombineret grisehus og garage i 1930 samt lade i 1930. Desuden er der ajle
beholder. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer og 400 slagtesvin om
året. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 4
tårnsiloer og portionstørreri med varm og kold luft. P.A. har maskinfællesskab med
sin bror, Kurt Andersen, Babberup. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SNEDKÆRGÅRDSVEJ 47, "SNEDKÆRGÅRD", DALBY MARK, 4640 FAKSE, tlf.
53-698793.
OLE HANSEN, proprietær, født d. 18.-10.-1930, søn af Agnes og Hans Jørgen Hansen,
"Skovgård", Holsted v. Næstved. O.H. har sønnen Morten, født d. 13.-9.-1965.
O.H. er uddannet på Sydsjælland Landbrugsskole i 1953/54. Han kører selv lidt maskin
station og sælger halm til Seas i Haslev til brug i kraft-varmeværk, som leverer el og
varme til Haslev By. Han overtog gården d. 31.-12.-1978 fra Tage Knudsen.
Ejendomsskyld 5.700.000. Areal 100 ha. og der er ialt forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1876 og restaureret i 1970. Kostald fra 1916 er ombygget til
lagerbygning i ca. 1970, hestestald fra 1876 er i 1970 ombygget til værksted, port
bygning med lade er opført i 1916, halmlade 1988, maskinhuse 1972 og 1973. Plante
produktionens salgsafgrøder er sukkerroer, brødhvede, fremavlskorn, maltbyg, ærter og
frøafgrøder (bl.a. græsfrø). Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1
enkornssåmaskine og 1 rendegraver, desuden 2 plansiloer, 5 indvendige tårnsiloer og
korntørreri med varm og kold luft. I sæsonene er der ansat medhjælpere.
STARHØJVEJ 8, "ROSENGÅRD", BORUP MARK, 4683 RØNNEDE, tlf. 53-712138.
OTTO PEDERSEN, gårdejer, født d. 30.-5.-1929, søn af Klara og Peder Pedersen,
Troelstrup v. Haslev, gift d. 7.-7.-1957 med Inge Nissen, medhjælpende hustru, født d.
12.-3.-1935, datter af Kirsten og Jørgen Nissen, København. Parret har børnene: Tho
mas, født d. 2.-6.-1958, Mikael, født d. 4.-2.-1960, Johan, født d. 10.-12.-1961, Astrid,
født d. 21.-10.-1963, og Jakob, født d. 20.-2.-1965.
I.N. er sygehjælper.
O.P. er omsorgsassistent og har været på Hammerum Landbrugsskole i 1948/49. Han
overtog gården d. 1.-8.-1986 fra Kondrup.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 10 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført ca. 1825 og er restaureret senest i 1986. Svinestald, hestestald og
2 maskinhuse er opført ca. 1825. Gården drives med en årsammekobesætning på 3 årsammekøer og 3 ungdyr af krydset race. Desuden er der 6 får. Planteproduktionens
salgsafgrøde er hø. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TERSLEV OVERDREVSVEJ 2, FREERSLEV OVERDREV, 4640 HASLEV.
JENS PETER DAM, gårdejer, omtales under Vordingborgvej 380, Haslev.
J.P.D. overtog gården d. 1.-8.-1958 fra dødsboet efter Jens Jensen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
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1975, 1976 og i 1979 er der bygget til, laden er fra 1976 og maskinhuset 1978. Des
uden er der en ajlebeholder. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer og
ca. 1.200-1.300 slagtesvin om året. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og
raps. Der er plansilo og gastæt tårnsilo, desuden korntørreri med varm og kold luft.
J.P.D. ejer og driver også Vordingborgvej 380, Haslev.

TINGERUPVEJ 4, "SKOVGÅR
DEN", 4683 RØNNEDE.
HARALD OG HANS HANSEN,
gårdejere.
Hans Hansen er født d. 5.-4.1960, søn af Harald Hansen. Han
er uddannet på Lyngby Landbrugs
skole.
Ejendommen blev overtaget d.
1.-7.-1984 fra Gitte Kruse.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
20 ha. og der er lejet 5 ha.
Stuehuset er under restauration. Avlsbygningerne omfatter svinestald, lade, maskinhus
og foderhus. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer og 400 slagtesvin om
året. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker,
desuden plansilo og korntørreri med varm og kold luft, der er indlagt centralvarme.
TÅGERUPVEJ 15, "TOFTEMOSEGAARD", TÅGERUP, 4682 TUREBY, tlf. 53-698681.
JØRGEN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 11.-5.-1937, søn af Anna og Emil Christen
sen, gift d. 21.-1.-1961 med Anna Saltoft Jensen, medejer og udearbejdende hustru,
født d. 18.-8.-1940, datter af Karen og Carl Bernhard Jensen, Hejede. Parret har
børnene: Peter, født d. 29.-6.-1961, Susanne, født d. 1.-11.-1962, og Lene, født d.
28.-8.-1975.
A.S.J. er skolesekretær.
J.C. er pladesmed og har været på Tune Landbrugsskole i 1958/59. De overtog gården
d. 1.-7.-1975 fra J.C.'s far, nuværende ejer er mindst 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 20,4 ha. Jorden er bortforpagtet til Karisevej 119,
Haslev. Stuehuset er opført i 1873 og restaureret i 1953. Der er opført svinestalde i
1923 og 1949, hønsehus på 400 kvadratmeter i 1961, det tidligere stuehus fra ca. 1750
er ombygget til lade, desuden findes ajlebeholder og beholder til ensilage.
TÅGERUPVEJ 18, "ØSTERSKOVGAARD", TÅGERUP, 4682 TU
REBY, tlf. 53-698276.
IDA MARIE NIELSEN, gårdejer,
født d. 24.-8.-1944, datter af
Dagmar Kirstine Henriette og
Simon Johannes Jensen. Efter
Johannes's død giftede Dagmar
sig med Frederik Christian Jen
sen, som er Idas fætter. I.M.N.
blev gift d. 6.-4.-1963 med Leif
Egon Nielsen, medhjælpende,
født d. 11.-10.-1938, søn af Johanne Marie og Oskar Magnus Nielsen, Herfølge. Parret
har børnene: Kenneth, født d. 5.-10.-1964, og René, født d. 9.-2.-1967.
I.M.N. er kantineassistent. Hun overtog gården d. 1.-8.-1988 fra sine forældre, Dagmar
og Simon Jensen. Nuværende ejer er 4. generation på gården. I 1920 købte slægten
gården fri fra "Bregentved-Gissenfeldt Gods".
Ejendomsskyld 1.440.000. Areal 13,6 ha. 12,1 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset og avlsbygningerne, kostald, svinestald, lade og maskinhus, er alle opført ca.
1797. Stuehuset blev ombygget i 1943, der blev bygget endnu et maskinhus i 1877,
desuden findes der ajlebeholder. På gården er der 1 traktor og halmfyr.
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VESTERVANGEN 11, "VESTER
VANG", KÆDERUP, 4682 TURE
BY, tlf. 53-685188.
HANS-AAGE CHRISTENSEN, for
pagter, søn af Anne Marie og
Hans Peder Christensen, gift d.
20.-11.-1948 med Anna Keller
Hansen, husmor, født d. 14.-8.1909, datter af Hedvig og Kristi
an Hansen. Parret har datteren
Hanne Vibeke, født d. 28.-4.-1954.
A.K.H. døde d. 28.-6.-1972.
H.Aa.C. er uddannet på Haslev Landbrugsskole i 1930/31. Ejendommen har været forpagtet siden 1940 fra sin mor. H.Aa.C. er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.352.000. Areal 24 ha.
Stuehuset er opført i 1955, kostald 1958, svinestald 1954, hestestald 1914, lade og
maskinhus 1959. Desuden er der foderhus og ajlebeholder. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps og byg. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
VORDINGBORGVEJ 373, HØSTEN, 4690 HASLEV, tlf. 53-698124.
MONA DØSSING, gårdejer og dagplejer, født d. 8.-3.-1950, datter af Inge og Christian
Hansen, Jersie, gift d. 30.-11.-1968 med Leif Døssing, jord- og betonarbejder, født d.
3.-9.-1947, søn af Gudrun og Knud Hansen, Jersie. Parret har børnene: Anita, født d.
25.-3.-1970, og Anni, født d. 10.-4.-1973.
M.D. overtog gården d. 1.-9.-1974 fra Sigrid Hansen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 6 ha. 5,5 ha. er bortforpagtet til Høstenvej 22, Høsten,
Haslev.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret senest i 1987. Kostald og svinestald er
opført i 1930, værksted 1984, maskinhus 1982. Gården drives med en kvægproduktion
på 2 ungdyr om året. Der er 1 traktor og halmfyr.

VORDINGBORGVEJ 380, "FREDERIKSGAVE", HØSTEN, 4690 HASLEV, tlf. 53-698215.
JENS PETER DAM, gårdejer, født d. 12.-7.-1931, søn af Helga og Lorents Dam, Kle
mensker, Bornholm, gift d. 14.-4.-1962 med Alice Lund Jensen, medhjælpende hustru,
født d. 20.-1.-1938, datter af Marie og Søren Møller Jensen, Kværrede v. Haslev.
Parret har børnene: Lisbeth, født d. 11.-1.-1963, Henrik, født d. 14.-10.-1964, Pernille,
født d. 22.-10.-1966, Jørgen, født d. 8.-6.-1969, og Lars, født d. 14.-12.-1970.
A.L.J. er husholdningslærer.
J.P.D. har siden 1958 været inseminør for Østdansk Kvægavlsforening, han er uddan
net på Lyngby Landbrugsskole i 1951/52. Fra 1984 har han siddet i Haslev Husdyrbrugs
udvalg. Han overtog gården d. 1.-8.-1985 fra Helge Koch.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 43,5 ha. og der er forpagtet 8 ha. fra Terslev Over
drevsvej 3, Haslev.
Stuehuset er genopført i 1938 efter brand og restaureret i 1978 med tilbygning af
indendørs swimmingpool. Der er opført 2 svinestalde og kombineret lade og maskinhus
i 1938, alle stalde er renoveret i 1986, desuden er der gylle tank fra 1988. Gården
drives med en svineproduktion på 80 årssøer, ca. 1.300 solgte smågrise og ca. 300
slagtesvin om året. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker og 1 markvandingsanlæg, desuden 3 plansiloer, korntørreri med varm og
kold luft samt halmfyr. På gården er ansat 1 driftsleder.
J.P.D. ejer og driver også Terslev Overdrevsvej 2, Haslev.
VORDINGBORGVEJ 383, "ENGHAVEGÅRD", DALBY-BORUP, 4690 HASLEV.
ERIK NØRSKOV RASMUSSEN, gårdejer, født d. 4.-11.-1939, søn af Gudrun og Iver
Nørskov Rasmussen, gift d. 8.-7.-1967 med Ida Pedersen, medhjælpende hustru og
sygehjælper, født d. 15.-2.-1946, datter af Karen og Aage Pedersen, Gladsaxe. Parret
har børnene: Pia, født d. 27.-9.-1968, Lone, født d. 16.-1.-1971, og Leif, født d.
14.-3.-1973.
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på Sydsjællands Landbrugsskole i
1961/62. Han overtog gården d.
1.-5.-1967 fra sine forældre, nu
værende ejer er 4. generation på
gården, som er udflyttet fra Dalby-Borup by i 1780.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal
24 ha., heraf 1,7 ha. skov. Der
er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1895 efter
brand og restaureret i 1967. En
stald, halv til kvæg og halv til svin, blev bygget i 1922, i 1967 ombygget til svin og i
1985 ombygget til maskinhus, desuden er der s vinestald og lade fra 1922. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. På gården er der 2 traktorer og 1 meje
tærsker, desuden 2 tårnsiloer, korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet.
VORDINGBORGVEJ 394, DALBY-BORUP, 4690 HASLEV, tlf. 53-698877.
SVEND KRAGH JACOBSEN, gårdejer, født d. 26.-11.-1956, søn af Agnete og Viggo
Ebdrup Jacobsen, Dalby, gift d. 23.-4.-1980 med Lone Vibeke Nielsen, udearbejdende
og medhjælpende hustru, født d. 21.-9.-1956, datter af Doris og Ejvind Nielsen, Farendløse. Parret har børnene: Lars, født d. 23.-10.-1980, og Elise, født d. 14.-9.-1984.
L.V.N. er uddannet som isenkræmmer, men arbejder nu som fabriksarbejder.
S.K.J. er tømrer. Han overtog gården d. 15.-7.-1986 fra Margrethe Andersen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 6,1 ha.
Stuehuset er opført i 1903 og restaureret i 1987. Kombineret lade og maskinhus er
opført i 1953 og 1988. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede.
Der er 1 traktor, plansilo til opbevaring og rørtørreri med varm og kold luft. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

VORDINGBORGVEJ 435, "RODE
GÅRD", SDR. DALBY, 4690 HA
SLEV, tlf. 53-698075.
ERLING NIELSEN, gårdejer,
født d. 21.-12.-1936, søn af Ber
tha Marie og Jørgen Nielsen,
gift d. i 1958 med Wænche Han
sen, medejer og medhjælpende
hustru, født d. 1.-10.-1937, dat
ter af Anna Christiane og Mag
nus Bitsch Hansen, Nyby v. Tu
reby. Parret har børnene: AnneMette, født d. 4.-12.-1964, og Niels Jørgen, født d. 8.-5.-1968.
E.N. er bestyrelsesmedlem i Haslev og Omegns Landboforening. Parret overtog gården
d. 1.-7.-1976 fra E.N.'s far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som slægten
købte i 1929.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 26,1 ha. og der er forpagtet 2 ha. fra Vordingborgvej
429, Haslev.
Stuehuset er opført i 1820. Kostald med foderhus, lade og maskinhus er opført i 1857.
Der blev opført en funktionærbolig i 1975 og tilbygget carport i 1988. Desuden findes
der en ajlebeholder. Gården drives med en kvægproduktion på 17 årskøer, 12 ungdyr
og 12 slagtekalve af racen RDM, desuden er der en svineproduktion på 6 årssøer og
100 slagtesvin om året. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 2
traktorer og 1 mejetærsker, desuden 2 plansiloer og korntørreri med kold luft. Maskin
station bruges til møgkørsel.
ØSTERSKOVVEJ 10, "MONSHOLT", MONSHOLT, 4653 KARISE, tlf. 53-688155.
INGE LISE HEINZE, gårdejer, født d. 18.-4.-1951, datter af Tove og Richard Petersen,
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Birkerød, gift d. 16.-3.-1985 med Steen Heinze, medejer, født d. 10.-11.-1944, søn af
Tove og Freddy Heinze, København. Parret har børnene: Camilla, født d. 18.-5.-1971,
og Helena, født d. 9.-7.-1975.
I.L.H. er kontorassistent i Privatbanken.
S.H. er kontorchef i SDS. Han har fra 1988 været bestyrelsesmedlem i Haslevegnens
Familiebrug og fra 1988 været bestyrelsesmedlem i Sorø Indkøbsforening. Parret over
tog gården d. 1.-7.-1985 fra Søren og Else Ravn Nielsen.
Ejendomsskyld 845.000. Areal 8 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret indvendigt i 1983. Kostald opført ca. 1920, i
1985 og 1986 indrettet til svinestald og hestestald, portbygning fra 1880 har delvis
været indrettet til svin er nu fyrrum, værksted m.m., lade fra ca. 1920 indeholder
også maskinhus, desuden er der maskinhus fra 1938 og ajlebeholder. Gården drives
med en svineproduktion på 90 slagtesvin om året. Desuden er der en årsammekobesætning på 1 årsammeko og 1 slagtekalv. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hve
de, raps og roer. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker og tårnsilo. Maskinstation
bruges til skårlægning, halmpresning og raps.
ØSTERSKOVVEJ 16, TÄGERUP
OVERDREV, 4286 TUREBY, 53685143.
ANDERS GEORG ANDERSEN,
gårdejer, født d. 26.-11.-1906,
søn af Anna og Niels Andersen,
Skrosbjerg, gift i 1936 med Ka
ren Jørgensen, født i 1904, af
død, datter af Marie og Hans
Peter Jørgensen. Parret har bør
nene: Hans Erik, født d. 18.-2.-1936,
Peter Henning, født i 1941, og

Inge Lilly, født i 1943.
A.G.A. har fra 1929-45 arbejdet som chauffør. Han overtog gården i 1953 fra sine
svigerforældre. K.J. var 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 15 ha., der er tilkøbt 5,2 ha. og frasolgt 2,8 ha.
Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1872 og løbende restaureret. Kostald er fra 1700-tallet, svine
stald 1906, brædeskur ca. 1916 og desuden er der ajlebeholder. På gården er der 1
traktor og plansilo.
ØSTERSKOVVEJ 22, "BLÆSENGÅRD", DALBY-BORUP OVERDREV, 4682 TUREBY,
tlf. 53-685172.
FINN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 3.-6.-1959, søn af Jytte og Holger Jørgensen,
gift d. 26.-6.-1982 med Margit Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 20.-8.-1960,
datter af Ebba og Ludvig Nielsen, Kongsted v. Rønnede. Parret har børnene: Char
lotte, født d. 2.-10.-1984, og Christine, født d. 8.-3.-1987.
F.J. er specialarbejder og har været på Lyngby Landbrugsskole i 1979/80. Fra 1976-79
har han været bestyrelsesmedlem i Østsjællands Landboungdom. Han overtog gården d.
1.-7.-1989 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 7 ha. og der er forpagtet 7 ha. fra Østerskovvej 20,
4682 Tureby.
Stuehuset er opført i 1969. Der er opført svinestalde i ca. 1900, 1965 og 1972, høn
sehus opført 1962 og kombineret lade og maskinhus i 1964, desuden er der ajlebehol
der. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer og 1.850 solgte smågrise om
året. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der er 2 traktorer,
plansilo, 3 tårnsiloer og plantørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
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STEVNS KOMMUNE

ARNØJE BYGADE 6, "ARNØJE", ARNØJE, 4660 ST. HEDDINGE, tlf. 53-701110.
PAUL KILDETOFT, gårdejer, født d. 3.-5.-1925, søn af Astrid og Hans Kildetoft, gift
d. 23.-4.-1948 med Ella Jensen, medhjælpende hustru, født d. 22.-12.-1922, datter af
Ingeborg og Laurits Jensen. Parret har børnene: Lisa, født d. 24.-3.-1949 og Arne,
født d. 1.-6.-1952.
P.K. har tidligere været medlem af Ligningskommissionen. Han overtog gården d. 1.8.-1960 fra Poul Jensen.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 24 ha. Der er forpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1912, restaureret i 1962 og 1978. Avlsbygningerne består af 2
svinestalde fra 1938, lade fra 1920 og maskinhus fra 1983. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af hvede, byg, raps og maltbyg. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt anparter i vindmølle.
Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
ARNØJEVEJ 20, "SVANEKÆR",
ARNØJE, 4660 ST. HEDDINGE,
tlf. 53-701060.
JENS-CARSTEN CHRISTOFFER
SEN, gårdejer, født d. 19.-5.1950, søn af Anny og Eilif Chri
stoffersen, gift d. 16.-8.-1975
med Kirsten Christensen, bankas
sistent, født d. 26.-10.-1955, dat
ter af Edith og Arne Christensen.
J.C.C. er medejer af entreprenør
virksomheden "Gravefirmaet CC
A/S", han været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1986 fra sine
forældre Anny og Eilif Christoffersen. Nuværende ejer er 3. generation på gården,
som blev opført i 1906 af J.C.C.'s mormor og morfar Kirsten og Jens Jensen.
Areal 51,9 ha., heraf tilkøbt 14,8 ha. Der er forpagtet 60,7 ha.
Bygningerne består af stuehus, 3 svinestalde, lade, maskinhus og gylletank. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på ca. 1.500 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, brødhvede og rajgræsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til skårlægning
af frøafgrøder. J.C.C.'s forældre, som bor i en del af stuehuset, hjælper til med det
daglige arbejde.
BARUP BYGADE 7, "LINDEVANG", BARUP, 4653 KARISE, tlf. 53-701483.
ERLAND JENSEN, gårdejer, født d. 18.-12.-1958, søn af Mariechen og Poul Jensen,
gift d. 17.-5.-1986 med Lise-Lotte Larsen, danselærer, datter af Ingeborg og Valter
Larsen. Parret har sønnen: Thomas.
E.J. er skatterevisor. Han overtog gården d. 1.-7.-1986 fra sin far Poul Jensen.
Nuværende ejer er 10. generation i lige linie på gården.
Ejendomsskyld 2.090.000. Areal 37 ha., der er 6,6 ha. marginaljord.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald, 2 svinestalde, lade og 2 maskinhuse. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der er 3
traktorer. Maskinstation bruges til høst.
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GUDRUN LARSEN, gårdejer, født d. 17.-5.-1929, datter af Karen-Marie og Axel Ni
elsen, gift d. 17.-5.-1957 med Niels Peder Larsen, gårdejer, født d. 31.-1.-1930, søn af
Olga og Frede Larsen. Parret har børnene: Kirsten Marie, født d. 18.-12.-1958, Anne
Grete, født d. 29.-1.-1961 og Jørgen, født d. 25.-10.-1964.
Parret overtog gården d. 1.-7.-1957 fra Anna og Ejner.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1950 og lade fra 1978. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer,
der produceres 600 smågrise og 20 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, plansilo og
korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til høst. Sønnen Jørgen passer jorden.
BARUPVEJEN 22, "SKOVLY", ARNØJE, 4660 ST. HEDDINGE, tlf. 53-701005.
ROSA KRISTIANSEN, gårdejer, født d. 9.-11.-1928, datter af Anna og Alfred Hansen,
gift i 1949 med Karl Åge Kristiansen, født d. 3.-5.-1925, søn af Marie og Emil Kri
stiansen. Parret har sønnerne: Karsten, født d. 21.-3.-1953 og Bo, født d. 3.-5.-1956.
K.Å.K. døde d. 9.-3.-1957.
R.K. overtog gården i 1957 fra sin far Alfred Hansen. Nuværende ejer er 3. genera
tion på gården, som har været i slægtens eje siden 1895.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 19,6 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1849 og restaureret senest i 1983. Avlsbygningerne består
af svinestald og lade begge fra omkr. 1849. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af hvede, raps og græsfrø. Maskinstation passer jorden.

BJÆLKERUPVEJ 165, "KLIPPINGEGAARD", 4672 KLIPPINGE,
tlf. 53-678008.
POUL PERCH-NIELSEN, proprie
tær, født d. 11.-3.-1928, søn af
Ellen og K. Perch-Nielsen, gift
d. 29.-11.-1959 med Lise Lotte
Løje, aromaterapeut, født d. 2.5.-1935, datter af Vibeke og
Knud Løje. Parret har børnene:
Thomas, født d. 30.-5.-1959, Pouline, født d. 22.-9.-1962 og Wil
liam, født d. 7.-7.-1977.
P.P.N. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1960 fra sin
far Karl Perch-Nielsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 53 ha., der er 1 ha. skov og eng samt 2 ha. have.
Stuehuset er opført i 1896. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1896 bruges til
lagerplads, svinestald fra 1896 bruges til tørreri og lade fra 1979. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg, raps, græsfrø, løg og jordbær.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 maskinmarkvandingsanlæg, 1 løgoptager, 1 løg
læsser, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. P.P.N. kører meje
tærsker for andre. Om sommeren er ansat unge til jordbærplukning.

BRANDDAMSVEJ 10, "BØGE
LUND", FRØSLEV, 4660 ST.
HEDDINGE, tlf. 53-708028.
FOLMER NIELSEN, gårdejer,
født d. 23.-3.-1921, søn af Anna
Marie og Oluf Nielsen, gift d.
28.-10.-1951 med Ingrid Christi
ansen, husmor, født d. 16.-12.1928, datter af Anna Marie og
Jens Peter Christiansen. Parret
har døtrene: Anne Marie, født d.
22.-9.-1952 og Jane, født d.

-27116.-10.-1956.
F.N. kører sneplov i København, han har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 2.-1.-1970 fra Jens Nielsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som
kom i slægtens eje i 1916.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 32,5 ha., der er frasolgt 2 ha. Der er 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1901 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra omkr. 1900 bruges til kornmagasin, svinestald og foderhus begge fra omkr. 1900 og
maskinhus fra 1974-75. Gården drives med en svineproduktion på 6 årssøer, der pro
duceres 50 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, frøgræs
og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med kold luft. F.N.
kører maskinstation for naboer.

BREDELØKKEVEJ 4, "NAURHØJ", RÅBY, 4660 ST. HEDDINGE, tlf. 53-700247.
ELMER MIKKELSEN og LONNY HOFFMANN MIKKELSEN, gårdejere. E.M. er tekst
forfatter, født d. 28.-7.-1940, søn af Elly og Verner Mikkelsen, gift d. 12.-7.-1971 med
L.H. Larsen, ekspeditionssekretær, født d. 15.-5.-1939, datter af Viola og Aage
Larsen. Parret har sønnen Tony.
Parret overtog gården i februar 1989 fra Torkil Nielsen.
Areal 11 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1935. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade.
Besætningen består af 1 slagtekalv af racen Jersey. Der er 1 traktor.

BREDELØKKEVEJ 8, "HØJAGER", RÅBY, HOLTUG SOGN, 4660 ST. HEDDINGE, tlf.
53-700132.
JENS A. LASSEN, gårdejer, født d. 8.-10.-1924, søn af Signe og K. Lassen, gift d.
5.-3.-1955 med Bodil Aarslev-Jensen, fysioterapeut, født d. 2.-9.-1923, datter af
Margrete og Kaj Aarslev-Jensen. Parret har døtrene: Charlotte, født d. 19.-9.-1955,
Henriette, født d. 26.-7.-1957 og Suzanne, født d. 25.-7.-1958.
J.A.L. har været på Lyngby Landbrugsskole og har været kommunalbestyrelsesmedlem
fra 1966-90. Han overtog gården i oktober 1954 fra Carlo Petersen.
Ejendomsskyld 2.470.000. Areal 37 ha., jorden er bortforpagtet.
Bygningerne består af stuehus, svinestald og lade. Der er 1 traktor, 1 mejetærker,
plan- og tårnsiloer, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr.
BYENDEN 33, "MOSEGÅRD", SI
GERSELV, 4660 ST. HEDDINGE,
tlf. 53-702394.
JØRGEN JENSEN, gårdejer, født
d. 14.-3.-1944, søn af Inger og
Arne Jensen, gift d. 30.-10.-1976
med Karen Marie Vestergård,
medhjælpende hustru, født d. 4.9.-1952, datter af Ester Marie og
Jens Christian Vestergård. Parret
har børnene: Lisbeth, født d. 29.12.-1973 og Martin, født d. 13.3.-1982. J.J. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1974
fra Jens Mosegåd Jensen. Nuværende ejer er 7. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 16,3 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1965, 1975 og 1977, lade fra 1965 og maskinhus fra 1980. Gården drives
med en svineproduktion på 60 årssøer, der produceres 200 smågrise og ca. 1.000 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
BYGADEN 45, "VESTERBJERG", LYDERSLEV, 4660 ST. HEDDINGE, tlf. 53-708125.
FLEMMING RASMUSSEN, gårdejer, født d. 24.-8.-1944.
F.R. overtog gården d. 1.-7.-1977 fra Volmer Rasmussen, nuværende ejer er 3. gene-
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Stuehuset er opført i 1879 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald fra 1924 samt lade fra 1927. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af raps, hvede, byg og italiensk rajgræs. Der er plan- og
tårnsilo samt korntørreri med varm og kold luft.
F.R. ejer og driver desuden Lygtevej 1 i Fakse Kommune.

BYGADEN 62, "KORSAGER",
HELLESTED, 4652 HÅRLEV, tlf.
53-701515.
ARNE KILDETOFT, gårdejer,
født d. 1.-6.-1952, søn af Ella og
Poul Kildetoft, gift d. 16.-6.-1979
med Hanne Stensgaard, medhjæl
pende hustru, født d. 18.-8.-1948,
datter af Laura og Ivar Stens
gaard. Parret har børnene: Lau,
født d. 12.-9.-1979 og Mia, født
d. 16.-9.-1985.
A.K. har Edb-konsulentvirksomhed, han er medlem af Skolenævnet. Han overtog gården d. 11.-12.-1977 fra sin far Poul Kildetoft.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af lade fra
1930. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg og
raps. Der er plansilo, korntørreri med varm luft og halmfyr. Gården drives i fælles
skab med fadren Poul Kildetoft, Arnøje Bygade 6.
BÆKKEMOSEVEJ 14, TÅSTRUP,
4672 KLIPPINGE, tlf. 53-701230.
KNUD LARSEN, gårdejer, født
d. 30.-9.-1922, søn af Elly og L.
P. Larsen, gift d. 2.-6.-1951 med
Kirsten Petersen, husmor, født
d. 17.-5.-1919, datter af Rosa og
A. Petersen. Parret har datteren
Jane, født d. 17.-11.-1951.
K.L. overtog gården d. 15.-4.-1961
fra sin mor Elly Larsen. Nuvæ
rende ejer er 4. generation på
gården. K.L.'s oldefar fæstede gården i 1850, i 1885 solgte han den til en søn, og
siden har gården været i slægtens eje.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført i 1919 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1961, 2 længer fra 1919 og lade fra 1922. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af hvede, raps og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr.
DYSSEVEJ 4, "HØJGAARD",
LUND, 4673 RØDVIG-STEVNS,
tlf. 53- 708187.
JENS OLSGAARD, gårdejer, født
d. 29.-5.-1936, søn af Inger og
Valdemar Olsgaard, gift d. 25.3.-1978 med Mona Hansen, turist
sekretær, født d. 5.-4.-1942, dat
ter af Ydun og Carl Bror mand
Oskar Hansen. Parret har datte
ren Ninette, født d. 5.-5.-1968.
J.O. har været på Bygholm Land-
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brugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1969 fra sin far Valdemar Olsgaard. Nuværen
de ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 25 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1861 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af 2 svinestalde fra 1861, lade fra omkr. 1920 og 2 maskinhuse fra omkr. 1950. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt anparter i
vindmølle. På gården drives landboferie med ca. 500 overnattende gæster samt ca.
200 foreningsbesøg, som led i landboturisme.
DYSSEVEJ 6, "SPANGSBÆB",
LUND, 4673 RØDVIG-STEVNS,
tlf. 53- 708034.
MERETE SJØRSLEV PEDERSEN,
gårdejer, født d. 9.-5.-1947, dat
ter af Julie og Børge Sjørslev
Pedersen, gift d. 1.-7.-1989 med
Sten Sømark Nielsen, murer, født
d. 19.-8.-1954, søn af Grethe og
Poul Nielsen. Parret har datteren
Anne Katrine.
M.S.P. er sygehjælper. Hun over
tog første halvpart af gården d. 1.-1.-1976 og resten d. 1.-1.-1989 fra sin mor Julie
Sjørslev Pedersen. Nuværende ejer er 7. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 30,85 ha., der er bortforpagtet 27,5 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1928 benyttet til hestestald, svinestalde fra 1912 og 1915, ridehus fra 1986 og
lade fra 1928. Besætningen består af 2 årssøer, 20 slagtesvin og 7 heste. Der er 1
traktor.

ELVERHØJVEJ 21, "SOLVANG",
HELLSTED, 4652 HÅRLEV, tlf.
53-701254.
EGON LARSEN, gårdejer, født
d. 7.-9.-1928, søn af Emilie og
Anders Larsen, gift d. 11.-7.-1952
med Sonja Rasmussen, medhjæl
pende hustru, født d. 23.-9.-1930,
datter af Agnethe og Lars Ras
mussen. Parret har børnene:
Bjarne, født d. 12.-5.-1953, Jan
nie, født d. 4.-9.-1955 og Car
sten, født d. 9.-11.-1959.
Jens Pedersen.
E.L. overtog gården d. 1.-4.-1952
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 3,8 ha. Der er 1 ha. eng og forpgatet 1 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1916, svinestald fra 1916 tilbygget i 1978 og maskinhus fra 1980. Gården drives
med en alsidig produktion på 6 årssøer, der prodeceres 120 slagtesvin årligt, der er 8
årsammekøer, 10-12 ungdyr og ca. 10 slagtekalve af racerne Hereford, Charolais og
Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 3 traktorer og
plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ERIKSTRUP MARK 13, 4660 ST. HEDDINGE, tlf. 53-703922.
WOLFGANG RASMUSSEN, maskinarbejder, født d. 4.-5.-1943, søn af Lucia Rasmus
sen, gift d. 25.-7.-1964 med Nelly Nielsen, dagplejemor, født d. 25.-10.-1946, datter
af Ruth Nielsen. Parret har børnene: Laila, Jan og Niels.
W.R. overtog gården d. 1.-10.-1985 fra Helge Larsen.
Areal 5,2 ha.
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Bygningerne består af stuehus, svinestald og lade. Besætningen består af 1 årsso og
slagtesvin til eget forbrug. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der 1 traktor.
Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

ESAGERVEJ 1, "SKELBÆKGÅRDEN", MAGLEBY, 4672 KLIPPINGE, tlf. 53-678101.
NANNA og JENS NØRBY, gårdejere. J.N. er tømrer/snedker, født d. 2.-5.-1938, søn
af Hedvig og Peder Nørby, gift d. 30.-8.-1980 med Nanna Jørgensen, korrespondent,
født d. 30.-11.-1941, datter af Kirsten Marie og Herman Jørgensen. Parret har børne
ne: Henrik, født d. 9.-11.-1965, Pia, født d. 27.-7.-1962, Mikael, født d. 14.-6.-1968 og
Bolette, født d. 5.-8.-1971.
J.N. har været på Bygholm Landbrugsskole. Parret overtog gården d. 1.-4.-1975 fra
Bodil og Poul Olsen. Gården har tidligere heddet "Ny Prydsholm", men skiftede navn i
1977.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 10,5 ha., der er bortforpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1914 ombygget i 1978, svinestald fra 1914, lade fra 1980 og gylletank. Gården
drives med en ammekobesætning på 2 årsammekøer, 2 ungdyr og 1 slagtekalv af racen
Schw. Brunkvæg, desuden er der 200 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og hvede. Der er 1 traktor, 1 maskinmarkvandingsanlæg, plansilo og halmfyr. Man
anvender ingen fremmed arbejdskraft.

ESAGERVEJ 8, "ESAGERGAARD",
KLIPPINGE, 4672 KLIPPINGE,
tlf. 53-678036.
POUL NØRBY, gårdejer, født d.
3.-4.-1940, søn af Hedvig og Pe
der Nørby, gift d. 10.-7.-1965
med Lise Lone Andersen, med
hjælpende hustru, født d. 10.-5.1945, datter af Rigmor og Knud
Andersen. Parret har børnene:
Gitte, født d. 23.-4.-1967 og tvil
lingerne Søren og Ole, født d.
15.-3.-1970. P.N. er medlem af Menighedsrådet i Magleby. Han overtog gården d.
1.-5.-1965 fra sin far Peder Nørby.
Areal 26,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
svinestald fra 1966-67 og lade fra 1979. Gården drives med en svineproduktion på 10
årssøer og 20 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkermajs, persille
rødder, pastinakker, bønner, hvede, byg, raps, ærter, havre, græsfrø, løg, jordbær,
asier, drueagurker, dild og glaskål. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 maskinmark
vandingsanlæg, 1 løgoptager, 1 løglæsser, div. specialmaskiner til grøntsagsproduktion,
plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. På gården er ansat 1 medhjælper og
ca. 40 unge til jordbærplukning.
ESPEGÅRDSVEJ 4, "ESPEGAARD",
LYDERSLEV, 4660 ST. HEDDIN
GE, tlf. 53-708010.
BØRGE KRISTENSEN, gårdejer,
født d. 10.-8.-1932, søn af
Esther og Øjvind Kristensen, gift
d. 14.-5.-1960 med Inge Kristine
Larsen, medhjælpende hustru,
født d. 7.- 5.-1936, datter af
Klara og Henry Larsen. Parret
har døtrene: Helle, født d. 3.6.-1961, Charlotte, født d. 4.4.-1963 og Nina, født d. 29.-3.-1967.
B.K. har været på Tune og Dalum landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-6.-1960
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familiens eje i 1909.
Ejendomsskyld 1.660.00. Areal 24,8 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er forpagtet 3,3 ha.
Stuehuset er opført i 1838 udbygget og renoveret delvis i 1989. Avlsbygningerne be
står af kvægstalde fra omkr. 1838, 1880 og 1965, svinestald fra 1978-79, lade fra
1914, maskinhus fra 1982 og udendørs køresilo. Gården drives med en alsidig produk
tion på 25 årskøer og 25 ungdyr af racen RDM samt 450 slagtesvin. Der er 3 trakto
rer, 1 mejetærsker, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
ESPEKÆRVEJ 8, "ESPEKÆR", SIGERSLEV, 4660 ST. HEDDINGE,
tlf. 53-702386.
EVALD ANDERSEN, gårdejer,
født d. 21.-5.-1926, søn af Karen
Margrethe og Jens Peter Ander
sen, gift d. 26.-10.-1949 med
Elisabeth Jensen, husmor, født d.
29.-2.- 1924, datter af Ingeborg
og Peter Jensen. Parret har dat
teren Marianne, født d. 6.-2.-1950.
E.A. har været på Valkilde Høj
skole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 1.-6.-1960 fra sin svigerfar Peter Jen
sen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 13,8 ha.
Stuehuset er opført i 1938. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1880, svinestald
fra 1970, lade fra 1921 og maskinhus fra 1976. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af hvede, byg, raps og frø. Der er 2 traktorer, halvpart i meje
tærsker, plan- og tårnsiloer, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Man
anvender ingen fremmed arbejdskraft.

ESPEMOSEVEJ 7, "ESPEMOSE",
LUND, 4660 ST. HEDDINGE, tlf.
53-708141.
ERLING NIELSEN, gårdejer,
født d. 10.-12.-1939, søn af Gud
run og Thorvald Nielsen, gift d.
13.- 11.-1965 med Anni Hansen,
medhjælpende hustru, født d.
23.-7.- 1945, datter af Karen og
Laurits Hansen. Parret har bør
nenes Ilse, født d. 9.-6.-1966 og
Flemming, født d. 7.-6.-1969.
E.N. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1970 fra Kristen
Nielsen. Nuværende ejer er 7. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1861 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1951 udvidet i 1981, kvægstald fra 1978, ungdyrstald fra 1974, lader fra 1951
og 1978, maskinhus fra 1966, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 60 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er roer, raps, ærter og maltbyg. Der er 5 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 maskinmarkvandingsanlæg, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt
vindmølleanparter. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 2
landbrugselever.
GODTHÅBSVEJ 5, "GODTHAABSGAARD", 4660 ST. HEDDINGE, tlf. 53-702113 30-536113.
PALLE BANG FROM, gårdejer, født d. 14.-10.-1939, søn af Uffe Bang From. P.B.F.
har børnene: Jens og Sophie.
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P.B.F. har været på Næsgaard Agerbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1977 fra
Knud Nielsen.
Areal 49,5 ha., der er forpagtet 70 ha.
Stuehuset er alm. vedligeholdt. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af raps, hvede, byg, scorsonerødder, rødsvingel og purløg til frysetørring. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, korntørreri med varm
og kold luft samt halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
GYDEVEJ 9, "ELMELY", SIGERSLEV, 4660 ST. HEDDINGE, tlf.
53-703274.
OLAV SKOV, gårdejer, født d.
2.-10.-1945, søn af Kirsten og
Svend Nielsen, gift d. 13.-4.-1974
med Kirsten Rosendahl, pædagog,
født d. 2.-7.-1949, datter af Else
og Edmond Rosendahl. Parret har
datteren Maia, født d. 2.-7.-1984.
O.S. er i bestyrelsen for Østsjællands Landboforening. Han over

tog gården d. 1.-5.-1987 fra Kurt Muusmann.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 50,6 ha. Der er forpagtet 11 ha., det er forældrenes
gård "Søndergård", denne gård har købt "Flædemose" i 1976.
Stuehuset er genopført efter brand i 1941. Avlsbygningerne består af landarbejder
bolig, 3 svinestald, lade og maskinhus alle fra 1981. Gården drives med en svineproduk
tion på 50 årssøer, der produceres 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med
varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

HELLESTEDVEJ 6, "GRØNNING
GÅRD", ARNØJE, 4660 ST. HED
DINGE, tlf. 53-701064.
LARS ANDERSEN, gårdejer,
født d. 30.-6.-1943; søn af An
nette og Karl P. Andersen, gift
d. 15.- 7.-1967 med Grete Pe
dersen, faglærer, født d. 16.-7.1941, datter af Dora og Kresten
S. Pedersen. Parret har børnene:
Mette, født d. 16.-12.-1969, Ka
ren, født d. 7.-12.-1973 og Karl
Peter, født d. 2.-7.-1976.
L.A. har været på landbrugsskole, han er formand for Østsjællands Landboforenings
Planteavlsudvalg. Han overtog gården i oktober 1976 fra sin mor Annette Andersen.
Nuværende ejer er 8. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1750.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 61,5 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha. Der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1940 ændret til svinestald i 1969 og lade fra 1978. Gården drives udelukken
de med planteproduktion bestående af frø, raps, hvede, byg, ærter og græsfrø. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft, halmfyr og
vindmølleanparter. L.A. driver maskinstation.
HELLESTEDVEJ 7, ARNØJE, 4660 ST. HEDDINGE, tlf. 53-701035.
POUL LARSEN, gårdejer, født d. 4.-4.-1931, søn af Johanne og Knud Larsen, gift d.
5.-5.-1956 med Grethe Larsen, medhjælpende hustru, født d. 14.-1.-1933, datter af
Karen og Thorvald Larsen. Parret har sønnerne: Claus, født d. 2.-2.-1962 og NielsErik, født d. 28.-9.-1966.
P.L. ejer et vognmandsfirma, der startede i 1965. Han overtog gården i 1960.
Ejendomsskyld 1.320.000. Areal 10,3 ha.
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1975. Gården drives med en kvægproduktion på 11 årskøer, 10 ungdyr og 3 slagtekalve
af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgøder er korn og raps. Der er 1 traktor.
Maskinstation bruges til høst.

HELLESTEDVEJ 12, "PØYSØE",
ARNØJE, 4660 ST. HEDDINGE,
tlf. 53-701101.
VAGN KNUD BOESGAARD SØ
RENSEN, gårdejer, født d. 19.12.-1944, søn af Helene og Søren
Boesgaard Sørensen, gift d. 3.-3.1973 med Anne Marie Jensen, sy
geplejerske, født d. 26.-11.-1952,
datter af Karen og Knud Jensen.
Parret har børnene: Hans Martin,
født d. 27.-11.-1975, Knud, født
d. 30.-3.-1978, Rasmus, født d.
13.-5.-1980, Helene, født d. 27.- 4.-1983 og Henrik, født d. 25.-6.-1985.
V.K.B.S. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1986 fra
Grethe og Bent Mahler.
Ejendomsskyld 2.470.000. Areal 39,6 ha., der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og re
staureret i 1975. Avlsbygninger
ne består af 2 svinestalde fra
1870 og lade fra 1947. Gården
drives udelukkende med plante
produktion bestående af hvede,
byg og raps. Der er 2 traktorer,
tårnsiloer og vindmølleanparter.
V.K.B.S. ejer og driver også "Boesgård", Hesteskovej 4, Arnøje,
4672 Klippinge.
HELLESTEDVEJ 15, "HELLEBO",
HELLESTED, 4652 HÅRLEV.
MOGENS CHRISTENSEN, gård
ejer, født d. 13.-8.-1937, søn af
Alma og Ejner Christensen, gift
d. 13.-8.-1962 med Else Nielsen,
medhjælpende hustru, født d.
16.-1.-1941, datter af Ane og
Makus Nielsen. Parret har børne
ne: Kurt, født d. 7.-8.-1963,
John, født d. 10.-12.-1966 og Lis,
født d. 11.-1.-1969.
M.C. er elektronikmekaniker i forsvaret, han har været på Fjordvang Landbrugsskole.
E.C. er formand for Hellested Husholdningsudvalg. M.C. overtog gården d. 25.-9.-1961
fra Hans Karl Nielsen.
Ejendomsskyld 3.290.000. Areal 39,2 ha., heraf tilkøbt 33 ha. og frasolgt 1 ha. Der er
3 ha. eng og forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1897 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af løsdrifts
stald fra 1982-83, 4 svinestalde fra 1970-74, lade fra 1974, maskinhus fra 1975, korn
lager fra 1970 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 125 årssøer, der
produceres 2.500 smågrise årligt, desuden er der 15 årsammekøer, 10 ungdyr og 1
slagtekalv af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps, græs
frø og roer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roeoptager, 1 såmaskine, plansilo,
korntørreri med kold luft, vindmølleanparter og solvarmeanlæg. Maskinstation bruges
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til udkørsel af gylle og fast staldgødning. På gråden er ansat 1 løs medhjælper en
gang om ugen til div. arbejder.
M.C. driver også "Farmen", Maglehøjvej 12, 4652 Hårlev.
HESTESKOVEJ 4, "BOESGÅRD", 4672 KLIPPINGE.
VAGN KNUD BOESGÅRD SØRENSEN, gårdejer. Omtales under Hellestedvej 12.
V.K.B.S. overtog halvpart i gården i 1969 og resten i 1985 fra sin far Søren Boesgård
Sørensen.
Ejendomsskyld 2.660.000. Areal 45,7 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af løsdrifts
stald og lade begge fra 1956, 2 svinestalde fra 1914, maskinhus fra 1982 og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 10 ungdyr og 34 slagtekalve af
racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps, byg, roer og havre. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri med kold luft. Faderen Søren
Boesgård Sørensen er fodermester på gården i en alder af 89 år.
V.K.B.S. ejer og driver også "Pøysøe", Hellestedvej 12, 4660 St. Heddinge.

HOLMEN 9, "HOLMEGAARD", MAGLEBY STEVNS, 4672 KLIPPINGE, tlf. 53-678468.
POUL HOLMEGAARD, gårdejer, født d. 18.-12.-1927.
P.H. er efterlønsmodtager og uddannet agronom. Han overtog gården d. 1.-8.-1970 fra
faderen, gården har gået fra far til søn siden 1847.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 25 ha., der er bortforpagtet 24 ha.
Stuehuset er opført i 1847. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald begge
fra 1847, lade fra 1953 og maskinhus fra 1955.

HOLTUG LINIEVEJ 57, "KLINT
HØJ", HOLTUG, 4660 ST. HED
DINGE, tlf. 53-700124.
ERNST SVENDSEN, gårdejer,
født d. 20.-4.-1917, søn af Bodeline og Christian Svendsen, gift
d. 28.-4.-1946 med Vibeke Jen
sen, husmor, født d. 24.-6.-1923,
datter af Marie og Frederik Jen
sen. Parret har døtrene: Annette,
født d. 19.-12.-1948 og Else Mar
grethe, født d. 5.-3.-1953.
V.S. døde d. 15.-1.-1989.
E.S. overtog gården d. 11.-12.-1959 fra Jørgen Boholm Pedersen.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 15,5 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1910 og restaureret i 1940-45. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald begge fra omkr. 1915 og lade fra omkr. 1930. Der er plansilo
og anpart i vindmølle.

HOLTUG LINIEVEJ 58, "LINDEVANG", HOLTUG, 4660 ST. HEDDINGE, tlf. 53700109.
RICHARD MOGENSEN, gårdejer, født d. 28.-2.-1932, søn af Laura og Kristian Mo
gensen, gift d. 20.-7.-1958 med Anne Lise Lund, medhjælpende hustru, født d. 3.-2.1935, datter af Karen og Poul Lund. Parret har børnene: Henning, født d.
15.-12.-1959, Birgit, født d. 10.-5.-1961 og Christian, født d. 15.-1.-1963.
R.M. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-3.-1958 fra
Knud Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 8,25 ha. Der er forpagtet 8,8
ha. Stuehuset er opført i 1911 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af sostald
fra 1911, svinestalde fra 1969 og 1979, lade fra 1974 og maskinhus fra 1971. Gården
drives med en svineproduktion på 27 årssøer, der produceres ca. 550 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo,
korntørreri med varm og kold luft samt anparter i vindmølle. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.
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HEDDINGE, tlf. 53-700046.
SVEND JENSEN, gårdejer, født
d. 16.-4.-1922, søn af Karoline
og Carl Jensen, gift d. 26.-5.-1951
med Inga Olsen, medhjælpende
hustru, født d. 28.-2.-1930, dat
ter af Asta og Laurits Olsen. Par
ret har døtrene: Tove, født d.
17.-2.-1952 og Gurli, født d. 18.10.-1955.
S.J. har været på Sydsjællands Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-8.-1968 fra
Poul Gylling.
Ejendomsskyld 1.280.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og tilbygget i 1920. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1963 omgbygget til svinestald, svinestald fra 1963 og maskinhus fra 1964-65. Går
den drives med en svineproduktion på 22 årssøer, der producers 400 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo,
korntørreri med kold luft og anparter i vindmølle. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
HOLTUG MOSEVEJ 17, HOLTUG,
4660 ST. HEDDINGE.
HANS JENSEN, gårdejer, født d.
8.-4.-1926, søn af Vilhelmine og
Lars Peter Jensen.
H.J. overtog gården d. 1.-3.-1950
fra C. F. Christiansen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
16,8 ha. Der er bortforpagtet 16
ha.
Stuehuset er opført i 1900 og lø
bende vedligeholdt. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald og svinestald begge fra 1900. Der er 1 traktor.

HOLTUG STRANDVEJ 11, "SKJOLDSHØJ", HOLTUG, 4660 ST. HEDDINGE, tlf. 53700189.
JOHANNES RASMUSSEN, gårdejer, født d. 29.-11.-1942, søn af Karen og Alfred
Rasmussen. J.R. overtog gården d. 1.-6.-1977 fra Jens Peter Sørensen.
Ejendomsskyld 2.370.000. Areal 41,2 ha., heraf tilkøbt 11,8 ha.
Stuehuset er restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af en 4-længet gård, de gamle
stalde er ude af drift, kun laden bruges til maskinhus og kornlager. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn og frø. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, kornsilo og korntørreri med kold luft. Man anvender ingen fremmed ar
bejdskraft.

HUMLEMOSEVEJ 4, "HUMLEMO
SEGÅRD", LYDERSLEV, 4660
ST. HEDDINGE, tlf.53-708004.
PREBEN RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 22.-5.-1949, søn af Nanna
og Volmer Rasmussen.
P.R. har det grønne bevis, han er
kasserer for Frøavlerforeningen i
Stevns og Omegn. Han overtog
gården i 1977 fra sin far Volmer
Rasmussen. Gården er en gam
mel slægtsgård med ukendt antal
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generationer. Ejendomsskyld 3.180.000. Areal 66,8 ha., heraf tilkøbt 13,8 ha.
Stuehuset er opført i 1884 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1883 bruges nu til svinestald, svinestald fra 1889, hestestald fra 1912, lade
fra 1914 og maskinhus fra 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af løg, hvede, byg, spinat og frø. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetæsker, 1
maskinmarkvandingsanlæg, plan- og tårnsiloer, korntørreri med varm og kold luft samt
halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
HÆRVEJEN 35, "NORDAGER",
TOMMESTRUP, 4660 ST. HED
DINGE, tlf. 53-703695.
KJELD RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 4.-3.-1953, søn af Gerda
og Ejner Rasmussen.
K.R. er maskinfører og har væ
ret på Høng Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 2.-1.-1979 fra
Niels Andersen.
Ejendomsskyld 2.350.000. Areal
36,5 ha., heraf tilkøbt 25 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1880 og 1927, lader fra 1982 og 1985. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af hvede, byg og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan
silo og korntørreri med kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

HÆRVEJEN 45, "BAUNEHØJ", TOMMESTRUP, 4660 ST. HEDDINGE, tlf. 53-704014.
KIM HØJKLINT NIELSEN, gårdejer, født d. 11.-4.-1960, søn af Harrit og Preben Ni
elsen, gift d. 31.-5.-1986 med Dorte Bille, boghandlermedhjælper, født d. 31.-5.-1961,
datter af Kirsten og Niels Bille. Parret har sønnen Mikkel, født d. 15.-7.-1989.
K.H.N. er entreprenør og har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården
d. 1.-3.-1983 fra Anker Jensen.
Ejendomsskyld ca. 2.000.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt ialt 18 ha. Der er forpagtet
15 ha.
Stuehuset er opført i 1790 restaureret i 1979 og 1988. Avlsbygningerne består af lade
fra 1987. Gården var oprindeligt en 4-længet gård fra 1870, men 2 længer nedbrændte
i 1986. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg, raps
og ærter. Der er 2 traktorer, anpart i mejetærsker med I/S, plan- og tårnsiloer, korn
tørreri med varm og kold luft samt halmfyr.
HÆRVEJEN 53, "OLSGAARD",
SIGERSLEV, 4660 ST. HEDDIN
GE, tlf. 53-702637.
GERDA PEDERSEN, gårdejer,
født d. 10.-3.-1929, datter af
Kristine og Otto Olsen, gift d.
30.-7.-1959 med Arne Olsgaard
Pedersen, landmand, født d.
9.-2.-1929, søn af Agnes og Axel
Pedersen. Parret har børnene:
Jytte, født d. 5.-2.-1960, Leif,
født d. 31.-7.- 1961 og Susanne,
født 7.-3.-1963. G.P. er ansat i en grillkiosk. Hun overtog gården i 1963 fra sine
svigerforældre Agnes og Axel Pedersen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 13 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1863 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
svinestald fra omkr. 1863 renoveret i 1963 og lade fra omkr. 1889. Gården drives med
en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres 400-500 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt
korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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HÆRVEJEN 56, "NØRAGER", SIGERSLEV, 4660 ST. HEDDINGE, tlf. 53-703085.
ELSE ELLEHAMMER RASMUSSEN, gårdejer, født d. 26.-3.-1939, datter af Karen
Ingeborg og Georg Ellehammer Rasmussen.
E.E.R. har været på Dalum Landbrugsskole. Hun overtog gården i 1974 fra sin far
Georg Ellehammer Rasmussen.
Ejendomsskyld ca. 1.200.000. Areal 7 ha., der er frasolgt 6,5 ha. Gården er udstykket
i 1907 fra Gjorslev Gods.
Stuehuset er opført i 1907 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge fra 1907, lade fra 1973, maskinhuse fra 1973 og 1980 samt
udendørs køresilo. Gården drives med en alsidig produktion på 3 årssøer og ca. 30
slagtesvin, der er 1 årsammeko, 14 ungdyr og ca. 15 slagtekalve af racen RDM. Der
er 2 traktorer, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges
til gødningsudkørsel.
HÆRVEJEN 58, "BOESGAARD",
SIGERSLEV, 4660 ST. HEDDIN
GE, tlf. 53-702714.
GOSTA HANSEN, gårdejer/forpagter, født d. 2.-11.-1930, søn af
Agnes og Niels Hansen, gift d.
8.-7.-1956 med Inger Marie Hegelund, husmor, født d. 17.-2.-1935,
datter af Petra og Axel Hegelund. Parret har børnene: Niels,
født d. 11.-11.-1957, Helle, født
d. 20.-2.-1961 og Karin, født d.
9.-10.-1966.
G.H. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-6.-1963 fra sine
forældre Agnes og Niels Hansen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Areal 7,7 ha., der er frasolgt 7,7 ha. og forpagtet 7,7 ha.
Stuehuset er opført i 1958 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1900 ombygget i 1959, svinestald fra omkr. 1966 tilbygget i 1977, lade fra
1969 og maskinhuse fra 1966 og 1980. Gården drives med en svineproduktion på 50
årssøer, der produceres 1.000-1.200 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde
er roer. Der er 2 traktorer, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskin
station bruges til gødningsudkørsel.

HÆRVEJEN 64, "KLINTGAARD", SIGERSLEV, 4660 ST. HEDDINGE, tlf. 53-702044.
OVE PETERSEN, gårdejer, født d. 8.-6.-1941, søn af Erna og Hilmer Petersen, gift d.
25.-10.-1969 med Susanne Beringskjold, merkonom, født d. 6.-10.-1946, datter af Vera
og Arne Beringskjold. Parret har datteren Louise, født d. 10.-4.-1976.
O.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1976 fra sin
far Hilmer Petersen. Nuværende ejer er 7. generation på gården, som kom i slægtens
eje i 1767. På gården er fundet en meget stor guldring fra omkr. 1200, den er nu
udstillet på Nationalmuseet.
Ejendomsskyld 3.850.000. Areal 53,6 ha.
Stuehuset er opført i 1861 og restaureret i 1944. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1947 bruges nu til lagerplads, og lader fra omkr. 1890 og
1920. Gården drives udelukkende med planteprouktion bestående af sukkerroer, græs
frø, havefrø, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt korntør
reri med varm og kold luft. På gården er ansat 1 medhjælper.
HØJERUPVEJ 39, "BREDAGER", HØJERUP, 4660 ST. HEDDINGE, tlf. 53-703649.
JØRGEN JENSEN, gårdejer, født d. 13.-1.-1954, søn af Astrid og Henning Jensen, gift
d. 11.-6.-1977 med Gunhild Svan, klinikassistent, født d. 2.-6.-1956, datter af Else og
Hans Svan. Parret har sønnerne: Thomas, født d. 3.-7.-1984 og Anders, født d. 24.11.-1987.
J.J. kører for en maskinstation og har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 1.-5.-1979 fra sine forældre Astrid og Henning Jensen. Nuværende ejer er 3.
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Stuehuset er opført i 1864 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1864 bruges til svinestald, svinestald fra 1980, lade fra 1924 og gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der produceres ca. 1.750 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer,
halvpart i mejetærsker, tårnsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinsta
tion bruges til lidt af markarbejdet.

H03ERUPVE3 49, "KÆRSGÅRD", H03ERUP, 4660 ST. HEDDINGE, tlf. 53-702456.
DAN BULOW OLSEN, gårdejer, født d. 2.-4.-1945, søn af Anna og Egon Olsen, gift d.
9.-9.-1967 med Anna-Dorete Krogh Hansen, advokatsekretær, født d. 15.-5.-1947,
datter af Margrethe og Harald Hansen. Parret har børnene: Lasse Bo, Palle Ib og
Mette Lene.
A.D.K.O. er formand for Vandværket.
D.B.O. er kranfører, han er medlem af bestyrelsen i D.L.G. og medlem af Svineavls
udvalget. Han købte gården d. 1.-4.-1985 fra Hans Kærsgaard Madsen. Gården er i
1895 udstykket fra "Østergård" i Renge.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 20,4 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Bygningerne består af stuehus, svinestald fra 1956 genopført efter brand, lade og
maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres ca.
400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps og frø. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 halmsnitter, 1 gødningsspreder, 1 marksprøjte, 2 harver,
1 såmaskine, 1 plov, 3 vogne, 1 slåmaskine, 1 grønthøster, korntørreri med varm og
kold luft samt anparter i vindmøllelaug. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
På gården er ansat 1 skoledreng til hjælp.
D.B.O. ejer og driver også en gård i Harvig, ejendomsskyld 260.000, areal 5,05 ha.

H03STRUPVE3 2, "MINDEH03GAARD", HAVNELEV MARK, 4673 RØDVIG-STEVNS,
tlf. 53-706584.
SVEND ERIK CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 6.-7.-1943, søn af Anna og Søren Chri
stensen, gift d. 18.-3.-1967 med Birgitte Bille, damefrisør, født d. 25.-6.-1944, datter
af Agnete og Hans Bille. Parret har børnene: Lise, født d. 15.-6.-1967, Lene, født d.
19.-4.-1971 og Lars, født d. 28.-5.-1978.
S.E.C. er arbejdsleder i Roskile og har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog
gården d. 16.-6.-1977 fra sin svigerfar Hans Bille. Nuværende ejer er 7. generation på
gården.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af 3 svinestalde fra 1900 og 1924, lade fra 1924 og maskinhus fra 1960. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af hvede, byg og raps. Der er 3 traktorer,
plan- og tårnsiloer samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til
høst.
KAPPELVE3 4, "KAPLEVGÅRD", FRØSLEV, 4660 ST. HEDDINGE, tlf. 53-708614.
PEDER OVE PEDERSEN, gårdejer, født d. 25.-9.-1956, søn af Ruth og Niels Pedersen,
gift d. 27.-7.-1985 med Lene Høgh Sørensen, assistent, født d. 31.-3.-1960, datter af
Henny og Keld Sørensen. Parret har børnene: Christian og Katrine.
L.H.S. har været på Lyngby Landbrugsskole, hun er ansat på Højballegård K.V.L.
P.O.P. har været på Lyngby Landbrugsskole, han er nu politiassistent. Han overtog
gården d. 1.-5.-1985 fra Søren Larsen.
Areal 40 ha.
Stuehuset er opført i 1956 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af stald, som
er ombygget til halmlade, samt maskinhus. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af hvede, raps, maltbyg og havre. Der er 2 traktorer, anpart i me
jetærsker, plansilo og korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til
skårlægning.
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GÅRD", HELLESTED, 4652 HÅR
LEV, tlf. 53-701245.
ERIK KILDEGÅRD ANDERSEN,
gårdejer, født d. 26.-1.-1931, søn
af Kristine og Christian Ander
sen, gift d. 16.-5.-1959 med Ena
Andersen, husmor, født d. 3.-8.1939, datter af Sigrid og Valde
mar Andersen. Parret har døtrene: Kirsten, født d. 9.-11.-1959,
Anne, født d. 22.-5.-1963, Stine,
født d. 17.-1.-1968 og Lisbeth, født d. 30.-11.-1969.
E.K.A. overtog gården d. 11.-12.-1968 fra sin far Christian Andersen. Nuværende ejer
er 5. generation på gården. På gården findes E.K.A.'s farfar's dagbog, der begynder i
1881.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 26,6 ha., der er 1,5 ha. eng og forpagtet 10,4 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1878 nedbrændte i 1945, den nye stald er opført på de gamle sten, der er
svinestald og lade begge fra 1946 samt maskinhus fra 1938. Gården drives med en
alsidig produktion på 14 årsammekøer, 10 ungdyr og 20 slagtekalve af racen RDM, der
er 4 årssøer og 400 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og maltbyg. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med kold luft. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft.
KILDEGÅRDSVEJ 4, "MØLLE
KÆR", HELLESTED, 4652 HÅR
LEV, tlf. 53-701163.
BENTH BRASK, gårdejer, født
d. 2.-2.-1942, søn af Anna og
Ove Brask, gift d. 27.-6.-1970
med Birte Nymark, agronom,
født d. 7.-7.-1941, datter af Es
ther og Hans Nymark. Parret
har datteren Dorte, født d.
28.-6.-1975.
B.B. er salgschef i Østsjællands
Andel. Han overtog gården d. 1.2.-1973 fra Bøje Thomsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 10,2 ha.
Stuehuset er opført i 1966 og tilbygget 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
omkr. 1890 bruges nu til korntørreri og maskinhus fra 1983. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo og korntørreri med kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

KIRKELODDERNE 4, "SVEIGAARD", KIRKELODDERNE,
4660 ST. HEDDINGE, tlf. 53703165.
OLE LARSEN, gårdejer, født d.
9.-5.-1944, søn af Elna og Gud
mund arsen, gift d. 19.-6.-1971
med Käte Nielsen, medhjælpende
hustru, født d. 28.-12.-1944, dat
ter af Maren og Åge Nielsen.
Parret har børnene: Bo, født d.
11.-9.-1972, Gitte, født d. 30.-

3.-1975 og Lene, født d. 21.-1.-1979.
O.L. har vret på Bygholm Landbrugsskole og er i bestyrelsen for Østsjællands Andel.
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Ejendomsskyld ialt 2.340.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er forpagtet 15
ha.
Stuehuset er opført omkr. 1914 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra omkr. 1914 bruges nu som svinestald, svinestalde fra omkr. 1914, 1974
og 1975, lader fra 1956 og 1977 samt maskinhus fra 1984. Gården drives med en svi
neproduktion på 40 årssøer, der produceres 750-800 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter, hvede, byg og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
plan- og tårnsiloer, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft.
O.L. ejer og driver også "Stiager", Smedegade 5, Tommestrup.

KIRKESKOVVEJ 25, "SKOVGAARD", TÅSTRUP, 4672 KLIPPINGE, tlf. 53-701028.
FRANK JENSEN, gårdejer, født d. 16.-4.-1931, søn af Gerda og Hans Jensen, gift d.
13.-12.-1958 med Inge Andersen, husmor, født d. 21.-7.-1934, datter af Annette og
Karl Andersen. Parret har børnene: Jørgen, født d. 6.-4.-1959 og Lisbeth, født d.
19.-5.-1963.
F.J. har været på landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1972 fra sin far Hans
Jensen.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 33 ha.
Bygningerne består af stuehus, 2 svinestalde, lade, maskinhus og gastæt silo. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, hvidkløver, hvede og byg.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo. Man anvender ingen fremmed ar
bejdskraft.
KIRKESKOVVEJ 30, "VESTER MARK", TÅSTRUP, 4672 KLIPPINGE, tlf. 53-701461.
SVEND ÅGE FELSGÅRD HANSEN, gårdejer, født d. 1.-8.-1925, søn af Elna og Niels
Nord Hansen, gift d. 5.-9.-1953 med Kirsten Lykkehøj Jensen, kontorassistent, datter
af Edel og Johannes Lykkehøj Jensen. Parret har børnene: Helle, født d. 9.-3.-1954,
Marianne, født d. 20.-10.-1955 og Steen, født d. 5.-3.-1961.
S.Å.F.H. har egen tandlægepraksis. Han overtog gården i 1966. Nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 15 ha., der er 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne nedbrændte i 1982,
de blev genopført med 2 store ridehaller i 1983. Besætningen består af 34 heste. Der
er 4 traktorer, 1 bigballepresser og 2 tårnsiloer. Der drives lidt maskinstation fra
gården med bigballepresseren. På gården er ansat 1 hestepasser og 1 underviser.
KORSNÆBSVEJ 37, "HEGNSGÅRD", 4673 RØDVIG-STEVNS, tlf. 53-706699.
RUTH OLSEN, kontorassistent, født d. 21.-11.-1946, datter af Oda og Aksel Andrea
sen, gift d. 20.-7.-1968 med Jørn Eli Olsen, formand, født d. 16.-7.-1945, søn af
Grethe og Povl Olsen. Parret har børnene: Nicolai, født d. 17.-6.-1972 og Henriette,
født d. 17.-10.-1975.
R.O. overtog gården d. 1.-11.-1976 fra Johanne og Peder Hansen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 10,6 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i årene 1976-78. Avlsbygningerne består af
lade fra 1986. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og
raps. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. På gården er ansat 1 skolebarn til hjælp.
KORSNÆBSVEJ 83, "MAGLEHØJ", HØJERUP, 4673 RØDVIG-STEVNS, tlf. 53-706842.
MADS MADSEN, gårdejer, født d. 8.-6.-1960, søn af Birgit og Svend Madsen, gift d.
5.-9.-1987 med Susanne Ebdrup Jacobsen, sygehjælper, født d. 20.-3.-1960, datter af
Else og Vagn Ebdrup Jacobsen. Parret har sønnen Simon, født d. 5.-8.-1988.
M.M. er maskinmester på "Junckers". Han overtog gården d. 1.-4.-1988 fra sin far
Svend Madsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården. På gården findes en fredet
gravhøj "Maglehøj", rygtet siger, at hvis man graver i højen, vil der komme død og
ødelæggelse for ejendommen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 30 ha.
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luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

"Maglehøj"s stuehus er opført i
1929 og løbende vedligeholdt.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1900 ombygget
til sostald i 1965, svinestald fra
omkr. 1900 og lade fra 1934.
Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af
byg, hvede, kløver, græsfrø og
ærter. Der er 3 traktorer, 2
mejetærskere, plansilo samt
korntørreri med varm og kold

LANGEMARKSVEJ 8, "BJØRNS
HØJ", 4660 ST. HEDDINGE, tlf.
53-708233.
ARNE PETERSEN, gårdejer,
født i 1944, søn af Lise og Paul
Petersen, gift i 1972 med Vibeke
Merethe Schultz, blomsterdekora
tør, født i 1947, datter af Erna
og Erik Schultz. Parret har 1
søn og 1 datter.
A.P. har været på landbrugssko
le, han er i bestyrelsen for
Østsjællands Andel og for Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra
Jens O. Pedersen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 26 ha.
Bygningerne består af stuehus og svinestald. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 400 stk. årligt, desuden er der 10 årsammekøer, 10 ungdyr og 5 slagtekalve af
racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er græsfrø, raps og korn. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft. A.P. driver lidt ma
skinstation med mejetærsker.

LEJERSTOFTEVEJ 7, "MOSEKÆR",
LYDERSLEV, 4660 ST. HEDDIN
GE, tlf. 53-708570.
PER HENRY SÆDDER NIELSEN,
gårdejer, født d. 14.-1.-1944, søn
af Marie og Karl Nielsen.
P.H.S.N. er ansat på Junckers
Savværk. Han overtog gården d.
1.-11.-1984 fra Jens Vestergård.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal
14,6 ha., der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1870.
Avlsbygningerne består af svinestald fra 1963 og maskinhus fra 1985. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 25 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
hvede, byg og raps. Der er 1 traktor og 1 mejetæsker. Maskinstation bruges til gød
ningsudkørsel.
LERET 9, "GRØNNEGAARD", HELLESTED, 4652 HÄRLEV, tlf. 53-701295.
EJLER JENSEN, gårdejer, født d. 23.-10.-1942, søn af Sigrid og Lars Jensen, gift d.
15.-7.-1967 med Jytte Nielsen, husmor, født d. 16.-7.-1947, datter af Anna og Oscar
Nielsen. Parret har sønnerne: Jesper, født d. 18.-3.-1969 og Morten, født d. 17.-7.1971.
E.J. er anlægsgartner. Han overtog gården d. 1.-4.-1968 fra sin mor Sigrid Jensen.
Gården er slægtsgård.
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33 ha., der er 2 ha. eng. Oorden
er bortforpagtet.
"Grønnegaard"s stuehus er opført
i 1872 og restaureret i 1986.
Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1872 bruges som oplags
rum, og lade fra 1953.

LUNDELEDSVEJ 5, "HAUGAARD", LUND, 4673 RØDVIG-STEVNS, tlf. 53-708253.
KRISTEN HAUGAARD NIELSEN, gårdejer, født d. 18.-5.-1929, søn af Gudrun Elisa
beth Marie og Thyge Nielsen, gift d. 14.-7.-1956 med Tove Kærgård Larsen, medhjæl
pende hustru, født d. 25.-3.-1932, datter af Anna og Hans Larsen. Parret har børnene:
Torben, født d. 5.-5.-1957, Mogens, født d. 9.-5.-1958, Charlotte, født d. 15.-8.-1963
og Lisbeth, født d. 31.-5.-1968.
K.H.N. har været på Næsgaard Agerbrugsskole og er formand for Østsjællands Andel.
Han overtog halvpart i gården d. 1.-1.-1964 og resten d. 1.-1.-1974 fra sin far Thyge
Nielsen. Nuværende ejer er 4. eller 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 40 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret flere gange senest i 1985. Avlsbygningerne
består af spaltestald fra 1976, 4 svinestalde fra 1870 løbende vedligeholdt, lade fra
1916, maskinhus fra 1967, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en svi
neproduktion på 85 årssøer, der produceres 800 smågrise og 800 slagtesvin årligt,
desuden er der 45 tyre. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og sukkerroer. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, pa- og tfnsiloer, korntørreri med varm og kold luft
samt anparter i vindmølle. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Een af
sønnerne er ansat på fast lønbasis.
LUNDELEDSVEJ 8, "ELLEMOSEGAARD", LUND, 4673 RØDVIGSTEVNS, tlf. 53-708222.
AAGE RYSGAARD, gårdejer,
født d. 29.-8.-1915, søn af Ama
lia og Anton Rysgaard, gift d.
20.-9.- 1940 med Asta Juul Niel
sen, husmor, født d. 22.-2.-1919,
datter af Sofie og Niels Juul Ni
elsen. Parret har børnene: Erik,
født d. 26.-1 1.-1941, Jørgen,
født d. 9.- 11.-1942, Karen, født
d. 8.-5.-1944, Niels, født d. 18.-5.-1945, Arne, født d. 3.-8.-1946, Inger, født d.
24.-12.- 1948, Else, født d. 12.-6.-1950 og Bente, født d. 1.-7.-1951.
AA.R. overtog gården d. 1.-4.-1952 fra sin svigerfar Niels Juul Nielsen.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 32,4 ha., der er forpagtet 5.
Stuehuset er opført i 1861 og restaureret flere gange senest i 1974. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1947 ændret til svineproduktion, svinestald fra 1951, lade fra
1947 og maskinhus fra 1970. Alle avlsbygninger brændte i 1947. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plan- og tårnsiloer, korntørreri med varm luft og halmfyr. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.

LUND GADE 23A, "TOFTEGAARD", LUND, 4673 RØDVIG-STEVNS, tlf. 53-708454.
JØRGEN TOFTEGAARD THOMSEN, gårdejer, født d. 5.-3.-1939, søn af Dagny Petra
Kristine og Niels Peter Thomsen, gift d. 11.-7.-1970 med Olga Britta Johnhem, syge
hjælper, født d. 18.-3.-1946, datter af Brita og John Johnhem. Parret har børnene:
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Ole, født d. 10.-12.-1976.
Jørgen T. Thomsen har været på
Tune Landbrugsskole og har væ
ret medlem af Menighedsrådet i
Lyderslev Sogn. Han overtog går
den d. 11.-12.-1977 fra sin far
Niels Peter Thomsen. Nuværende
ejer er 9. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal
22 ha., der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1863
og restaureret senest i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1863 ombygget
til svinestald i 1978, svinestald fra 1925, lade fra 1939 og maskinhus fra 1986. En del
af træværket i kornmagasinet stammer fra forliste skibe, det er fundet på stranden,
bl.a. er der skibsmaster, som benyttes til spær. Gården drives med en svineproduktion
på 40 årssøer, der produceres 300 smågrise og 450 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, hvede og maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og
tårnsilo. Maskinstation bruges til gødningsudkørsel.

LUND GADE 37, "SØGAARD", LUND, 4673 RØDVIG-STEVNS, tlf. 53-708200.
THORKIL SØGAARD NIELSEN, gårdejer, født d. 26.-6.-1918, søn af Marie og Ejnar P.
Nielsen.
T.S.N. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1965 fra sin far
Ejnar P. Nielsen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 30,4 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1956, svinestald fra omkr. 1872 og lade fra 1916. Besætningen består af 6 årsammekøer og 6 ungdyr af racerne Sortbroget og Jersey. Planteproduktionens salgsaf
grøde er byg. Der er 2 traktorer og plansilo. Maskinstation bruges til høst.
LUND GADE 44, "STRANDGAARD", LUND, 4673 RØDVIGSTEVNS, tlf. 53-708410.
FLEMMING NIELSEN, gårdejer,
født d. 16.-3.-1962, søn af Agnes
og Knud Nielsen, bor sammen
med Helle Nielsen, sygeplejerske,
født d. 28.-2.-1965, datter af El
len og Kai Nielsen.
F.N. har været på Høng Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-10.-1986 fra sine forældre
Agnes og Knud Nielsen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i slæg
tens eje i 1926.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 23,8 ha.
Stuehuset er opført i 1691 restaureret i 1881 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne
består af kvægstalde fra 1930 renoveret i 1968, 1951 og 1977 samt lade fra 1983.
Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer og 40 ungdyr af racerne Jersey,
RDM og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 3 traktorer,
plan- og tårnsiloer samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til
markarbejdet. Faderen Knud Nielsen er fast ansat som medhjælper. Under udflytning i
1838, er denne gård den eneste, der er blevet tilbage i byen.
LYDERSLEV BYGADE 42, "FODGAARD", LYDERSLEV, 4660 St. HEDDINGE, tlf.
53-708455.
AXEL KARLSHØJ-JENSEN, gårdejer, født d. 24.-1.-1950, søn af Gerda og Aage Karls
høj Jensen, gift d. 29.-3.-1975 med Karin Olsen, studerende, født d. 30.-3.-1954,
datter af Gerda og Egon Olsen. Parret har sønnerne: Henrik, født d. 26.-2.-1976 og
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Esben, født d. 29.-5.-1978.
Axel Karlshøj-Jensen har været
på Bygholm Landbrugsskole, han
er medlem af Menighedsrådet og
med i det landøkonomiske ung
domsarbejde. Han overtog halv
part i gården d. 1.-1.-1977 og
resten d. 1.-1.-1988 fra sin far
Aage Karlshøj Jensen. Nuværen
de ejer er 3. generation på går
den. Ejendomsskyld 3.750.000.
Areal 50 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret senest i 1983. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1923 bruges som svinestald, svinestalde fra 1897, 1916 og 2 fra 1970,
lade fra 1917, maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, frø, hvede
og byg. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker, plan- og tårnsiloer samt korntør
reri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til gødningsudkørsel. Faderen Aage
Karlshøj Jensen er lønnet som halvdagsmedhjælper. Gårdens samlede areal lignede på
et tidspunkt en fod, derfor navnet "Fodgaard".
LYDERSLEV BYGADE 44, "EGE
MOSE", LYDERSLEV, 4660 ST.
HEDDINGE, tlf. 53-708006.
JOHANNES KRISTENSEN, gård
ejer, født d. 22.-8.-1924, søn af
Ane og Kristen J. Kristensen,
gift d. 28.-3.-1963 med Karen
Olsgaard, køkkenassistent, født
d. 18.-1.-1935, datter af Mary
og Erik Olsgaard. Parret har bør
nene: Ulf, født d. 24.-6.-1957,
Anne, født d. 2.-1.-1964 og Ole,
født d. 22.-3.-1965.
J.K. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1963 fra sine
forældre Ane og Kristen J. Kristensen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1888 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1966, vnestald fra 1909 oprindelig kostald, lade fra 1976, maskinhus fra 1979, gyl
letank og udendørs køresilo. Gården drives med en Isidig rodktion på 200 slagtesvin,
der er 2 årsammekøer, 10 ungdyr og 4 slagtekalve af racen RDM, og 20 kalkuner.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 2 traktorer og tårnsilo.
Maskinstation bruges til høst. Da man gravede gaslednig ned, fandt man på arealet en
gammel boplads fra jernalderen.

MAGLEBYVEJ 19, "VESTERLUND",
MAGLEBY, 4672 KLIPPINGE,
tlf. 53-678438.
OLE CHRISTOPHERSEN, gårdejer,
født d. 14.-8.-1949, søn af Else
og Hans Christophersen, gift d.
24.-11.-1973 med Hanne Bech
Jensen, postarbejder, født d.
11.-7.-1951, datter af Inger og
Svend Bech Jensen. Parret har
børnene: Dorte, født d. 11.-2.1976, Lene, født d. 18.-9.-1977
og Søren, født d. 22.-10.-1979.
O.C. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-9.-1973 fra Knud
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Ejendomsskyld ialt 2.860.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 32 ha. Der er forpagtet 2,5
ha.
Stuehuset er opført omkr. 1920 tilbygget i 1975 og restaureret i 1987. Avlsbyg
ningerne består af svinestalde fra 1930, 1970, 1974 og 1979, lade fra 1955 og maskin
hus fra 1984. I 1974 nedbrændte 3 længer. Gården drives med en svineproduktion på
60 årssøer, der produceres 1.100 slagtesvin, desuden er der 4 ungdyr af racen Hereford og 10 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, græsfrø og raps. Der er 3
traktorer, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
MAGLEHØJVEJ 8, "AULEHØJGÅRD", HELLESTED, 4652 HÅR
LEV, tlf. 53-701229.
PEDER JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 26.-4.-1933, søn af Karen
Marie og Hans Jørgensen, gift d.
10.-9.-1960 med Else Olsen, med
hjælpende hustru, født d. 28.-11.1936, datter af Emmy og Kristi
an Olsen. Parret har datteren
Winnie, født d. 22.-2.-1958.
P.J. rengør komfurer og køleskabe for et københavnsk firma. Han overtog gården d. 1.-7.-1962 fra sin mor Karen
Marie Jørgensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 2 ha. mose. Der er 4 ha. eng og
mose.
Stuehuset er opført i 1948 og restaureret senest i 1978. Avlsbygningerne består af
malkestald fra 1947, svinestald fra 1954 og lade fra 1979. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af hvede, maltbyg og raps. Der er 3 traktorer, 1 me
jetærsker, plansilo og korntørreri med kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

MAGLEHØJVEJ 10, "HØJVANG",
HELLESTED, 4652 HÅRLEV, tlf.
53-701267.
STEN og THORSTEN SJØLUND,
gårdejere. S.S. er søn af Inge og
Thorsten Sjølund, gift d. 23.-5.1981 med Inge Skov Madsen, kontorassitent, født d. 3.-3.-1956,
datter af Solvej og Harald Skov
Madsen. Parret har børnene: Ras
mus, født d. 30.-7.-1980, Søren,
født d. 30.-9.-1982 og Stine,
født d. 18.-9.-1986. S.S. har været på Høng Landbrugsskole og er i bestyrelsen for Østsjællands Landboforening. Han overtog gården d. 1.-7.-1984 fra sin far Thorsten Sjø
lund. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 13 ha., der er 1 ha. eng og forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af lade fra
1938, foderhus fra 1962 og gylletank. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo. Maskinstatin bruges
til gødningsudkørsel. S.S. og T.S. har firma, der ejer denne gård og gården "Bovang",
Hårlev, Himlingøjevej 4A, 4652 Hårlev, Vallø Kommune, Roskilde Amt.
MAGLEHØJVEJ 12, "FARMEN", 4652 HÅRLEV.
KURT CHRISTENSEN, gårdejer. Omtales under Hellestedvej 15.
K.C. overtog gården d. 1.-7.-1987 fra sin far Mogens Christensen. Nuværende ejer er
3. generation på gården.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 7,4 ha., der er 1 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
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1937 og løbende vedligeholdt.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1937. Der er 1 traktor.
K.C. ejer også "Hellebo", Helle
stedvej 15, 4652 Hårlev.

MAGLEHØJVEJ 17, "TOFTEBO", HELLESTED, 4652 HÅRLEV, tlf. 53-701232.
HENNING GRØNNEBÆK, gårdejer, født d. 27.-12.-1946, søn af Ester og Troels Grøn
nebæk, gift d. 11.-6.-1986 med Jane Boye Tanstrup, studerende, født d. 1.-10.-1952,
datter af Erna og Frode Tanstrup. Parret har børnene: Sune, født d. 19.-1.-1972,
Rasmus, født d. 28.-8.-1973 og Julie Ingrid, født d. 25.-9.-1986.
H.G. er landinspektør. Han overtog gården d. 1.-7.-1989 fra sin far Troels Grønnebæk.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 10 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1869 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1869 og lade fra 1960. Besætningen består af 75 får. Planteproduktionens salgs
afgrøde er byg. Der er 2 traktorer og 1 mejertærsker. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.
MAGLEHØJVEJ 19, "KROGBÆKGÅRD", HELLESTED, 4652 HÅR
LEV, tlf. 53-701144.
IB BERTHELIN, gårdejer, født d.
14.-4.-1944, søn af Inge og Poul
Berthelin, gift d. 8.-1.-1966 med
Åse Winther, hjemmesygeplejer
ske, født d. 27.-4.-1945, datter
af L. Marie og Ejner Winther.
Parret har sønnerne: Thomas,
født d. 4.-10.-1967, Kasper, født
d. 25.-7.-1969 og Rasmus, født
d. 2.-12.-1974. I.B. er næstformand for M.D. Food Kreds 2. Han overtog gården d.
1.-7.-1971 fra Vagn Pedersen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 29 ha., der er 1,5 ha. skov, 2,5 ha. eng og forpagtet
2,8 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1910 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1930 renoveret i 1980, lade og foderhus begge fra 1930 samt gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer og 40 ungdyr af racen Jersey.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og hvede. Der er 3 traktorer. På
gården er ansat 1 fast medhjælper.
MINDEHØJ VEJ 5, "HYLDEBJERGGÅRD", HAVNELEV, 4673 RØDVIG-STEVNS, tlf. 53-706460.
AGNETE og LARS ANDERSEN,
gårdejere. L.A. er født d. 31.-1.1958, søn af Agnete og Ole An
dersen, gift d. 16.-5.-1982 med
Vibeke Larsen, bankassistent,
født d. 13.-9.-1960, datter af
Grethe og Bent Larsen. Parret
har datteren Stine, født d. 10.9.-1982.
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fra sin far Ole Andersen. Nuværende ejere er 5. og 6. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 33,5 ha., der er forpagtet 27 ha.
Stuehuset er opført i 1829 og restaureret i 1984, det eneste, der er tilbage fra det
oprindelige stuehus er bindingsværktræet. Avlsbygningerne består af 4 svinestalde fra
1972 ombygget i 1983, lade fra omkr. 1978 og gylletank. Gården drives med en svine
produktion på 235 årssøer, der produceres 5.000 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og frø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsiloer
samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til skårlægning af raps.
På gården er ansat 2 faste medhjælpere.
MINDEHØJVEJ 7, "TOFTEKÆR",
HAVNELEV, 4673 RØDVIG-STEVNS,
tlf. 53-706544.
OVE CLAUSEN, gårdejer, født d.
25.-6.-1941, søn af Ingrid og Ru
dolf Clausen.
O.C. har været på Lyngby Land
brugsskole og er næstformand for
Stevns Frøavlerforening. Han
overtog gården d. 1.-5.-1976 fra
sin far Rudolf Clausen.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal

30 ha., der er 1,1 ha. skov og have.
Stuehuset er opført omkr. 1872, restaureret i 1953 og løbende vedligeholdt. Avlsbyg
ningerne består af svinestald fra 1867 ombygget i 1976 benyttes ikke i dag, maskinhus
fra 1941-42 og foderhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af græs, hvidkløver, raps, maltbyg og hvede til udsæd. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 skiveskårlægger, 1 skårløfter beregnet til frøavl, plansilo samt korntørreri med
varm og kold luft. Maskinstation bruges til skårlægning af raps. Gården var tidligere
præstegård for Havnelev Kirke, den hed da "Anexgaarden". I 1963 udgravede National
museet en urnebegravelse, der blev endvidere fundet en guldring i 1962. Gården kører
i 8-marksdrift for frøavlens skyld.
MINDEHØJVEJ 8, "HYLDEVANG", HAVNELEV, 4673 RØDVIG-STEVNS, tlf. 53-706309.
NORMANN OLSEN, gårdejer, født d. 30.-12.-1923, søn af Gudrun og Ole Olsen, gift d.
28.-6.-1950 med Inger Hansen, husmor, født d. 25.-11.-1926, datter af Margrethe og
Peter Hansen. Parret har børnene: Bent, født d. 4.-5.-1953, Ulla, født d. 6.-9.-1955 og
Menna, født d. 6.-9.-1964.
N.O. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1977 fra sin
far Ole Olsen.
Areal 10 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Oorden er bortforpagtet til sønnen Bent.
Stuehuset er opført i 1902, tilbygget i 1970 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne
består af svinestald fra 1902 ombygget omkr. 1955 og maskinhus fra omkr. 1934.

MINDEHØJVEJ 18, "STENAGER", HAVNELEV, 4673 RØDVIG-STEVNS, tlf. 53-706328.
JØRGEN BIRCH, landmand, født d. 16.-10.-1963, søn af Ruth og Flemming Birch, gift
d. 15.-10.-1988 med Dorthe Broskov Larsen, sygehjælper, født d. 6.-2.-1966, datter af
Ruth Jensen og Eigil Larsen.
J.B. har det grønne bevis. Han overtog gården d. 1.-1.-1990.
Areal 25,1 ha.
Stuehuset er opført i 1818 og restaureret i 1950'erne. Avlsbygningerne består af
svinestalde fra 1940'erne og 1980. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 300
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og roer. Der er 1 traktor,
plansiloer samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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MORRESKOVVEJ 6, "EGEDESGAARD", GEVNØ, 4660 ST. HEDDINGE, tlf. 53-708444.
BØRGE KORSHOLM HANSEN, gårdejer, født d. 13.-12.-1935, søn af Emma Marie og
Hans Peter Hansen, gift d. 27.-8.-1966 med Grethe Hansen, husmor, født d. 18.-7.1937, datter af Bertha og Poul Hansen. Parret har sønnerne: Jens, født d. 23.-1.-1968,
Niels, født d. 26.-7.-1969 og tvillingerne Jakob og Lars, født d. 14.-10.-1974.
B.K.H. ejer et entreprenørfirma og har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog
gården i 1969 fra sin far Hans Peter Hansen. Nuværende ejer er 4. generation.
Areal 30,85 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret flere gange senest i 1988. Avlsbygningerne
består af 3 kvægstalde fra 1912 benyttes ikke, svinestald fra 1972 nu korntørreri,
hestestald fra 1912, lade fra 1913 og maskinhus fra 1974 begge nu korntørreri. Der er
plan- og tårnsiloer, korntørreri med kold luft og anparter i vindmølle.

MØLLEKÆRVEJ 4, "MØLLEKÆRGAARD", HAVNELEV, 4673 RØDVIG-STEVNS.
BOIE SØGAARD PEDERSEN, gårdejer, født d. 25.-1.-1935, søn af Birtha og Kristen
Pedersen, gift d. 8.-11.-1958 med Anne-Lise Widding, medhjælpende hustru, født d.
19.-8.-1938, datter af Hanna Christine og Valdemar Widding. Parret har børnene: Bo,
født d. 10.-4.-1959 og Ann, født d. 2.-4.-1964.
B.S.P. overtog gården d. 1.-4.-1964 fra Valdemar Jensen.
Ejendomsskyld 2.370.000. Areal 42,4 ha., heraf tilkøbt 20 ha.
Stuehuset er opført i 1903 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1903 ombygget i 1964, lade fra omkr. 1903 og maskinhus fra 1987. Besæt
ningen består af 1 årsso, der produceres 15-20 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er hvede, byg og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt
korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til gødningsudkørsel.
B.S.P. ejer og driver også "Daltoft", Frøslev Bygade 2, 4660 St. Heddinge.
OREHØJVEJ 2, "NIVEHØJ",
GEVNØ, 4660 ST. HEDDINGE,
tlf. 53-708101.
INGVOR A. PEDERSEN, gård
ejer, født d. 30.-1.-1939, søn af
Thora og Frederik Pedersen, gift
d. 14.-4.-1962 med Elva Mogen
sen, medhjælpende hustru, født
d. 11.-8.-1942, datter af Asta og
Hardy Mogensen. Parret har bør
nene: Nomi, født d. 12.-10.-1962,
Karin, født d. 30.-4.-1965 og

Stig, født d. 11.-6.-1967.
I.A.P. har været på Næsgaard Agerbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1969 fra
Ole Karlshøj.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 22 ha.
Stuehuset er opført i 1986 efter brand d. 10.-10.-1985. Avlsbygningerne består af
kvægstalde fra 1911 og 1941 udvidet i 1977 med malkestald, svinestald fra 1834, lade
fra 1955 og gylletank. Besætningen består af 500 kalkuner. Planteproduktionens salgs
afgrøder er hvede, byg, roer og havre. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og korntørreri
med kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

OREHØJVEJ 10, "OREHØJ", GEVNØ, 4660 ST. HEDDINGE, tlf. 53-708365.
HENNING OLSGAARD, gårdejer, født d. 28.-2.-1931, søn af Mary og Erik Olsgaard,
bor sammen med Erna Jensen, sygehjælper, født d. 3.-8.-1932, datter af Kirsten og
Aage Brønd.
H.O. har været på Langelands Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1967 fra
sin far Erik Olsgaard.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 25,9 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er 1 ha. mose og
forpagtet 12,7 ha.
Stuehuset er opført i 1834 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af svinestald
fra omkr. 1880, lade fra 1834 ombygget omkr. 1948 samt maskinhuse fra 1955 og

-2931979. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og
græsfrø. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt korntørreri med varm og
kold luft. H.O. tærsker for andre.

RENGEVEJ 5, "SOGNEBJERGGÅRD", RENGE, 4660 ST. HED
DINGE, tlf. 53-702578.
JØRGEN ELLKILDE HANSEN,
gårdejer, født d. 23.-1.-1934, søn
af Erna og Kaj Hansen, gift d.
15.-12.-1962 med Inger Marie
Svejgård Larsen, husmor, født d.
7.-3.-1936, datter af Elna og Gudmond Larsen. Parret har datte
ren Marianne, født d. 13.-5.-1967.
J.E. har været på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1974 fra sin far Kaj Hansen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 22,3 ha., der er forpagtet 64 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og ombygget i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra omkr. 1890 og ikke i brug samt lade fra 1912. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg, raps og frø. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsiloer samt korntørreri med varm og kold luft.
RENGEVEJ 21, "TORNHØJ",
RENGE, 4660 ST. HEDDINGE,
tlf. 53-702824.
JENS AAGE NIELSEN, gårdejer,
født d. 29.-2.-1936, søn af Katri
ne og Alfred Nielsen, gift d.
13.-4.-1968 med Bente Hansen,
medhjælpende hustru, født d.
16.-6.-1945, datter af Erna og
Svend-Erik Hansen. Parret har
døtrene: Birthe, født d. 24.-5.-1969
og Marianne, født d. 22.-2.-1973.
J.AA.N. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog første halvpart af gården i
1966 og resten i 1972 fra sine forældre Katrine og Alfred Nielsen. Nuværende ejer er
3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha. Der er forpagtet 8,6 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800, tilbygget i 1967 og løbende vedligeholdt. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald og svinestald begge fra 1906 og tilbygget i 1959 bruges i
dag til hønseproduktion, der er lade fra 1947 og maskinhus fra 1976. Gården drives
med en hønseproduktion på 1.000 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg,
maltbyg og raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plan- og tårnsiloer samt korntørreri
med varm og kold luft. Maskinstation bruges til skårlægning.

RØDVIGVEJ 20, "RENGEGÅRD", 4660 ST. HEDDINGE, tlf. 53-703309.
NIELS KIÆR THYGESEN, gårdejer, født d. 8.-4.-1945, søn af Grethe og Poul Thygesen, gift d. 7.-12.-1974 med Anne-Magrethe Olsen, født d. 7.-3.-1947, datter af
Solvejg og Alfred Olsen. Parret har børnene: Nikolaj, Louise og Josefine.
N.K.T. har været på Næsgaard Agerbrugsskole. Han overtog gården d. 10.-8.-1987 fra
Palle Bang From.
Areal 141 ha., heraf tilkøbt 10,5 ha. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er et gammelt bindingsværkshus, der er moderniseret indvendigt i 1988.
Avlsbygningerne består af kvægstald ændret til plantørreri, svinestald ændret til halm
opbevaring, lade med plantørreri og maskinhus fra 1988. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af korn, raps, græsfrø og konservesærter. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 2 plansiloer, korntørreri med varm luft og halmfyr. Man
anvender ingen fremmed arbejdskraft.
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SIBIRIEN 2, "GAMMELKÆR",
KLIPPINGE, 4672 KLIPPINGE,
tlf. 53- 678278.
CARL PEDERSEN, parcellist,
født d. 2.-5.-1926, søn af Ellen
og Lars Pedersen, gift d. 14.-5.1946 med Emmy Nielsen, husmor,
født d. 27.-9.-1924, datter af
Anna og Kristian Nielsen. Parret
har 3 sønner og 3 døtre.
C.P. overtog gården d. 1.-9.-1950
fra sin far Lars Pedersen. "Gam
melkær" blev i 1905 udstykket til 6 ejendomme af 3 ha., heraf købte C.P.'s far en i
1929. Ejendomsskyld 550.000. Areal 5,1 ha., der er 1 ha. eng.
Bygningerne består af stuehus løbende vedligeholdt, 1 stald og div. udbygninger.

SIGERSLEVVEJ 28, "KRÆMMER
GÅRD", SIGERSLEV, 4660 ST.
HEDDINGE, tlf. 53-702887.
ERIK JENSEN, gårdejer, født d.
9.-4.-1944, søn af Doris og Gun
ni Jensen.
E.J. er uddannet kontorassitent
og har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-7.-1976 fra Britta og
Carl Hansen.
Ejendomsskyld 2.180.000. Areal
35 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Der er 1 ha. skov og mose og forpagtet 69,8 ha.
Stuehuset er opført i 1874 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1948, svinestald fra 1910 og lade fra 1944. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af hvede, byg, raps og frø. Der er 1 traktor, 1 mejetær
sker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. E.J. driver lidt ma
skinstation.
SIGERSLEVVEJ 97, "NORDTOFT", SIGERSLEV, 4660 ST. HEDDINGE, tlf. 53-702375.
KIRSTEN og PALLE HESSELBAK NIELSEN, gårdejere. P.H.N. er født d. 26.-9.-1950,
søn af Anne og Holger Nielsen, gift d. 2.-6.-1979 med Kirsten Elbæk, medhjælpende
hustru, født d. 18.-2.-1959, datter af Ingeborg og Johannes Elbæk. Parret har døtrene:
Louise, født d. 6.-4.-1982 og Marlene, født d. 22.-4.-1985.
P.H.N. har været på Høng Landbrugsskole. Parret overtog gården d. 1.-10.-1974 fra
Lykke og Gunner Nielsen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 13 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret i 1977-78. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1908 benyttes til svinestald, lader fra 1935 og 1982, maskinhus fra 1977 og
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 120 årssøer, der produceres ca.
2.400 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og jordbær. Der er
plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. På gården er ansat 1 med
hjælper. Gården drives som I/S sammen med "Højvang", Sigerslevvej 98.
K.H.N. og P.H.N. er medejere af "Højvang", Sigerslevvej 98.
SIGERSLEVVEJ 98, "HØJVANG", SIGERSLEV, 4660 ST. HEDINGE, tlf. 53-707672.
HOLGER NIELSEN, gårdejer, født d. 15.-1.-1914, søn af Maren og Jens Nielsen, gift
d. 2.-6.-1943 med Anne Margrethe Jensen, husmor, født d. 6.-4.-1921, datter af Inge
borg og Peter Jensen. Parret har sønnerne: Poul Arne, født d. 25.-9.-1944, Palle, født
d. 26.-9.-1950 og John, født d. 4.-3.-1954.
H.N. har været sognerådsformand. Han overtog gården d. 1.-4.-1943 fra sin mor Maren
Nielsen. Nuværende ejer er 7. generation på gården, som kom slægtens eje i 1750.
Denne gård og gården "Nordtoft" er udstykket i 1907 fra "Universitetsgården".
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13 ha., der er forpagtet 22 ha.
"Højvang"s stuehus er opført i
1907 og tilbygget i 1966. Avls
bygningerne består af kvægstald
fra 1907 bruges til svinestald,
svinestald fra 1907 ombygget i
1968, lade fra 1947 og maskinhus
fra 1960. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på ca.
1.100 stk. årligt. Planteprodukti
onens salgsafgrøde er raps. Der
er 3 traktorer, 1 gravmaskine, 1 mejetærsker, plan- og tårnsiloer samt korntørreri
med varm og kold luft. Gården drives som I/S sammen med "Nordtoft", Sigerslevvej
97. H.N. driver også "Kastaniegården", Holtug Linievej 46, 4660 St. Heddinge.

SKØRPINGE MARK 15, "STIGAARD", SKØRPINGE, 4673
RØDVIG-STEVNS, tlf. 53-706215.
HOLGER BACH NIELSEN, gård
ejer, født d. 20.-10.-1920, søn af
Emma og Niels Christian Niel
sen, gift d. 3.-5.-1984 med Inger
Loving-Madsen, husmor, født d.
27.-2.-1927, datter af Olga og
Oluf Loving. Parret har børnene:
Bent, født d. 23.-9.-1946, Kir
sten, født d. 2.-4.-1949, Merete,
født d. 11.-9.-1951 og Jytte, født d. 15.-9.-1954.
H.B.N. har været på Lyngby Landbrugsskole og har været formand for Østsjællands
Landboforening. Han overtog gården d. 15.-4.-1954 fra Hans Olsen. Nuværende ejer er
5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 26 ha., der er frasolgt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1897, restaureret i 1975 og løbende vedligeholdt. Avlsbygnin
gerne består af 2 kvægstalde fra 1897 ombygget til svinestalde i 1972, svinestald fra
1897 og maskinhus fra 1965. Gården drives med 80-90 stk. opdræt til sobesætning.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er plansilo og korntør
reri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives som
I/S med sønnen Bent Ravnshøj Nielsen.

SKØRPINGE MARK 18, "THORSGAARD", SKØRPINGE, 4673 RØDVIG-STEVNS, tlf.
53-706418.
PETER K. HANSEN, gårdejer, født d. 17.-3.-1940, søn af Marie og Hans Peter Han
sen, gift d. 5.-4.-1969 med Hanne Dalgaard, lærer, født d. 6.-4.-1950, datter af Tove
og Tage Dalgaard. Parret har børnene: Søren, født d. 7.-3.-1971 og Anne, født d.
17.-7.-1973.
P.K.H. overtog gården i 1970 fra Erik Korshøj.
Ejendomsskyld 2.040.000. Areal 26,6 ha. Der er forpagtet ialt 53 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1902 og restaureret i 1977. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af hvede og frø. Der er træfyr. Markarbejdet bliver udført
i maskinfællesskab. P.K.H. ejer og driver også "Dalgaard", Hærvejen 49, 4660 St.
Heddinge.
SKØRPINGE MARK 19, "BOAGER", SKØRPINGE, 4673 RØDVIG-STEVNS, tlf. 53706661.
LARS PEDERSEN, gårdejer, født d. 7.-12.-1957, søn af Asta og Knud Pedersen, gift d.
31.-5.-1989 med Susanne Nielsen, pædagogmedhjælper, født d. 18.-3.-1959, datter af
Birthe og Ebbe Nielsen. Parret har døtrene: Rikke, født d. 18.-7.-1978, Annette, født
d. 1.-2.-1982 og Heidi, født d. 10.-12.-1984.
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Lars Pedersen har været på Lyng
by Landbrugsskole. Han overtog
gården fra sin mor Asta Peder
sen. Nuværende ejer er 3. genera
tion på gården.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal
27,5 ha.
Stuehuset er opført i 1966 og
1970. Avlsbygningerne består af
2 svinestalde, lade og maskinhus
alle fra 1968 samt foderhus. Be
sætningen består af 2 årsammekøer af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede, byg, konservesær
ter og sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt korntørreri med
varm og kold luft. Maskinstation bruges til gødningsudkørsel.

SKØRPINGE MARK 22, "HØYSAGER", SKØRPINGE, 4673 RØDVIG-STEVNS, tlf. 53-706548.
BENT RAVNSHØJ NIELSEN,
gårdejer, født d. 23.-9.-1946, søn
af Bodil og Holger Bach Nielsen,
gift d. 18.-10.-1969 med Anne
Margrethe Hansen, medhjælpende
hustru, født d. 13.-3.-1948, dat
ter af Ydun og Jørgen Hansen.
Parret har børnene: Anita, født
d. 18.-3.-1971, Heidi, født d.
7.-6.-1973 og Torben, født d. 17.-3.-1976.
B.R.N. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1967 fra
Oluf Petersen.
Ejendomsskyld 3.300.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt ialt 26 ha.
Stuehuset er opført i 1968 og tilbygget i 1986. Avlsbygningerne består af svinestalde
fra 1957, 1972 og 1977, lade fra 1930 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en
svineproduktion på 225 årssøer, der produceres 4.600 smågrise og 15 slagtesvin. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, tårnsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet. På gården er ansat 1 landbrugsmedhjælper.

SKØRPINGEVEJ 29, "SØNDERHØJ", SKØRPINGE, 4673 RØDVIG-STEVNS, tlf. 53706343.
PALLE KASPER PETERSEN, gårdejer, født d. 24.-1.-1953, søn af Anna og Jørgen Pe
tersen, bor sammen med Jeanne Majbritt Sørensen, renngøringsassistent, født d. 15.5.-1962, datter af Sonja og Manfred Sørensen. Parret har børnene: Jimmi Kasper,
Stina og Mikkel.
P.K.P. er tjener i sit eget værtshus. Han overtog gården d. 15.-12.-1987 fra Gurli og
Juul Poulsen.
Ejendomsskyld 700.000.
Stuehuset er opført omkr. 1775 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af 2
svinestalde og lade alle fra omkr. 1775.
SKØRPINGEVEJ 48, "GAMMEL MØKKEKÆR", SKØRPINGE, 4673 RØDVIG-STEVNS,
tlf. 53-706478.
NIELS BILLE, gårdejer, født d. 8.-8.-1931, søn af Edvardine og Andreas Bille, gift d.
7.-5.-1955 med Kirsten Christensen, medhjælpende hustru, født d. 6.-9.-1931, datter af
Johanne og Alfred Christensen. Parret har børnene: Arne, født d. 13.-7.-1958 og
Dorte, født d. 31.-5.-1961.
N.B. overtog gården d. 1.-4.-1964 fra sin svigermor Johanne Christensen. Nuværende
ejer er 3. generation på gården.
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Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha. Der er forpagtet 0,55 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1650, restaureret i 1938-40 og 1969-72. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1975, lader fra 1976 og 1983 samt udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 29 årskøer og 30 ungdyr af racen Jersey, der sælges
ca. 15 spædekalve årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der
er 2 traktorer, anpart i mejetærsker med et I/S, plansilo samt korntørreri med varm
og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SLÅGÅRDSVEJ 1, "SLAAGAARD", FRØSLEV, 4660 ST. HEDDINGE, tlf. 53-708204.
ERIK RYSGAARD, gårdejer, født d. 26.-11.-1941, søn af Asta og Aage Rysgaard, gift
d. 6.-3.-1965 med Birgit Sierant, medhjælpende hustru, født d. 11.-7.-1945, datter af
Eva og Stannislav Sierant. Parret har døtrene: Susanne, født d. 5.-7.-1965 og Dorthe,
født d. 18.-5.-1967.
E.R. er smed ved "Junckers Industri". Han overtog gården d. 1.-8.-1963 fra Ole Niel
sen. Ejendomsskyld ca. 1.100.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført i 1873 og restaureret i 1963. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1871 restaureret og ændret til svinestald i 1967 samt lade fra 1941. Besætningen
består af 3 årssøer, der produceres ca. 65 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korn
tørreri med varm og kold luft samt halmfyr. E.R. tærsker for andre.
SMEDEGADE 5, "STIAGER", TOMMESTRUP, 4660 ST. HEDDINGE.
OLE LARSEN, gårdejer. Omtales under Kirkelodderne 4.
O.L. overtog gården i 1981 fra Metha Larsen. Gården har været i familiens eje siden
1775.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 23,2 ha.
Stuehuset er opført i 1800 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1877. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af hvede, byg og raps. Der er plansilo samt korntørreri med varm og kold luft.
O.L. ejer og driver også "Sveigaard", Kirkelodderne 4, 4660 St. Heddinge.

STOREMARKSVEJ 9, "STOLSHØJ",
LL. HEDDINGE, 4673 RØDVIGSTEVNS, tlf. 53-706267.
CLAES STOLSHØJ-PEDERSEN,
gårdejer, født d. 12.-4.-1958, søn
af Inge og Knud Stolshøj-Pedersen, gift d. 6.-7.-1985 med Che
rie Hansen, kontorassitent, født
d. 6.-6.-1962, datter af Lene og
Erik Hansen. Parret har børnene:
Henrik, født d. 1.-2.-1986 og Hel
le, født d. 11.-8.-1988.
C.S.P. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1982 fra sin far
Knud Stolshøj-Pedersen. Nuværende ejer er 9. generation på gården. Gårdens navn
stammer fra den del af marken, der på udstykningstidspunktet kaldtes Stolshøj.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 30 ha., der er 1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1777 og restaureret fra 1987-89. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1917 udvidet i 1970, svinestald fra 1917 ikke i brug og lade fra omkr. 1930
renoveret i 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 40 ungdyr og
ca. 20 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og
sukkerroer. Der er 3 traktorer, plansilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
STOREMARKSVEJ 18, "TOFTEBÆK", LL. HEDDINGE, 4673 RØDVIG-STEVNS, tlf.
53-706174.
AXEL LARSEN, gårdejer, født d. 17.-6.-1917, søn af Kirstine og Jens Larsen, gift d.
8.-7.-1943 med Frida Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 26.-2.-1923, datter af
Anna og Christian Nielsen. Parret har børnene: Kirsten, født d. 23.-1.-1946 og Jens
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Axel Larsen har været Kirkevær
ge i LI. Heddinge Kirke i 15 år.
Han overtog gården d. 11.-12.-1950
fra Karl Jensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
17,5 ha.
Stuehuset er opført i 1917, re
staureret i 1960 og 1977. Avls
bygningerne består af kvægstald
fra omkr. 1800 moderniseret i
1979, svinestald fra 1916 ombyg
get i 1981, lade fra omkr. 1800 og maskinhuse fra 1967 og 1973. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg og raps. Der er 2 traktorer,
korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

STOREMARKSVEJ 22, "AASAGER", LL. HEDDINGE, 4673 RØDVIG-STEVNS.
HANS DALGAARD, gårdejer, født d. 17.-2.-1947, søn af Tove og Tage Dalgaard, gift
d. 20.-11.-1971 med Ulla Jensen, kontorassitent, født d. 2.-12.-1944, datter af Agnete
og Ejner Jensen. Parret har sønnerne: Morten, født d. 17.-6.-1976 og Jacob, født d.
26.-11.-1978.
H.D. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-6.-1976 fra sin
far Tage Dalgaard.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 33 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1889 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 3
svinestalde fra 1943 og 1971 samt maskinhus fra 1965. Der er plansilo, korntørreri
med varm og kold luft samt anparter i vindmøllelaug.
STOREMARKSVEJ 26, "VESTERLUND", LL. HEDDINGE, 4673
RØDVIG-STEVNS, tlf. 53-706540.
KARSTEN PEDERSEN, gårdejer,
født d. 3.-6.-1950, søn af Ingrid
og Knud Pedersen, gift d. 27.-3.1981 med Karen-Lis Jensen, bør
nehavepædagog, født d. 15.-8.1951, datter af Inge og Asger
Jensen. Parret har børnene: An
ne, født d. 4.-4.-1973, Jens Ole,
født d. 10.-4.-1983 og Karl Emil,
født d. 12.-7.-1988. K.P. er lærer. Han overtog gården i 1981 fra sin svigerfar Asger
Jensen. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 19,3 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1880 og svinestald fra 1880 ændret til kvægstald i 1987. Besæt
ningen består af 25 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
hvede, byg og frø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri med kold
luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
STOREMARKSVEJ 30, "SKOVLUND", FRØSLEV, 4673 RØDVIG-STEVNS, tlf. 53706986.
LARS PETER SKOU HANSEN, gårdejer, født d. 18.-5.-1959, søn af Inge og Niels Han
sen, gift d. 24.-6.-1988 med Sie Bencard, salgskonsulent, født d. 26.-12.-1961, datter
af Dorthe og Henning Bencard. Parret har sønnen Rasmus, født d. 27.-12.-1989.
L.P.S.H. har været på Næsgaard Agerbrugsskole. Han overtog gården d. 2.-7.-1984 fra
Ove Erfurt Andresen.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 48 ha., der er 1 ha. skov og forpagtet 52 ha.
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"Skovlund"s stuehus er opført i
1910 og løbende restaureret.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge fra
1900 ikke i brug, lade fra 1937
og maskinhus fra 1964. Gården
drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af hvede, byg,
ærter, raps, græs, rødsvingel,
kommen og scorzonerrødder. Der
er 3 traktorer, anpart i mejetær
sker ejes med forældre, snerydningsudstyr, plansilo, korntørreri med varm og kold luft, halmfyr og anparter vindmøllelaug. Maskinstation bruges til skårlægning, L.P.S.H. kører også selv lidt maskinstation.
TOMSGÅRDSVEJ 2, "TOMSGAARD", KLIPPINGE, 4672
KLIPPINGE, tlf. 53-678243.
JOHANNES ELBÆK, gårdejer,
født d. 1.-6.-1923, søn af Stine
og Marius Elbæk, gift d. 11.-7.1952 med Ingeborg Andersen,
husmor, født d. 27.-5.-1926, dat
ter af Grethe og Andreas Ander
sen. Parret har børnene: Niels
Arne, født d. 21.-7.-1954, Inger
Margrethe, født d. 20.-12.-1955,
Kirsten, født d. 18.-2.-1959 og Ole, født d. 5.-7.-1961.
J.E. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1967 fra sin
svigerfar Andreas Andersen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 41,6 ha., der er 0,5 ha. skov og forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1891 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1840 ombygget i 1967 til svinestald, svinestald fra 1840 ombygget i
1929 og lade fra 1907. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 800 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er frø, raps, ærter og timian. Der er 2 trak
torer, halvpart i mejetærsker, plan- og tårnsiloer, korntørreri med varm og kold luft
samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
TORNEBJERGVEJ 15, "HAVNELEVGÅRD", HAVNELEV, 4673 RØDVIG-STEVNS, tlf.
53-706505.
HILMER CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 21.-7.-1926, søn af Christine og Hans Chri
stensen, gift d. 24.-11.-1956 med Britta Jensen, medhjælpende hustru, født d. 5.-8.1933, datter af Sine og Peder Jensen. Parret har børnene: Thomas, født d. 31.-7.-1961
og Randi, født d. 3.-11.-1966.
H.C. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1963 fra sine
svigerforældre Sine og Peder Jensen. Nuværende ejer er 8. generation på gården, som
kom i familiens eje i 1784.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 43 ha., der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1865 og restaureret flere gange senest i 1979. Avlsbygningerne
består af kvægstald og 2 svinestalde alle fra 1912, lader fra 1916 og 1986 samt
maskinhus fra 1966. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
hvede, byg, raps, græsfrø og kløver. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo,
korntørreri med varm og kold luft samt anparter i vindmølle. Maskinstation bruges til
skårlægning.

TORNEBJERGVEJ 34, "THINGHØJ", FRØSLEV, 4660 ST. HEDDINGE, tlf. 53-702448.
JØRGEN DALGAARD PETERSEN, gårdejer, født d. 7.-11.-1954, søn af Esther og
Frede Petersen, gift d. 25.-7.-1981 med Hanne Koch Jensen, kontorassistent, født d.
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6.-5.-1958, datter af Grethe og
Knud Jensen. Parret har børnene:
Charlotte, født d. 27.-11.-1983
og Christian, født d. 23.-4.-1987.
Jørgen D. Petersen har været på
Lyngby Landbrugsskole, han er
formand for Østsjællands Landbo
forening og næstformand i Menig
hedsrådet. Han overtog gården d.
1.-8.-1980 fra Stevns Landbofor
ening. Gården var fra 1949-1980
forsøgsgård for Stevns Landbo
forening. Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 46,1 ha., der er forpagtet 42 ha.
Stuehuset er opført i 1898 restaureret i 1972 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne
består af svinestald fra 1947 moderniseret i 1980, svinestalde fra 1975 og 1991, lade
fra 1947 og maskinhus fra 1985. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca.
2.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps, rajgræs og malt
byg. Der er 1 traktor, plansilo, korntørreri med varm og kold luft, halmfyr og anpar
ter i vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TROMMESLAGERVEJ 22, "HOL
MEAGER", SIGERSELV, 4660
ST. HEDDINGE, tlf. 53-702652.
JENS OVE SØRENSEN, gårdejer,
født d. 22.-4.-1937, søn af Gud
run og Søren Sørensen, gift d.
27.-6.-1959 med Ilse Klausen
Hansen, medhjælpende hustru,
født d. 17.-1.-1939, datter af
Elly og Poul Clausen Hansen.
Parret har sønnerne: Ivan, født
d. 10.-8.-1962 og Jørgen, født d.
17.-6.-1964. J.O.S. har maskinstation. Han overtog gården d. 1.-7.-1969 fra Sirid og Jo
hannes Jensen. Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 17,5 ha. Der er
forpagtet 38,5 ha. Stuehuset er opført i 1908 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne
består af 3 svinestalde fra 1908, lade fra 1924 og maskinhuse fra 1972, 1979 og 1982.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, raps og byg. Der
er 6 traktorer, 2 mejetærskere, 2 gravemaskiner, tårnsilo, korntørreri med varm og
kold luft samt halmfyr. På gården og maskinstationen er ansat 3 medarbejdere.
TROMMESLAGERVEJ 23, "LYNGBYHOLM", SIGERSLEV, 4660 ST.
HEDDINGE, tlf. 53-702970.
KNUD ADRIANSEN, gårdejer,
født d. 13.-12.-1932, søn af Ber
tha og Tønnes Adriansen, gift d.
15.-6.-1957 med Rita Hansen,
medhjælpende hustru, født d.
22.-8.-1934, datter af Oda og
Peter Hansen. Parret har børne
ne: Per, født d. 24.-5.-1958, Ole,
født d. 6.-3.-1961 og Hanne, født
d. 12.-4.-1965. K.A. er uddannet gartner. Han overtog gården d. 11.-6.-1970 fra
Harald Rasmussen. Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald ombygget i 1959-60
samt lader fra 1939 og 1977. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af kartofler, kål, majs og byg. Der er 2 traktorer, 1 maskinmarkvandingsanlæg, 1
kartoffeloptager, tårnsilo, korntørreri med kold luft og halmfyr. Maskinstation bruges
til markarbejdet.
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TROMMESLAGERVE3 27, "VESTERGAARD", SIGERSLEV, 4660
ST. HEDDINGE, tlf. 53-702843.
HANS VESTERGAARD PEDER
SEN, gårdejer, født d. 25.-3.1943, søn af Valborg og Ole Pe
dersen, gift d. 30.-11.-1974 med
Lillian Møller, plejer, født d.
23.-2.-1948, datter af 3ørga og
Sofus Møller. Parret har sønner
ne: 3ens Ole, født d. 26.-2.-1975
og Thomas, født d. 11.-8.-1981.
H.V.P. har deltidsarbejde som traktorfører på "3unckers Industrier" og har været på
Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1977 fra sin far Ole Pedersen. Nuvæ
rende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 19,6 ha., der er 0,3 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1863 og tilbygget i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1923 ombygget til svinestald, svinestald fra omkr. 1916 ombygget til hestestald,
lade fra 1923 og maskinhus fra 1924. Besætningen består af 2 årssøer, ca. 20 slagte
svin og 7 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps og frø. Der er
1 traktor, plan- og tårnsiloer samt kontørreri med varm og kold luft. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

TROMMESLAGERVE3 28, "TOFTKÆR", SIGERSLEV, 4660 ST. HEDDINGE, tlf. 53702391.
THORMOD TOFTKÆR 3ENSEN, gårdejer, født d. 9.-5.-1924, søn af Dagmar og Frede
rik 3ensen, gift d. 27.-9.-1956 med Bodil Frank, sygeplejerske, født d. 1.-5.-1928,
datter af Sørine Christine og Niels Peter Frank. Parret har datteren Ulla, født d.
15.-10.-1969.
T.T.3. er efterlønsmodtager og har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-9.-1956 fra sin far Frederik 3ensen. Nuværende ejer er 3. generation på
gården.
Areal 18 ha., der er 1,5 ha. skov. 3orden er bbrtforpagtet.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1983-84. Avlsbygningerne består af svine
stalde fra 1909, 1910 og 1975 samt lade fra 1952-53. Der er 1 traktor, plan- og tårn
siloer samt korntørreri med varm og kold luft.
TÅSTRUPVE3 9, "TRANEKÆR",
HELLESTED, 4652 HÅRLEV, tlf.
53-701349.
AXEL og KIRSTEN-INGER KLEMMESEN, gårdejere. A.K. er født
d. 7.-3.-1947, søn af Alis og
Søren Klemmesen, gift d. 10.-12.1983 med Kirsten-Inger 3ensen,
adjunkt, født d. 13.-12.-1948,
datter af Margrethe og Tage 3ensen. Parret har sønnerne: Ro
bert, født d. 13.-8.-1972 og Da
vid,
født d. 14.-2.-1976. A.K. er vagtmester i Køge Arrest. Parret overtog gården d. 1.1.-1984 fra K.I.K.'s forældre Margrethe og Tage 3ensen. Nuværende ejere er 6. gene
ration på gården, som kom i familiens eje i 1803. Gårdens navn stammer fra et stort
kær på grunden, hvor der tidligere var mange traner.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 1,4 ha. Der er 2 ha. eng. En del
af jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret flere gange senest i 1986. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1886, svinestalde fra 1820 og 1890, lade fra 1947 og det
gamle stuehus fra 1803 bruges til hønsehus. Gården drives med en pelsdyrproduktion
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på 400 minktæver og 10 ildertæver, der er ialt 2.000 mink og 50 ildere. Der er 1
fodermaskine til mink, 1 halmsnitter og div. maskiner til minkbrug. På gården er
ansat halvdagshjælp i sæsonen.

TÅSTRUPVE3 31, "DRUEB3ERGGÅRD", TÅSTRUP, 4672 KLIPPINGE, tlf. 53-701235.
3ENS og ASTA HERLUF 3ENSEN,
gårdejere.
3.H.3. er født d. 31.- 8.-1929,
søn af Ingeborg og Laurits 3ensen, gift d. 30.-4.-1960 med Asta
Secher Sørensen, sygeplejerske,
født d. 1.-12.-1937, datter af
Gudrun og Søren Secher Søren
sen. Parret har børnene: Karen,
født d. 4.-1.-1963, Ida, født d. 26.-12.-1965 og Søren, født d. 24.-3.-1968.
3.H.3. har været på landbrugsskole i 9 måneder. Parret overtog gården i 1948 fra 3ens
Nielsen. Nuværende ejere er 7. generation på gården. Gården blev fæstet fra Bregentved i 1800, i 1867 fik man skøde på den.
Areal 39 ha., der er 2 ha. skov og eng samt forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1861 og moderniseret flere gange senest i 1972. Avlsbygningerne
består af 3 svinestalde fra omkr. 1905 og lade fra 1915. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af hvede, byg og raps. Der er 3 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg, løgmaskiner, 3 tårnsiloer, korntørreri med varm og kold luft samt halm
fyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft. 1 svinestald og møddinghus benyttes
nu til samling af gamle landdbrugsredskaber, der kommer ca. 1.000 besøgende årligt.
Der er udstillet et mindre hus på ejendommen, indrettet som landarbejderne boede for
ca. 200 år siden.
TÅSTRUPVE3 32A, "BIRKEVANG", TÅSTRUP, 4672 KLIPPINGE, tlf. 53-701442.
PEER WOLSING, gårdejer, født d. 28.-11.-1944, søn af Gudrun og Curt Wolsing, gift
d. 18.-1.-1969 med Anne Grethe Hansen, faglærer, født d. 30.-12.-1947, datter af
Margrethe og Hans Olaf Hansen. Parret har børnene: Claus, født d. 1.-7.-1969, Chri
stina, født d. 14.-7.-1972, Anders, født d. 19.-2.-1975 og Peter, født d. 22.-2.-1979.
P.W. har det grønne bevis. Han overtog gården d. 1.-10.-1972 fra sine forældre Gudrun
og Curt Wolsing. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i slægtens eje i
1898.
Ejendomsskyld 4.100.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 32 ha., der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1919, løbende vedligeholdt og restaureret i 1987. Avlsbyg
ningerne består af lade fra 1919 og maskinhus fra 1978. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af hvede, byg, raps og frø. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, 1 slamspreder, 1 rotorharve, 1 såmaskine, plan- og tårnsiloer, korntørreri
med varm og kold luft samt halmfyr. P.W. kører slam for Stevns Kommune, såmaski
nen benytttes ofte af andre gårde. På gården er ansat medhjælper til høst.
P.W. ejer også "Elmegård", Tåstrupvej 37.

TÅSTRUPVE3 37, "ELMEGÅRD", TÅSTRUP, 4672 KLIPPINGE.
PEER WOLSING, gårdejer. Omtales under Tårstrupvej 32A.
P.W. overtog gården d. 1.-3.-1985 fra Kirsten Nøhr Poulsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 34 ha., der er frasolgt 32 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret flere gange senest i 1980. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald og lade begge fra 1910 samt svinestald fra omkr. 1930.
P.W. ejer og driver også "Birkevang", Tåstrupvej 32A.
VANDRIGSVE3 17, "VANDRIGSGAARD", GEVNØ, 4660 ST. HEDDINGE, tlf. 53708075.
3ENS 3UEL LARSEN, gårdejer, født d. 24.-12.-1928, søn af Alma Følleslev og 3ens R.
Larsen, gift d. 5.-9.-1953 med Marianne Clement, skoleleder/svømmelærer, født d.
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10.-9.-1931, datter af Märta og Henrik Clement. Parret har børnene: Anne Marie, født
d. 1.-4.-1955, Annette, født d. 18.-9.-1957 og Lars, født d. 18.-4.-1959.
J.J.L. har været på Lundby Landbrugsskole og er kirkeværge i Lyderslev Kirke. Han
overtog gården d. 1.-1.-1963 fra Mathilde Larsen (stedmor). Nuværende ejer er 10.
gneration på gården, som blev fæstet i 1670 fra Vemmetofte Kloster. På gården fore
findes et eksemplar af Den Danske Lov fra 1750, Christian Vs lov.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 26,6 ha.
Stuehuset er opført i 1930, restaureret i 1953 og løbende vedligeholdt. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1832 renoveret i 1956, sostald fra 1972 samt goldso- og
kalvestald fra 1977, lade fra 1912, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med
en alsidig produktion på 35 årskøer, 18 kalve og 22 kvier af racen RDM, samt 50
årssøer, der produceres 1.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
sukkerroer. Der er 3 traktorer, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt vindmølleanparter. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1
medarbejdet til div. arbejder og 1 skoledreng.

VANDRIGSVEJ 19-21, "KARLSHØJ", GENVØ, 4660 ST. HEDDINGE, tlf. 53-708008 og
53-708246.
LEIF ANDERSEN og HANS JØRGEN KARLSHØJ-ANDERSEN, gårdejere. L.A. er født
d. 11.-12.-1928, søn af Karen og Aage Andersen, gift d. 4.-5.-1954 med Grethe
Karlshøj-Andersen, husmor, født d. 21.-9.-1930, datter af Ellen og Poul Karlshøj.
Parret har sønnen Hans Jørgen, født d. 23.-12.-1949.
L.A. har været på Korinth Landbrugsskole, han er bestyrelsesmedlem i Dansk Land
brugs Kreatursalgsforening.
H.J.K.A. er født d. 23.-12.-1949, søn af G.A. og L.A., gift d. 5.-8.-1972 med Ada
Østerby, husmor, født d. 19.-3.-1949, datter af Marna og Peder Østerby. Parret har
børnene: Thomas, født d. 28.-6.-1974, Jesper, født d. 11.-11.-1976 og Tine, født d.
11.-3.-1981.
H.J.K.A. har været på Vejlby Landbrugsskole.
Far og søn overtog gården d. 1.-4.-1965 fra svigerfar/morfar Poul Karlshøj. Nu
værende ejere er 5. og 6. generation på gården.
Ejendomsskyld 6.700.000. Areal 96 ha., der er forpagtet ialt 52,8 ha.
Stuehuset er opført i 1983 efter brand. Avlsbygningerne består af 2 kvægstalde fra
1973, kalvestald og lade begge fra 1983, 3 svinestalde fra 1967 og 1980, maskinhus fra
1979, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en alsidig produktion på 180
årskøer, 200 ungdyr og 100 slagtekavle af racerne RDM og SDM samt 4.000 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 6 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 sprinklermarkvandingsanlæg og 1 rendegraver. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet. På gården er ansat 2 fodermestre og 1 medhjælper til marken.
Far og søn ejer og driver også "Sølvkær", Ærtebjergvej 19, 4660 St. Heddinge og
"Pilebæk", Ærtebjergvej 25, 4660 St. Heddinge.

VEJS ENDE 2A, "STRANDLY",
HOLTUG, 4660 ST. HEDDINGE,
tlf. 53-700069.
OLE HANSEN, gårdejer, født d.
8.-10.-1939, søn af Birtha og
Hans Christian Hansen.
O.H. overtog gården d. 1.-1.-1967
fra sin far Hans Christian Han
sen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
11 ha., der er forpagtet 4,4 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1785
og restaureret i 1954. Avlsbygnin
gerne består af svinestald fra
omkr. 1930 og lade fra omkr.
1920. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede og byg.
Der er 1 traktor og 1 mejetærsker. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
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HOLTUG, 4660 ST. HEDDINGE,
tlf. 53-700006.
PETER BUHL, gårdejer, født d.
10.-8.-1936, søn af Kamma og
George Buhl, gift d. 15.-5.-1964
med Else-Marie Andersen, lærer,
født d. 23.-2.-1937, datter af
Ellen og Børge Andersen. Parret
har børnene: Carsten, født d.
4.-2.-1965 og Lone, født d. 6.1.-1966.
P.B. er lærer. Han overtog gården d. 11.-12.-1971 fra Oluf Jensen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført i 1882 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1882 ombygget til svinestald, svinestald fra 1976, lade fra 1978 og gylletank. Går
den drives med en svineproduktion på 12 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 1 traktor, 1 mejetær
sker, plansilo og korntørreri med kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

ÆRTEBJERGVEJ 17, "ØSTERGAARD", LYDERSLEV, 4660 ST. HEDDINGE, tlf. 53708243.
MOGENS HAUGAARD NIELSEN, gårdejer, født d. 9.-5.-1958, søn af Tove og Kristen
Haugaard Nielsen, gift d. 23.-9.-1989 med Lone Andersen, malermester, født d. 10.1.-1965, datter af Helga og Niels-Erik Andersen.
M.H.N. er ansat hos sin far som medhjælper og har været på Lyngby Landbrusskole.
Han overtog gården d. 6.-6.-1982 fra Inge Christiansen.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 21,3 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af 2 svinestalde, lade og foderhus alle fra 1905 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede.
Der er plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt anparter i vindmølle. M.H.N.
lejer alle maskiner af sin far og har maskinstation til gødningsudkørsel. På gården er
ansat skolebørn til hjælp ved høst.
ÆRTEBJERGVEJ 26, "LUNDEGAARDEN", LUND, 4660 ST.
HEDDINGE, tlf. 53-708440.
PETER TORBEN NIELSEN, gård
ejer, født d. 22.-8.-1962, søn af
Inge og Helge Nielsen, gift d.
21.-6.-1986 med Jette Luise Lar
sen, medhjælpende hustru, født
d. 20.- 2.-1965, datter af Laura
og Johannes Larsen. Parret har
1 datter født d. 25.-7.-1989.
P.T.N. har været på Lundby
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 21.-3.-1984 fra H. P. Jørgensen.
Ejendomsskyld 2.090.000. Areal 19,09 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført i 1989, taget fra det gamle hus blev brugt til det nye. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald og lade begge fra 1977, gylletank og udendørs køresilo. Går
den drives med en kvægproduktion på 73 årskøer og 70 ungdyr af racen Jersey. Der er
3 traktorer og anparter i vindmøllelaug. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
ØSTERGÅRDSVEJ 9, "ELMETOFT", RENGE, 4660 ST. HEDDINGE, tlf. 53-702521.
JØRGEN RAAHAUG NIELSEN, gårdejer, født d. 28.-4.-1946, søn af Maren og Aage
Raahaug Nielsen, gift d. 5.-8.-1972 med Anne-Marie Kristiansen, bagerekspeditrice,
født d. 5.-8.-1948, datter af Erna og Laurits Kristiansen. Parret har børnene: Anja,
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født d. 21.-1.-1974, Betina, født
d. 30.-3.-1975 og Philip, født d.
23.-12.-1985.
Jørgen R. Nielsen er frilancemedarbejder i et kemikaliefirma, han
har været på Bygholm og Vejlby
landbrugsskoler. Han overtog går
den d. 1.-6.-1970 fra sin far
Aage Raahaug Nielsen. Nuværen
de ejer er 10. generation på
gården.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal
29,8 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1867 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1927 benyttes nu til lagerbygning samt lade fra 1987. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, ærter, græsfrø og sukkerroer.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 maskinmarkvandingsanlæg, plansilo, korntørreri
med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

-307-

SUSÅ KOMMUNE

ASSENDRUPVEJ 3, "ELLEBÆK
GÅRD", TYBJERGLILLE, 4160
HERLUFMAGLE, tlf. 53-642212.
HANS HANSEN, gårdejer, født d.
21.-1.-1953, søn af Ellen og Otto
Hansen.
H.H. har været på Kalø Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.- 8.-1976 fra sin far Otto
Hansen. Nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.580.000. Areal
38 ha., der er 0,55 ha. skov. Derudover er der forpagtet 54 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af lade og
maskinhus begge fra 1911. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af hvede, byg, ærter, raps og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo
samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
H.H. ejer og driver også Tybjerglillevej 42.

BIRKEVANGEN 10, "BIRKELYGÅRD", LANGE TRÆLLØSE, 4160 HERLUFMAGLE, tlf.
53-750326.
EVALD THOMASEN, gårdejer, født d. 1.-1.-1923, søn af Ingeborg og Thomas Thomasen, gift d. 27.-9.-1946 med Asta Petersen, medhjælpende hustru, født d. 19.-12.-1924,
datter af Rosa Tange og Alfred Petersen. Parret har børnene: Karl Johan, født d.
21.-2.-1948, Ruth, født d. 17.-6.-1950, Carsten, født d. 12.-10.-1951, Erik, født d.
26.-11.-1955 og Henning, født d. 29.-5.-1966.
E.T. har været på Haslev Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 15.-6.1955 fra Margrethe Jensen.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt ca. 17 ha. Der er 0,55 ha. skov
og lidt eng, der er forpagtet 3,8 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900, restaureret i 1975 og 1986 og løbende vedligeholdt.
Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra omkr. 1900, maskinhus fra 1979
og gastæt silo. Besætningen består af 1 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, raps og maltbyg. Der er 1 traktor, plan- og tårnsiloer, korntørreri med varm og
kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Sønnen Henning,
der hjælper til på gården, skal senere overtage denne.

BIRKEVANGEN 17, LANGE TRÆLLØSE, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-750149.
POUL ARNE JOHANSEN, gårdejer, født d. 25.-3.-1944, søn af Marie og Frode Johan
sen, gift d. 21.-5.-1966 med Conni Andersen, medhjælpende hustru, født d.
7.-10.-1945, datter af Ingeborg og Anker Sten Brandstrup Andersen. Parret har
børnene: Birgit, født d. 16.-5.-1965, Annette, født d. 2.-11.-1966 og Flemming, født d.
17.-4.-1975.
P.A.J. overtog gården d. 1.-10.-1971 fra Johannes Sørensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 14,3 ha., heraf tilkøbt 2,8 ha. Der er 2,2 ha. eng og
forpagtet 16,5 ha.
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ført omkr. 1800 og restaureret i
1989. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1976, gammel svi
nestald ændret til kostald i 1981,
lade fra 1980, maskinhus fra
1978 og udendørs køresilo. Går
den drives med en kvægbesætning
på 48 årskøer og 55 ungdyr af
racerne Jersey, SDM og RDM,
desuden er der 1 hest. Plante
produktionens salgsafgrøde er
sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 sprinkler markvandingsanlæg, 1 ren
degraver, plansilo og combifyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

BIRKEVANGEN 19, "KORSHØJGAARD", LANGE TRÆLLØSE,
4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53750084.
INGE PETERSEN, gårdejer, født
d. 7.-1.-1923, datter af Gertrud
og Jens Andersen, gift d. 31.-7.1953 med Christian Petersen,
gårdejer, født d. 3.-4.-1917, søn
af Marie og Sofus Petersen. Par
ret har sønnen Kurt, født d. 18.8.-1961.
C.P. døde d. 20.-5.-1980. C.P. havde været på Lyngby Landbrugsskole. Gården blev
overtaget d. 20.-4.-1954 fra Krestine Frederiksen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er 4,4 ha. mose og
eng og udlejet 3,3 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i årene 1975-78. Avlsbygningerne består
af kvægstalde fra omkr. 1800 og omkr.1900 begge restaureret i 1950 samt maskinhus
fra 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps,
frøgræs og hvidkløver. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt korntørreri
med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BIRKEVANGEN 21, LANGE TRÆL
LØSE, 4160 HERLUFMAGLE, tlf.
53-750142.
JENS OTTO RASMUSSEN, gård
ejer, født d. 20.-9.-1951, søn af
Elly og Svend Aage Rasmussen,
bor sammen med Connie Poulsen,
kontorassistent, født d. 30.-9.1958, datter af Oda og Børge Po
ulsen. Parret har børnene: Ken
neth, født d. 3.-6.-1983 og et
barn, født d. 8.-4.-1989.
J.O.R. overtog gården d. 11.-12.-1971 fra sin far Svend Aage Rasmussen.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 8,6 ha., der er 1 ha. mose og skov.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra omkr. 1900 restaureret i 1978 og 1979 samt maskinhus fra 1986. Besæt
ningen består af 12 ungdyr og 8 slagtekalve af racerne SDM, RDM og Jersey. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer og korntørreri med
kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BIRKEVANGEN 29, LANGE TRÆLLØSE, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-750384.
ELSEBETH AABO NIELSEN, sygehjælper, født d. 18.-7.-1955, datter af Esther og
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Børge Valdemar Nielsen, gift d. 6.-10.-1989 med Flemming Søgaard Nielsen, pedel,
født d. 6.-10.-1949, søn af Inger og Søren Søgaard. Parret har sønnerne: Jannick, født
d. 12.-11.-1976 og Kevin, født d. 22.-1.-1984.
E.AA.N. overtog gården d. 12.-12.-1988 fra Erik Andreasen.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 2,2 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1988-89. Avlsbygningerne består af
hestestald fa omkr. 1900. Besætningen består af 1 pony. Der er 1 traktor og combifyr.

BROHOLMSVEJ 20, "BAGNEAGER", AVERSI, 4690 HASLEV, tlf. 53-680254.
SIGURD OLSEN, parcellist, født d. 14.-8.-1919, søn af Thora og Jens Peter Olsen, gift
d. 18.-3-1946 med Else Nielsen, ekspeditrice, født d. 22.-8.-1922, datter af Sofie og
Anton Nielsen. Parret har børnene: Annelise, født d. 19.-1.-1948, Jørgen Peter, født d.
26.-4.-1951 og Poul Erik, født d. 21.-2.-1954.
S.O. overtog gården d. 1.-6.-1946 fra Karl Larsen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 6,6 ha., heraf tilkøbt 1,7 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge fra 1905 og maskinhus fra omkr. 1969. Gården drives med en
svineproduktion på 6 årssøer, der sælges 120 smågrise årligt, desuden er der 5 ungdyr
af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, maltbyg og raps. Der
er 2 traktorer. Gården drives med hjælp fra sønnen Poul Erik.
BROHOLMSVEJ 26, "GRINSEGE",
4690 HASLEV.
JØRGEN MORTENSEN, gårdejer.
Omtales under Tornelundsvej 55,
4690 Haslev.
J.M. overtog gården d. 1.-3.-1988
fra Jytte Nissen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
22 ha., der er 1,7 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1978, det
er udlejet. Avlsbygningerne består
af kvægstald og svinestald begge
fra 1930 samt lade fra 1978. J.M. ejer og driver også Tornelundsvej 55, Aversi, 4690
Haslev.
BROHOLMSVEJ 27, "NYBROHOLM", AVERSI, 4690 HASLEV, tlf. 53-680214.
POUL ERIK OLSEN, gårdejer, født d. 21.-2.-1954, søn af Else og Sigurd Olsen, gift d.
6.-7.-1981 med Janne Hansen, revisor, født d. 17.-11.-1956, datter af Ellen Marie og
Axel Hansen. Parret har døtrene: Gitte, født d. 1.-3.-1985 g Louise, født d. 9.-5.1989.°P.E.O. overtog gården d. 1.-4.-1988 fra Gunnar Hansen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 14,9 ha.
Stuehuset er opført i 1917, restaureret i 1988 og løbende vedligeholdt. Avlsbyg
ningerne betår af svinestad, hønsehus, lade og maskinhus alle fra 1967 samt garage
fra 1955. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og
raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt kortørreri med varm og kold
luft. P.E.O. hjælper faderen med pasningen af hans gård Broholmsvej 20.
BROHOLMSVEJ 29, "BROHOLMS
GÅRDEN", AVERSI, 4690 HA
SLEV.
POUL JENSEN, gårdejer, født d.
23.-7.-1940, søn af Ingeborg og
Chr. Jensen, gift d. 25.-7.-1975
med Birthe Frederiksen, sygehjæl
per, født d. 26.-8.-1948, datter
af Anni og Ernst Frederiksen.
Parret har døtrene: Betina, født
d. 22.-10.-1976 og Pernille, født
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P.J. har været på Næsgaard Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-2.-1964 fra Kaj
Jensen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 23 ha., der er forpagtet 7,5 ha.
Stuehuset er opført i 1971. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1966 og 1977
samt lade fra 1947. Gården drives med en svineproduktion på 7 årssøer, der produ
ceres ca. 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, raps,
ærter, frøgræs og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med
varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Man
har 1 skoledreng til hjælp. P.J. ejer og driver også Testrupvej 22 med 30 ha. Her er
stuehuset udlejet.
BROKSØVEJ 5, "KIRKELYNGÅRDEN", SPRAGELSE, 4160 HER
LUFMAGLE, tlf. 53-751123.
ELSE NIELSEN, gårdejer, født d.
25.-12.-1920, datter af Marie og
Hans Rasmus Hansen, gift d. 14.5.-1949 med Aage Nielsen, gård
ejer, født d. 19.-10.-1913, søn af
Anna og Kristian Nielsen. Parret
har børnene; Finn, født d. 7.-5.1950 og Hanne, født d. 13.-1.-1954.
AA.N. døde d. 16.-3.-1989.
AA.N. havde været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 28.-4.-1951 fra
sin mor Anna Nielsen. Han var 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 20,4 ha., jorden er udlejet.
Stuehuset er opført omkr. 1910 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1958, vognport fra omkr. 1900 renoveret i 1958, lade fra omkr. 1900
renoveret i 1958 til svinestald og maskinhus fra 1948.

BROKSØVEJ 12, "TORNMOSEGAARD", SPRAGELSE, 4160
HERLUFMAGLE, tlf. 53-751202.
AKSEL JENSEN, gårdejer, født
d. 17.-4.-1929, søn af Anna og
Jens Jensen, gift d. 12.-5.-1956
med Sigrid Larsen, medhjælpen
de hustru, født d. 11.-2.-1931,
datter af Astrid og Aage Larsen.
Parret har døtrene; Bente, født
d. 28.-2.-1958 og Kirsten, født
d. 26.-9.-1961.
A.J. overtog gården efter en kort forpagtning d. 12.-11.-1974 fra Niels Nielsen.
Ejendomsskyld 2.470.000. Areal 58,2 ha., der er ca. 9 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1966, grisehus fra
omkr. 1875, 2 lader fra 1967 og maskinhus fra 1937 renoveret i 1975. Gården drives
med en kvægproduktion på 25 årskøer, 26 ungdyr og 11 slagtekalve af racerne RDM
og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, sukkerroer og raps. Der er 2 trak
torer og combifyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

BUSKEVEJ 1, "LÆRKEHØJ", BUSKE, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-643157.
PEDER SKOVGAARD PEDERSEN, gårdejer, født d. 14.-1.-1920, søn af Sigrid og Elias
Pedersen, gift d. 1.-3.-1944 med Krestina Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 27.4.-1920, datter af Dagmar og Mathias Nielsen. Parret har børnene: Gunnar, født d.
2.-1.-1945, Henning, født d. 6.-8.-1947 og Kirsten, født d. 21.-9.-1950.
P.S.P. har været på Landbohøjskole. Han overtog gården d. 15.-5.-1950 fra Herman
Jensen.
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Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
9,9 ha., der er udlejet 9,4 ha.
"Lærkehøj"s stuehus er opført i
1907 og restaureret i 1974. Avls
bygningerne består af svinestalde
fra 1910, 1956 og 1960 samt ma
skinhus fra 1969. Der er halm
fyr.

BUSKEVEJ 2, BUSKE, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-643224.
ERIK VILLY HANSEN, gårdejer,
født d. 21.-6.-1928, søn af Han
sine og Aksel Hansen, gift d.
14.-2.-1970 med Leocadia Mazur,
slagteriarbejder, født d. 25.-6.1935, datter af K. og Jan Ma
zur, Polen. Parret har sønnen
Uffe Bo, født d. 23.-3.-1973.
E.V.H. har været på Høng Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-3.-1959 fra Henning Jensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 19,3 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha. Der er 28 ha. margi
naljord, skov og sø, der er bortforpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1970. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1973 og lade fra
1984. Der er kornhus, korntørreri med kold luft og combifyr.
BUSKEVEJ 4, "ELLEGAARD", BUSKE, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-643359.
HANS POUL JENSEN, gårdejer, født d. 29.-4.-1917, søn af Marie og Anders Jensen,
gift d. 26.-7.-1941 med Gudrun Rasmussen, medhjælpende hustru, født d. 27.-9.-1916,
datter af Margrethe og Jørgen Rasmussen. Parret har børnene: Anders Jørgen, født d.
14.-12.-1943 og Else Marie, født d. 13.-2.-1945. G.J. døde i 1962.
H.P.J. har været borgmester i Suså Kommune. Han overtog gården d. 1.-7.-1941 fra
Hans Kristian Madsen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 37 ha., der er 1,7 ha. skov og krat, der er 36,5.
Stuehuset er opført i 1881, restaureret i 1955 og løbende vedligeholdt. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 1878 renoveret i 1950-55, svinestald fra 1879 renove
ret i 1950-55, lade fra 1878 og fodersilo. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af hvede, byg og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt
korntørreri med varm og kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

BÆKGÅRDSVEJ 4, "SØNDERGAARD", VRANGSTRUP, 4171
GLUMSØ, tlf. 53-643375.
GERNER CHRISTOFFERSEN,
gårdejer, født d. 4.-3.-1922, søn
af Kristiane og Anders Christof
fersen, bor sammen med Inge Ja
cobsen, husbestyrerinde, født d.
8.-7.-1938.
G.C. har været på Kærhave Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-1.-1951 fra sin far Anders
Christoffersen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 25,5 ha.
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løbende og maskinhus fra 1933. Besætningen består af 25 slagtekalve af blandet race.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Man
anvender ingen fremmed arbejdskraft.

BØGESKOVVEJ 8, HELUFL1LLE,
4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53751618.
TAGE JOHANSEN, gårdejer, født
d. 12.-9.-1929, søn af Marie og
Frode Johansen, gift d. 5.-11.1955 med Helga Margrethe Frede
riksen, medhælpende hustru, født
d. 18.-5.-1930, datter af Emilie
og Valdemar Frederiksen.
T.J. har været på Malling Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-3.-1956 fra Morten Knudsen Kold.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 3,3 ha., der er udlejet 3 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964 løbende
vedligeholdt og lade fra 1924. Besætningen består af 2 slagtekalve af racen Jersey.
Der er 1 traktor, fast brændselsfyr og elvarme.

BØGESKOVVEJ 14,"BØGEDGÅRD",
HERLUFLILLE, 4160 HERLUF
MAGLE, tlf. 53-751080.
POUL HENNING HANSEN, gård
ejer, født d. 11.-1.-1948, søn af
Ebba Sofie og Kristian Johannes
Hansen.
P.H.H. har været på Høng Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-7.-1972 fra sin far Kristian
Johannes Hansen. Nuværende
ejer er 4. generationpå gården.
Areal 39,8 ha., der er 19,3 ha. høj- og lavmose, noget af jorden er udlagt som ved
varende græs.
Stuehuset er opført i 1880, restaureret i 1939 og løbende vedligholdt. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1912 omforandret i 1976, svinestald fra 1926, maskinhus fra
1978, foderhus fra 1956 og udendørs køresilo. Gården drives med en kødkvægsproduk
tion på 10 årsammekøer, 6 ungdyr og 10 slagtekalve af racerne RDM, Hereford og
Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder rsukkerroer, maltbyg, brødhvede, brød
rug og enghø. Der er 2 tratorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsiloer, korntørrerier med
varm og kold luft samt fast brændselsfyr. Man har 1 skoledreng til hjælp.

DALGÅRDS VEJ 1, "DALGAARD",
ÅSØ 4171 GLUMSØ, tlf. 53646698.
ERLING HANSEN, gårdejer, født
d. 30.-6.-1938, søn af Elly og
Aage Hansen, gift d. 9.-5.-1964
med Inga Petersen, økonoma,
født d. 22.-2.-1938, datter af
Laura og Søren Petersen. Parret
har børnene: Jan, født d. 21.-1.1965, Jette, født d. 23.-4.-1966
og Niels, født d. 4.-3.-1975.
E.H. overtog gården d. 2.-8.-1973 fra Johan Hansen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 46 ha., der er 1 ha. med kirsebær og forpagtet 10 ha.
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Stuehuset er opført sidst i 1800, restaureret flere gange senest i 1978. Avlsbyg
ningerne består af svinestalde fra sidst i 1800 renoveret i 1960 og 1985, svinestald fra
1980, lade fra omkr. 1930 renoveret i 1978 og værksted fra sidst i 1800 renoveret
omkr. 1960. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der sælges ca. 1.500
smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, græsfrø og raps. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsiloer, korntørreri med varm og kold luft,
halmfyr og anparter i Åsø Vindmøllelaug. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft,
begge sønnerne hjælper til med den daglige drift.
ELLEKÆRVEJ 5, "JOHANSMINDE", KAGSTRUP, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53750043.
THORVALD CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 6.-4.-1909, søn af Karen og Valdemar
Chistensen, gift d. 17.-7.-1951 med Inger Jensen, jordemoder, født d. 18.-1.-1923,
datter af Ingrid Marie og Niels Marius Jensen. Parret har døtrene: Karen, født d. 10.9.-1957, Helle, født d. 15.-10.-1958 og Sara, født d. 19.-4.-1961.
T.C. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1956 fra sin far
Valdemar Christensen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 29 ha., der er 3,3 ha. mose og eng.
Stuehuset er opført omkr. 1848 og restaureret i 1959-60. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald begge fra omkr. 1848 samt maskinhus og lade begge fra 1924.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 2
traktorer og fast brændselsfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ENGELSTOFTEVEJ 1, "ENGGÅRDEN", ENGELSTOFTE, 4171 GLUMSØ.
MOGENS BAAGLAND, gårdejer, født d. 4.-10.-1937, søn af Gudrun og Kai Baagland,
gift d. 10.-8.-1964 med Grethe Hagedorn, husholdningslærer, født i 1944, datter af
Elna og Otto Hagedorn. Parret har børnene: Helle og Troels.
M.B. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1983 fra Hans Jacob
sen. Areal 27,5 ha. incl. forpagtning på 24 ha. af Skelbyvej 141.
Bygningerne, der alle er fra 1700-tallet, består af stuehus, svinestald, lade og
maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, roer,
byg og ærter. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1
medhjælper om sommeren.
M.B. ejer og driver også "Amalienborggård", Hejreskovvej 38, 4173 Fjenneslev.
ENGELSTOFTEVEJ 4, "ENGELS
TOFTEGÅRDEN", ENGELSTOFTE,
4171 GLUMSØ, tlf. 53-646205.
BØRGE EBERHARDT HENRIK
SEN, gårdejer, født d. 11.-7.1926, søn af Karen og Julius Hen
riksen, gift d. 1.-7.-1950 med
Else Marie Andersen, cand.
pharm., født d. 21.-11.-1924,
datter af Karen og Theodor An
dersen. Parret har børnene: Ka
ren og Ole.
B.E.H. er skolekonsulent. Han forpagtede gården i 1958 og købte den d. 1.-4.-1960 fra
sin mor Karen Henriksen.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 35 ha., der er 2,5 ha. mose. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1830 og restuareret i 1967. Avlsbygningerne, der brændte, blev
genopført i 1911 med kvægstald, svinestald og lade, desuden er der maskinhus fra
1980.

ENGELSTOFTEVEJ 10, "HØJAGERGÅRD", ENGELSTOFTE, 4171 GLUMSØ, tlf. 53647224.
NIELS ERIK LARSEN, gårdejer, født d. 16.-8.-1947, søn af Mimi og Otto Larsen, gift
d. 18.-4.- 1970 med Hanne Jørgensen, gårdejer, født d. 21.-10.-1946, datter af Rigmor
og Carl Jørgensen. Parret har børnene: Claus og Heidi.

-314-

Niels E. Larsen er entreprenør
mekaniker. Han overtog gården
d. 31.-12.-1986 fra sin far Otto
Larsen. Gården har været i slæg
tens eje siden 1938.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
18 ha., der er 1 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1881 og
tilbygget i 1985-86. Avlsbygnin
gerne består af hestestald ændret
fra svinestald i 1961, ridehal fra
1966, maskinhus fra 1954 og
foderrum. Besætningen består af heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er vinter
byg, vårbyg og hvede. Der er 2 traktorer og 1 rendegraver. Maskinstation bruges til
tærskning og sprøjtning. På gården har der været rideskole igennem 27 år, den er til
lige tilholdssted for Suså Rideklub.
FENSMARKVEJ 17, HJULBÆK,
4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53746227.
EVALD HOLST SØRENSEN, hus
mand, født d. 11.-6.-1928, søn af
Sigrid og Rasmus Holst Søren
sen, gift d. 20.-11.-1954 med
Grethe Petersen, medhjælpende
hustru, født d. 14.-8.-1932, dat
ter af Eli og Carsten Petersen.
Parret har børnene: Ulla, født d.
13.-9.-1957 og Carsten, født d.
4.-11.-1960. E.H.S. driver lidt maskinstation i området. Han overtog gården i 1955 fra
Jordlovsudvalget.
Ejendomsskyld ca. 850.000. Areal 10,4 ha., heraf tilkøbt 2,8 ha. Der er forpagtet 4,4
ha. Stuehuset er opført i 1955. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1955, svine
stald og lade begge fra 1966 og maskinhus fra 1984. Gården drives med en svinepro
duktion på 17 årssøer, der produceres 250 slagtesvin årligt, desuden er der 3 årsammekøer, 4 ungdyr og 9 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er
sukkerroer. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og kornmagasin. Man anvender ingen
fremmed arbejdskraft.
FENSMARKVEJ 21, "FLINTHØJ", HJULBÆK, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-746969.
BRUNO WERNER, gårdejer/vinduespolerer, født d. 26.-10.-1939, søn af Grete Justa og
Ernst Werner, gift d. 26.-12.-1961 med Ulla Andersen, sygehjælper, født d. 9.-3.-1943,
datter af Inger og Helge Andersen. Parret har døtrene: Annette Pia, født d. 4.-1.-1963
og Birgitte Joan, født d. 21.-7.-1965.
B.W. har selvstændig vinduespolererfirma. Han overtog gården d. 22.-12.-1977 fra Kaj
Verner Nielsen.
Ejendomsskyld ca. 875.000. Areal 7,7 ha., der er 1,1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald,sviestald og maskin
hus alle fra 1956. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn
og sukkerroer. Der er 1 traktor, kornsilo, korntørreri med kold luft, combifyr og an
parter i Tybjerg Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FENSMARKVEJ 30, "GRÆNSEN", HJULBÆK, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-746803.
TAGE HOLST, pelsdyravler, født d. 12.-6.-1936, søn af Inger og Kaj Holst, gift d.
31.-8.-1958 med Kerstin Nordgren, medhjælpende hustru, født d. 6.-3.-1934, datter af
Karin og Gunnar Nordgren. Parret har døtrene: Karin, født d. 4.-11.-1956, Inger, født
d. 30.-9.-1959, Birgit, født d. 19.-7.-1966 og Marianne, født d. 22.-8.-1969.
T.H. overtog gården d. 1.-10.-1983 fra Otto Houmann.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 2,8 ha.
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vej 28, her bor datteren Karin med familie.

"Grænsen"s stuehus er opført i
1929 og restaureret i 1983-84.
Avlsbygningerne består af pelseri
fra 1929 og 10 minkhaller opført
i årene 1976-83. Gården drives
med en minkproduktion på 2.000
avlstæver, der produceres ca.
1.0000 stk. årligt. Der er 1 trak
tor, 2 fodermaskiner og maskiner
til pelsning. På gården er ansat 2
medhjælpere og datteren Karin.
T.H. ejer også et hus Fensmark-

GRANSKIFTET 5, "AASAGER", AVERSI, 4690 HASLEV, tlf. 53-642012.
OLE THORSEN, gårdejer, født d. 9.-7.-1945, søn af Gudrun og Holger Thorsen, gift d.
14.-2.-1969 med Birgit Sørensen, sygehjælper, født d. 23.-12.-1947, datter af Ida B. og
Henning Sørensen. Parret har bnrnene: Henri, fødtnd. 13.-4.-1969 og Anne-Dothe, født
d. 2.-5.-1973.
O.T. har været på Lyngby Ldbrugsskole og er i Ligningsrådet. Han overtog gården d.
1.-5.-1972 fra sin far Holger Thorsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejedomsskyld 1.460.000. Areal 12,1 ha., der er forpagtet 7,7 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1869 og restaureret i 1976-77. Avlsbygningerne består af
svinestalde fra 1966 og 1973, kalvestald fra 1976 og maskinhus fra 1950. Gården dri
ves med en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres 500 slagtesvin årligt, des
uden er der 30 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Der er 12 bistader, der produce
res ca. 200-300 kilo honning årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
hvede, raps og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og vindmølle.
O.T. ejer og driver også Tornelundsvej 3, Aversi, 4690 Haslev.
GRANSKIFTET 7, "ØSTERMARK",
AVERSI, 4690 HASLEV, tlf. 53642131.
KIRSTEN FREDERIKSEN, parcel
list, født d. 11.-10.-1934, datter
af Anna og Hans Chr. Jensen,
gift d. 11.-7.-1953 med Helge
Frederiksen, parcelist, født d.
26.- 6.-1917, søn af Kristine og
Sofus Frederiksen. Parret har
børnene: Palle, født d. 26.-7.-1954
og Hanne, født d. 12.-9.-1958.
H.F. døde d. 27.-6.-1988.
K.F. overtog gården d. 1.-4.-1965 sin far Hans Chr. Jensen. Nuværende ejer er 4.
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 7,7 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1886, restaureret flere gange senest i 1989. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1923 løbende vedligeholdt, vognport fra 1927 renoveret i
1970-71, svinestalde fra 1970 og 1978 samt maskinhus fra 1978.

GRANSKIFTET 11, "GRANSKIFTEGÅRD", AVERSI, 4690 HASLEV, tlf. 53-642427.
HOLGER LUNDEN, gårdejer, født d. 3.-6.-1949, søn af Kristine og Ove Lunden, gift
d. 23.-11.-1968 med Brita Jensen, laborant, født d. 10.-6.-1950, datter af Margrethe
Elisabeth og Viktor Kongsted Jensen. Parret har børnene: Dorte, født d. 6.-5.-1969 og
Troels, født d. 30.-5.-1974.
H.L. er ansat i et kornfirma i Glostrup, han har været på Riber Kærgård og Vejlby
landbrugsskoler. Han overtog gården d. 15.-8.-1986 fra John Wilson.
Ejendomsskyld 2.320.000. Areal 33 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret omkr. 1970. Avlsbygningerne består af
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maskinhus fra 1973. Besætningen består af ca. 20 får til opdræt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, frø, raps og ærter. Der er 1 traktor, plansilo og korntørreri
med varm luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GULDAGERVEJ 3, "GULDAGERGAARD", HERLUFLILLE, 4160
HERLUFMAGLE, tlf. 53-751410.
ANNI DAM, gårdejer, født d.
7.-8.-1949, datter af Jenny og
Chr. Larsen, gift d. 8.-8.-1981
med Niels Dam, afd. ingeninør,
født d. 9.-9.-1950, søn af Inger
og Aage Dam. Parret har sønner
ne: Henrik, født d. 17.-8.-1982
og Carsten, født d. 29.-5.-1986.
A.D. overtog gården d. 31.-12.1974 fra sin far Chr. Larsen. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1822.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 30,4 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1917 renoveret i 1952, svinestald fra 1877 renoveret i 1952 og lade fra 1952. Går
den drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og frø
græs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft,
combifyr og anparter i Herluflille Vindmøllelaug. Man anvender ingen fremmed ar
bejdskraft.
HERLUFLILLE MØLLEVEJ 2,
"LILLE-FUGLSANG", TYBJERG,
4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53751862.
TOMMY POULSEN, gårdejer,
født d. 3.-6.-1951, søn af Esther
og Villy Poulsen, gift d. 7.-5.-1977
med Karen Hermansen, medhjæl
pende hustru, født d. 18.-8.-1955,
datter af Ellen og Poul Herman
sen. Parret har døtrene: Monica,
født d. 21.-12.-1977 og Bettina,
født d. 14.-2.-1979.
T.P. er vejmand. Han overtog gården d. 1.-7.-1977 fra sin far Villy Poulsen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 15,1 ha.
Stuehuset er opført i 1985 efter brand i 1984. Avlsbygningerne består af hønsestald,
lade og maskinhus alle fra 1985 og gylletank. Besætningen består af 300 høns og 2
rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg og raps. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.

HJELMSØLILLEVEJ 3, "HØVALDEGAARD", BUSKE, 4160 HER
LUFMAGLE, tlf. 53-643514.
SVEND JUUL CHRISTIANSEN,
gårdejer, født d. 25.-6.-1947, søn
af Ebba og Ove Christiansen,
gift d. 15.-9.-1973 med Aase Jen
sen, husholdningslærer, født d.
14.-4.-1948, datter af Marie og
Aage Jensen. Parret har børnene:
Jakob, født d. 4.-10.-1976 og Ida,
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S.J.C. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1975 Richard
Rasmussen. Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er 0,55
ha. mose og 7,7 eng, der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1865 og restaureret senest i 1978. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1865 løbende vedligeholdt og gennemrenoveret i 1975, farestald fra 1975,
lade fra 1956, maskinhus fra 1980 og foderhus. Gården drives med en svineproduktion
på 135 årssøer, d r sælges 2.800 smågrise årligt. Planteproduktonens salgsafgrøder er
ærter, raps og byg. Der er 2 traktorer, mejetærsker, plan- og tårnsiloer, korntørreri
med varm og kold luft samt halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

HJELMSØLILLEVEJ 6, "BUSKEGAARDEN", BUSKE, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53643381.
POUL CHRISTENSEN, forpagter, født d. 20.-4.-1930, søn af Inger og Nils Peter Chri
stensen, gift d. 15.-11.-1958 med Grethe Christiansen, medhjælpende hustru, født d.
12.-5.-1935, datter af Johanne og Hans Christiansen. Parret har børnene: Torben Bo,
født d. 20.-5.-1961 og Inger Bente, født d. 26.-5.-1967.
P.C. er medlem af Suså Byråd. Han forpagtede gården i 1972.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 37 ha., heraf lidt blandet plantage.
Stuehuset er opført omkr. 1893 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade alle fra 1868 og løbende renoveret. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede, byg og maltbyg. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med koldluft og anparter i Avers!
Vindmøllelaug.
P.C. ejer og driver også "Krogsøgaard", Petershøjvej 20 og Klintemarksvej 2. Gårdens
ejer er Helmar Jensen, Trælløsevej 16, 4160 Herlufmagle.
HJELMSØLILLEVEJ 12, "ELLEGÅRDEN", HJELMSØLILLE, 4160
HERLUFMAGLE.
JOHANNES TEILMANN MADSEN,
parcellist. Omtales under Hjelmsølillevej 32.
J.T.M. overtog gården i 1976 fra
Viggo Pedersen.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal
21,5 ha., heraf lidt plantage.
Stuehuset er opført i 1890, re
staureret i 1940 og løbende ved
ligeholdt. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald begge fra 1890 og lade
fra 1940. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer.
Der er combifyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
J.T.M. ejer og driver også Hjelmsølillevej 32, 4160 Herlufmagle.

HJELMSØLILLEVEJ 17, "SOLBAK
KEGÅRD", HJELMSØLILLE, 4160
HERLUFMAGLE, tlf. 53-642233.
EVALD DYRVING, gårdejer,
født d. 18.-1.-1937, søn af Karen
og Laurids Dyrving, gift i 1967
med Birgit Leegaard Ubbesen,
husholdningslærer, født d. l.-ll.1943, datter af Kirstine og Bør
ge Ubbesen. Parret har børnene:
Thomas, født d. 6.-10.-1970 og
Tina, født d. 10.-11.-1975.
E.D. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1977 fra
Jørgen Davidsen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 17,7 ha.
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Stuehuset er opført omkr. 1892 og restaureret i årene 1978-82. Avlsbygningerne består
af svinestald fra 1897 renoveret i 1983 og løbende vedligeholdt, svinestald og lade
begge fra 1978 samt gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer,
der sælges 1.100 smågrise og 1.100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde
er raps. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HJELMSØLILLEVEJ 18, "BYBJERGGAARD", HJELMSØLILLE, 4160
HERLUFMAGLE, tlf. 53-642245.
JENS LANGKJÆR, landmand,
født d. 8.-5.-1944, søn af Sigrid
og Knud Langkjær, gift d. 30.10.-1965 med Marie Poulsen,
medhjælpende hustru, født d.
16.-10.-1945, datter af Anne Ma
rie og Karl Martin Poulsen. Par
ret har børnene: Jan, født d. 28.4.-1967 og René Filip, født d.
23.-12.-1970. J.L. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d.
15.-5.-1983 fra Niels Skov. Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 17 ha.
Der er 2 ha. plantage. Derudover er der forpagtet 160 ha.
Stuehuset er opført i 1896, restaureret i 1983 og løbende vedligeholdt. Avslbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1896 og løbende vedligeholdt samt lade fra
1896 ændret til maskinhus i 1986. Gården drives med en ægproduktion, der er 2.000
høns, og der produceres ca. 700.000 skrabeæg årligt, desuden er der 10 moderfår samt
avl af racen Dorset Horne. Planteproduktionens salgsafgrøder er græsfrø, raps, ærter,
brødhvede og maltbyg. Man anvender ikke kunstgødning, udelukkende affald fra høns
bruges til gødning. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 combisåmaskine, plansilo,
korntørreri med varm og kold luft samt fast brændselsfyr. Man anvender ingen frem
med arbejdskraft.
J.L. ejer og driver også Langkjær Skovservice, med ca. 10 mand ansat i sæsonpe
rioder.

HJELMSØLILLEVEJ 23, "BIRKGAARDE", HJELMSØLILLE, 4160
HERLUFMAGLE, tlf. 53-642240.
BØRGE ISRAELSEN, gårdejer,
født d. 30.-4.-1918, søn af Marie
og Søren Andersen Israelsen, gift
d. 8.-10.-1941 med Else Jørgen
sen, medhjælpende hustru, født
d. 21.-9.-1916, datter af Ellen
Margrethe og Theodohr Jørgen
sen. Parret har døtrene: Birgit,
født d. 17.-8.-1942 og Lis, født
d. 31.-5.-1945. B.I. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 7.-7.1945 fra Marie Larsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 23,8 ha., der er 4,4 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført i 1896 og løbende vedligholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1896. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af byg og hvede. Der er 1 traktor og plantørreri med kold luft. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
HJELMSØLILLEVEJ 32, KLINSMARKEN, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-642170.
JOHANNES TEILMANN MADSEN, parcelist, født d. 12.-8.-1931, søn af Ellen Krestine
og Peter Chr. Madsen, gift d. 26.-11.-1960 med Åse Merethe Biilow, medhjælpende
hustru, født d. 26.-11.-1940, datter af Gerda og Magnus Biilow. Parret har børnene: Ib,
født d. 24.-9.-1963, Laila, født d. 12.-12.-1965, Krestine, født d. 17.-10.-1971 og
Henning, født d. 17.-3.-1975.
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Johannes T. Madsen har været på
Langelands Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-12.-1959 fra
sin far Peter Chr. Madsen.
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal
8,8 ha., der er lejet 12,1 ha.
Stuehuset er opført i 1926, re
staureret i 1980 og løbende vedli
geholdt. Avlsbygningerne består
af kvægstalde fra 1926 og 1971,
løsdriftsstald fra 1974, lade fra
1971 og foderhus fra 1976. Går
den drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 70 ungdyr og 5 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 4 traktorer og staldvar
me til stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat
lidt løs hjælp, når man har brug for det.
J.T.M. ejer og driver også Hjelmsølillevej 12, stuehuset er udlejet.
HJELMSØLILLEVEJ 33, KLINSMARKEN, 4160 HERLUFMAGLE,
tlf. 53-642171.
BENT CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 9.-3.-1935, søn af Erna
og Valdemar Christensen, gift d.
28.-9.-1957 med Ingrid Jørgensen,
medhjælpende hustru, født d. 1.5.-1937, datter af Katrine og
Chr. Jørgensen. Parret har søn
nerne: Steen, født d. 12.-2.-1958,
Bo, født d. 17.-1.-1962 og Jens,
født d. 15.-9.-1967.
B.C. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-9.-1957 fra
Else Davidsen.
Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha. Der er forpagtet 27,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850, restaureret i 1971 og løbende vedligeholdt. Avlsbyg
ningerne består af kvægstalde fra 1850 og 1960 begge ændret til svinestalde i 1971,
svinestalde fra 1966 og 1971, slagtesvinestald fra 1972, farestald fra 1978, maskinhus
fra 1975 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der pro
duceres ca. 2.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ær
ter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 sprinkler markvandingsanlæg, plansilo, korn
tørreri med kold luft og staldvarme til stuehuset. Sønnen Steen hjælper til.
B.C. er medejer af Næstvedvej 76, hvor sønnen Steen bor.
HJULEBÆKVEJ 2, "GELSTEDGAARD", GELSTED, 4160 HER
LUFMAGLE, tlf. 53-751211.
VAGN HANSEN, gårdejer, født
d. 10.-6.-1929, søn af Ida og Karl
Hansen, gift d. 30.-11.-1953 med
Ane Margrethe DePlace, medhjæl
pende hustru, født d. 19.-3.-1932,
datter af Petra og Arendt De
Place. Parret har børnene: Steen,
født d. 13.-5.-1955, Bjørn, født
d. 15.-9.-1956 og Helle, d. født
3.-1.-1961. V.H. har været på Fjordvang Landbrugsskole og er i Amtsrådet. Han
overtog gården d. 1.-1.-1959 fra H. C. Jensen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 27 ha., der er 0,55 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1899, restaureret i 1970 og løbende vedligeholdt. Avlsbygnin-
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omkr. 1965, svinestald og lade begge fra omkr. 1875 og renoveret omkr. 1965 og ma
skinhus fra 1974. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af suk
kerroer, ærter, raps, maltbyg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo
samt korntørreri med varm og kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

HJULEBÆKVEJ 3, GELSTED, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-751122.
HELGE HANSEN, parcelist, født d. 31.-7.-1925, søn af Emmy og Erhard Hansen, gift
d. 13.-4.-1949 med Elna Hansen, medhjælpende hustru, født d. 12.-11.-1923, datter af
Hulda og Niels Peter Hansen. Parret har døtrene: Marianna, født d. 8.-11.-1951 og
Lissy, født d. 18.-6.-1953. E.H. døde i 1981.
H.H. overtog gården d. 1.-4.-1956 fra Harald Jensen.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 17,2 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført sidst i 1800-tallet og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra sidst i 1800-tallet renoveret i 1960, svinestald fra 1960 og maskinhus
fra 1962. Der er 1 traktor.

HJULEBÆKVEJ 26, "HJULBÆKGAARD", HJULEBÆK, 4160 HER
LUFMAGLE, tlf. 53-747240.
ROBERT FLEMMING OLSEN,
gårdejer/pelsdyravler, født d.
25.-4.- 1959, søn af Anna Dor
thea og Harry Vagn Olsen, gift
d. 25.-9.- 1982 med Henny Hov
gård Jensen, økonomaassistent,
født d. l.-l.- 1959, datter af
Johnna Hovgård og Leif Jensen.
Parret har børnene: Rikke Maria,
født d. 7.-6.-1982 og Anders Daniel, født d. 30.-8.-1988.
R.F.O. har været på Kærhave og Lyngby landbrugsskoler, han er i bestyrelsen for Hjulebæk Vindmøllelaug. Han overtog gården d. 1.-8.-1981 fra Henry Hansen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 28,6 ha., der er forpagtet 27,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1932, svinestald fra omkr. 1880 tilbygget i 1972, 5 minkhaller opført fra
1983-88 og fodersilo. Gården drives med en minkproduktion på 900 tæver, der produ
ceres ca. 5.000 skind årligt, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer, maltbyg og raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og anparter i Hjulebæk Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. I sæsonen er der
ansat ca. 4 skoledrenge.
HJULEBÆKVEJ 28, HJULEBÆK,
4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53746175.
ERIK FREDERIKSEN, gårdejer,
født d. 5.-2.-1933, søn af Anna
og Viggo Frederiksen, gift d. 7.5.-1955 med Rie Hansen, med
hjælpende hustru, født d. 12.-10.1932, datter af Dorthea og Ak
sel Hansen. Parret har døtrene:
Bodil, født d. 13.-10.-1955, Inge,
født d. 27.-12.-1958 og Anne,
født d. 19.-9.-1963.
E.F. overtog gården d. 1.-8.-1963
fra sin svigerfar Aksel Hansen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 15,5 ha., der er 0,55 ha. fredskov og forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1875, restaureret flere gange senest i 1977. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra omkr. 1875 renoveret i 1966, svinestald fra 1966, garage
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kvægproduktion på 30 årskøer, 28 ungdyr og 18 slagtekalve af racerne RDM og SDM,
desuden er der 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
hvede, maltbyg og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med
varm og kold luft, staldvarme til stuehuset og anparter i Hjulebæk Vindmøllelaug. På
gården er ansat 1 fast medhjælper.
HJULEBÆKVEJ 36, HJULEBÆK,
4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53746209.
JOHANNES HANSEN, gårdejer,
født d. 23.-7.-1919, søn af Anna
og Niels Hansen, gift d. 10.-11.1945 med Johanne Madsen, med
hjælpende hustru, født d. 22.-6.1925, datter af Karen og Henrik
Madsen. Parret har børnene: Brit
ta, født d. 20.-11.-1946, Esther,
født d. 28.-4.-1949, Svend, født

d. 13.-2.-1953 og Susanne, født d. 11.-12.-1965.
J.H. overtog gården d. 1.-3.-1960 fra Poul Madsen, Nuværende ejer er 4. generation
på gården.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført i 1957 og løbende vedligeholdt. Avslbygningerne består af kvæg
stald fra 1946 løbende vedligeholdt, svinestald fra omkr. 1947 løbende vedligeholdt og
lade fra 1950. Besætningen består af høns og kyllinger. Planteproduktionens salgsaf
grøde er maltbyg. Der er 1 taktor, anpart i mejetærsker, tårnsilo samt korntørreri
med varm og kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

HJULEBÆKVEJ 40, HJULEBÆK,
4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53746339.
LEIF JENSEN, gårdejer, født d.
13.-3.-1937, søn af Ingemargrethe og Evald Jensen, gift d. 26.7.-1958 med Johnna Hovgård Jo
hansen, medhjælpende hustru,
født d. 30.-12.-1938, datter af
Sigrid Margrethe og Richard Hov
gård Johansen. Parret har børne
ne: Henny, født d. 1.-1.-1959,
Gitte, født d. 9.-3.-1962 og Henrik, født d. 19.-12.-1966.
L.J. har været på Kærhave Landbrugsskole, han er lokalformand for Herlufmagle og
Omegns Familiebrug. Han overtog gården d. 1.-4.-1966 fra Ove Jensen.
Ejendomsskyld ca. 1.200.000. Areal 20,7 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er forpagtet 8
ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800, restaureret i 1984 og løbende vedligeholdt. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald og svinestald begge fra omkr. 1941 og renoveret i 1978,
minkhaller fra 1986, lade fra 1960, hvoraf halvdelen er ændret til kostald i 1978,
maskinhus fra 1980 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 24
årskøer og 24 ungdyr af racen SDM, desuden er der 170 minkavlstæver, der produceres
ca. 800 skind årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og maltbyg. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornmagasin, korntørreri med kold luft, combifyr og
anparter i Hjulebæk Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
HOLMAGER 23, "ASKELYGAARD", LANGE TRÆLLØSE, 4160 HERLUFMAGLE, tlf.
53-750303.
OLE GODSKE-HANSEN, murermester, født d. 31.-12.-1941, søn af Karen og Rasmus
Hansen, gift d. 6.-8.-1977 med Lise Godske, medhjælpende hustru, født d. 19.-3.-1947,
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datter af Inger og Herman Godske. Parret har børnene: Claus, født d. 6.-9.-1970, Pia,
født d. 21.-9.-1974 og Ida, født d. 3.-5.-1977.
O.G.H. driver murermesterforretning fra ejendommen. Han overtog gården d. 1.7.-1982 fra Preben Andersen.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 26,4 ha., der er 2 ha. fredskov og bortforpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra 1936. Der er 1 traktor og fast brændselsfyr. Murermester
virksomheden beskæftiger 2-3 medarbejdere alt efter behov.

HOLMAGER 25, "HOLMAGERGAARD", TRÆLLØSE-MARK, 4160 HERLUFMAGLE,
tlf. 53-750195.
ERHARD LUND NIELSEN, fhv. gårdejer, født d. 25.-10.-1925, søn af Konradine og
Jens Peter Nielsen, gift d. 24.-11.-1946 med Ellen Jensen, husmor, født d. 21.-6.-1928,
datter af Johanne Katrine og Julius Jens Peter Jensen. Parret har børnene: Erik, født
d. 12.-9.-1947, Hanne, født d. 2.-8.-1953, Lena, født d. 18.-6.-1957 og Ole, født d.
30.-1.-1964.
E.L.N. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1956 fra
Henny og Knud Rasmussen.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 1,7 ha., der er frasolgt 16,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge fra 1964 og lade fra 1981. Besætningen består af lidt høns.
Der er 1 traktor og fast brændselsfyr.

HOLMAGER 52, TRÆLLØSE,
4171 GLUMSØ, tlf. 53-646338.
KAJ NIELSEN, gårdejer, født d.
3.-6.-1917, søn af Karen og Lud
vig Nielsen, gift d. 30.-10.-1942
med Karen Pedersen, medhjælpende
hustru, født d. 13.-8.-1922, dat
ter af Camille og Johan Peder
sen. Parret har børnene: Jonna,
født d. 22.-1.-1944 og John, født
d. 11.-1.-1946.
K.N. har været på Malling Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-9.-1958 fra Jens Knudsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 8,5 ha., der er bortforpagtet 6,6 ha.
Stuehuset er opført omkr 1965. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1961 og
1964, lade og maskinhus begge fra 1971. Besætningen består af 1 hest. Der er 1 trak
tor, 1 mejetærsker og fast brændselsfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

HOVVEJ 9, HERLUFLILLE, 4160
HERLUFMAGLE, tlf. 53-751419.
KNUD BAUNEGAARD, pensionist,
født d. 29.-4.-1923, søn af Rasmine og Kristian Jensen, gift d.
2.-8.-1958 med Hedvig Jeppesen,
medhjælpende hustru, født d.
12.- 5.-1922, datter af Edith og
Olaf Jeppesen. Parret har børne
ne: Hanne, født d. 19.-5.-1957
og Niels, født d. 26.-11.-1958.
K.B. har været på Tune Land
brugsskole. Han overtog gården d. 11.-12.-1956 fra Frederik Jensen.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 8,3 ha., der er 2,8 ha. skov og eng, der er bortforpagtet
8 ha. Stuehuset er opført i 1930 og løbende vedligeholdt. Avslbygningerne består af
kvægstald og svinestald begge fra 1927 renoveret i 1945, vognport og vaskehus fra
1877, lade fra 1877 renoveret i 1945 og maskinhuse fra 1858 og 1974. Der er 1
traktor.
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HOVVEJ 10, "NORDGAARD", HERLUFLILLE, 4160 HERLUFMAGLE.
JØRGEN SKELHØJ, gårdejer, født d. 2.-10.-1939, søn af Carla og Vagn Skelhøj, gift
d. 17.-2.-1962 med Lizzi Jensen, medhjælpende hustru, født d. 14.-9.-1942, datter af
Valborg og Vagn Jensen. Parret har sønnen Keld, født d. 6.-3.-1964.
J.S. overtog gården d. 5.-5.-1971 fra Poul Hansen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 34 ha., der er 0,2 ha. med fredskovspligt, 2,2 ha. skov,
græs og mose. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1960 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1914 renoveret i 1954 efter brand, gammel stuehus fra 1850 tilbygget og æn
dret til svinestald i 1972, lade og maskinhus begge fra 1976, foderhus og gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der produceres 1.000 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og græsfrø. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, korntørreri med kold luft og combifyr. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet. Man har 1 skoledreng til hjælp.
HÆGGERUPVEJ 2, "KORNBAKKEGÅRDEN", KORNBAKKEN, 4160 HERLUFMAGLE,
tlf. 53-642003.
PETER ERIK MORTENSEN, gårdejer, søn af Nilsigne og Hans Peter Mortensen, gift d.
19.-5.-1956 med Karen Ingrid Johansen, medhjælpende hustru, født d. 4.-1.-1934, dat
ter af Klara og Niels Johansen. Parret har børnene: Jørgen Erik, født d. 19.-4.-1959
og Birthe, født d. 11.-4.-1964.
Sønnen Jørgen Erik er medejer af gården, han har været på Kærhave og Høng land
brugsskoler. P.E.M. overtog gården d. 1.-5.-1986 fra Knud Erik Larsen.
Ejendomsskyld ca. 4.291.000. Areal 59,8 ha., der er 1,7 ha. fredskov og forpagtet 27
ha.
Stuehuset er opført i 1902 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1900 og 1978, lade fra 1900, maskinhus fra 1987, 2 gylletanke og udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægbesætning på 96 årskøer, 116 ungdyr og 3 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der
er 7 traktorer, 1 gummiged, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt combi
fyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 foderme
ster og medhjælp.

HÆGGERUPVEJ 19, "ASKDAL", HÆGGERUP, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-642122.
PER HJORT KRISTIANSEN, bygningskontruktør, født d. 4.-8.-1951, søn af Vinni Hjort
og Niels Otto Kristiansen, gift d. 5.-6.-1976 med Bente Merete Lund, assistent, født
d. 7.-3.-1953, datter af Rita og Wilhelm Lund. Parret har sønnen Claus, født d. 24.8.-1982.
P.H.K. overtog gården i 1984 fra Erik Jakobsen.
Areal 10 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af
svinestald og lade begge fra omkr. 1850. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af sukkerroer, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og
halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
HÆGGERUPVEJ 21, HÆGGERUP, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-642207.
HENRIK LARSEN, pelsdyravler, født d. 21.-12.-1955, søn af Verna og Hans Larsen.
H.L. overtog gården d. 21.-4.-1985 fra sin far Hans Larsen.
Ejendomsskyld ca. 650.000. Areal 5,5 ha., der er 0,55 ha. skov og bortforpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og gennemrestaureret i 1985. Avlsbygningerne består af 5
minkhaller fra 1979-85, værksted og lade begge fra 1870, lade fra 1985 ændret til
pelsrum. Gården drives med en minkproduktion på 800 minktæver, der produceres
3.900 skind årligt. Der er 1 traktor. På gården er ansat 6 mand i sæsonen.

KAGSTRUPVEJ 4, "BIRKELYGAARD", KAGSTRUP, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53750419.
CHRIS TOUSTRUP HANSEN, gårdejer, født d. 11.-4.-1962, søn af Lis og Bent
Toustrup Hansen, gift d. 20.-2.-1988 med Jane Christensen, lærer, født d. 8.-7.-1963,
datter af Lizzie og Teddy Kjeld Christensen. Parret har datteren Anna, født d.
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8.-6.-1988.
Chris T. Hansen har været på
Sydsjællands og Høng landbrugs
skoler. Han overtog gården d.
1.-4.-1984 fra Verner Aagaard
Hansen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal
27,6 ha., der er 1,5 ha. eng og
forpagtet 38,5 ha.
Stuehuset er opført i 1960 og
restaureret i 1987. Avlsbygninger
ne består af kvægstald, svine
stald og lade alle fra sidst i 1800 og renoveret i 1930, svinestald fra 1967 og maskin
hus fra 1979. Besætningen består af 1.500 skrabehøns og 2 heste. Planteproduktionens
salgsafgrøder er græsfrø, ærter, vinterraps, vinterhvede, maltbyg, roer, rosenkål og
broccoli. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsiloer, korntørreri med varm
og kold luft samt combifyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På går
den er ansat løs medhjælp i sæsonen.

KAGSTRUPVEJ 6, "ELLEKÆRGAARD", KAGSTRUP, 4160
HERLUFMAGLE, tlf. 53-750185.
JØRGEN JENSEN, gårdejer, født
d. 10.-7.-1929, søn af Helga og
Johannes Jensen, gift d. 11.-7.1958 med Jytte Madsen, boghol
der, født d. 17.-6.-1937, datter
af Karen og Karl Madsen. Parret
har børnene: Lene, født d. 19.6.-1963 og Ole, født d. 2.-5.1967.
J.J. er branddirektør ved forsikringsselskabet Østifterne. Han overtog gården d. 1.4.-1966 fra sin far Johannes Jensen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 33,5 ha., heraf tilkøbt 1,7 ha.
Stuehuset er opført i 1875 og restaureret i 1966-67. Avlsbygnigerne består af svinestalde fra 1964 og 1976 samt maskinhus fra 1976. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 600 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt
halmfyr. Maksinstation bruges til lidt af markarbejdet.
J.J. ejer og driver også Ellekærvej 3 og Pøllegårdsvej 10.
KAGSTRUPVEJ 8, "GERSHØJ", KAGSTRUP, 4160 HERLUFMAGLE.
KJELD HANSEN, gårdejer, født d. 18.-8.-1932, søn af Ingeborg og Johannes Hansen,
gift d. 20.-4.-1960 med Dagny Jensen, hjemmehjælper, født d. 23.-2.-1937, datter af
Agnes og Hans Jensen. Parret har børnene: Jette, født d. 6.-2.-1962 og Torben, født
d. 30.-11.-1964.
K.H. overtog gården d. 1.-4.-1959 fra sin far Johannes Hansen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 19,3 ha., der er forpagtet 8,8 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1970. Avslbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1871 og løbende renoveret samt maskinhus fra 1983.
Gården drives med en svineproduktion på 18 årssøer, der produceres ca. 300 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plan- og tårnsiloer, korntørreri med varm og kold luft samt fast brændselsfyr. Man
anvender ingen fremmed arbejdskraft.

KILDEBOVEJ 4, "KILDEBO", HJELMSØLILLE BAKKER, 4160 HERLUFMAGLE, tlf.
53-642331.
OLE LIND PEDERSEN, gårdejer, født d. 6.-10.-1957 søn af Rosa og Poul Pedersen,
gift d. 14.-4.-1979 med Jette Pedersen, beskæftigelsesvejleder, født d. 28.-11.-1958,
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sen. Parret har børnene: Jess,
født d. 13.-4.-1980, Jesper, født
d. 9.-9.-1983 og Lizette, født d.
21.-2.-1989.
Ole L. Pedersen har været på
Lundby Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-3.-1979 fra et
dødsbo.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal
20 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der
er 1 ha. skov og mose. Derud

over er der forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1920 og løbende vedligeholdt. Avslbygningerne består af
kvægstald fra 1947 ændret til svinestald i 1979, svinestald fra 1979, lader fra omkr.
1920 og 1976 samt maskinhus fra 1984. Gården drives med en svineproduktion på 85
årssøer, der sælges ca. 1.600 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter og frø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, korntørreri med varm og kold luft
samt fast brændselsfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
KIRKEVEJ 14, SANDBY, 4171
GLUMSØ, tlf. 53-643145.
SVEND CHR. PEDERSEN, gård
ejer, født d. 26.-11.-1939, søn af
Emmy og Hans Wiliam Pedersen,
gift d. 4.-12.-1965 med Kirsten
Jytte Nielsen, bogholder, født d.
27.-12.-1942, datter af Edith og
Poul Nielsen. Parret har datte
ren Helle, født d. 26.-2.-1967.
S.C.P. overtog gården d. 1.-4.1987 fra sin far Hans Wiliam
Pedersen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført i 1950, restaureret i 1987 og løbende vedligeholdt. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald, svinestald og lade alle fra 1935. Besætningen består af
1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer og 1
mejetærsker. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
KLINTEMARKSVEJ 2, TYBJERG, 4160 HERLUFMAGLE.
POUL CHRISTENSEN, gårdejer. Omtales under Hjelmsølillevej 6.
P.C. overtog gården i 1958 fra "Tybjerggaard".
Ejendomsskyld 1.020.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført i 1958 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og maskinhus alle fra 1958 og løbende renoveret. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af raps, hvede, byg og maltbyg.
P.C. ejer og driver også Petershøjvej 20, og er forpagter på Hjelmsølillevej 6.
KLINTEMARKSVEJ 4, TYBJERG, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-642251.
MOGENS SØRENSEN, gårdejer, født d. 4.-4.-1954, søn af Inga og Ernst Sørensen.
M.S. overtog gården d. 1.-4.-1977 fra sin far Ernst Sørensen.
Ejendomsskyld ca. 870.000. Areal 9,7 ha., der er forpagtet ialt 2,2 ha.
Stuehuset er opført i 1959. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1959, lade og ma
skinhus begge fra 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 13 årskøer, 4 ungdyr
og 5-6 slagtekalve af racen SDM samt krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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KLINTEMARKSVEJ 6, "MØLLEBO", TYBJERG, 4160 HERLUFMAGLE.
HELGE SØRENSEN, parcellist, født d. 10.-2.-1929, søn af Emmy og Peter Sørensen,
gift d. 26.-3.-1960 med Emilie Elisabeth Labuz, medhjælpende hustru, født d. 27.-3.1935, datter af Sofie og Michael Labuz. Parret har børnene: Jette, født d.
27.-2.-1962, Gitte, født d. 12.-11.-1964 og Troels, født d. 1.-1.-1970.
H.S. overtog gården d. 1.-3.-1959 fra "Tybjerggaard".
Ejendomsskyld ca. 1.000.000. Areal 8 ha., der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1959-60. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1959-69 og
1972 samt maskinhus fra 1973-74. Gården drives med en kvægproduktion på 11 års
køer, 11 ungdyr og 5-6 slagtekalve af blandet race, desuden er der en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1
traktor og combifyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KLINTEMARKSVEJ 8, "ELLEVANG", TYBJERG, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-642069.
AKSEL GODTFRED LARSEN, parcellist, født d. 24.-5.-1929, søn af Marie og Laurids
Larsen. A.G.L. har børnene: Lene, født d. 9.-1.-1962 og Tommy, født d. 31.-10.-1964.
A.G.L. er biavler. Han overtog gården d. 1.-3.-1959 fra "Tybjerggaard".
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 8 ha., der er udlejet 7,5 ha.
Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960, honninghus
og maskinhus begge fra 1969. Der er 30 bistader, og der produceres ca. 450 kilo hon
ning årligt. Der er combifyr.
KLINTEMARKSVEJ 12, "BIRKE
LY", KLINSMARKEN, 4160 HER
LUFMAGLE, tlf. 53-642181.
HANS JØRGEN PEDERSEN, gård
ejer, født d. 27.-10.-1927, søn af
Birta og Karl Pedersen, gift d.
30.-10.-1948 med Gudrun Morten
sen, medhjælpende hustru, født
d. 22.-4.-1927, datter af Ellen og
Vilhjelm Mortensen. Parret har
datteren Birthe, født d. 7.-1.1949.
H.J.P. overtog gården d. 1.-3.-1958 fra "Tybjerggaard".
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 16,1 ha., heraf tilkøbt 8,1 ha. Der er bortforpagtet 15
ha. Stuehuset er opført i 1958, tilbygget i 1962 og løbende vedligeholdt. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1958 ændret til svinestald i 1972, svinestald fra 1958,
lade fra 1958 senere tilbygget med stald, der er maskinhus fra 1977-78.

KRAGEBJERGVEJ 6, SANDBY, 4171 GLUMSØ, tlf. 53-643238.
KARL AAGE PEDERSEN, gårdejer, født d. 21.-3.-1925, søn af Karen og Anders Pe
dersen, gift d. 30.-10.-1948 med Helga Jensen, husassistent, født d. 14.-6.-1928, datter
af Angelika og Claus Jensen. Parret har børnene: Inger, født d. 31.-8.-1949, Jens Jør
gen, født d. 30.-11.-1951, Hanne, født d. 18.-12.-1956 og Karl Erik, født 25.-7.-1963.
K.AA.P. overtog gården d. 21.-3.-1960 fra Poul Steffensen.
Ejendomsskyld ca. 770.000. Areal 12,2 ha., der er 0,7 ha. granplantage. 11,9 ha. er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført sidst i 1800-tallet, restaureret i 1972 og løbende vedligeholdt.
Avlsbygningerne består af svinestald fra omkr. 1923 renoveret i 1980 til bolig for
sønnen Karl Erik, lade fra sidst i 1800-tallet renoveret i 1985 og maskinhus fra 1972.
Der er 1 traktor.

KROGSØVEJ 4, HJELMSØLILLE BAKKER, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-642243.
ERLING DAVIDSEN, gårdejer, født d. 1.-4.-1930, søn af Dorthea og Hans Davidsen.
E.D. bor sammen med søsteren Karen Margrethe, født d. 14.-1.-1922.
E.D. overtog gården i 1963 fra sin mor Dorthea Davidsen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 20,4 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
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kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

Krogsøvej 4's stuehus er opført i
1908-09. Avlsbygningerne består
af kvægstalde fra 1908-09 og
1961, svinestald og lade begge
fra 1963 samt maskinhus fra
1970. Gården drives med en
kvægproduktion på 17 årskøer, 20
ungdyr og 13 slagtekalve af blan
det race. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansi
lo samt korntørreri med varm og

LENEGÅRDSVEJ 9, "LEHNEGÅRD", ENGELSTOFTE, 4171
GLUMSØ, tlf. 53-648392.
TORBEN KRISTIANSEN, gård
ejer, født d. 5.-11.-1956, søn af
Birgit og Kaj Kristiansen, gift d.
5.-5.-1985 med Birgit Stefansen,
pædagogmedhjælper, født d. 1.7.-1960, datter af Kirsten og Vil
ly Stefansen. Parret har børne
ne: Troels, født d. 25.-12.-1985
og Tenna, født d. 29.-7.-1988.
T.K. er funktionær og uddannet gartner. Han overtog gården d. 1.-6.-1986 fra Hans
Jørgen Arntkilde.
Areal 30 ha. og forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1803 og gennemrestaureret i 1980. Avlsbygningerne består
af svinestald fra 1970, lade, maskinhus og foderhus. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af rug, raps, hvede, græsfrø og byg. Der er 2 traktorer, 1
rendegraver, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

LILLE AVERSIVEJ 10, AVERSI, 4690 HASLEV, tlf. 53-642178.
WERNER LARSEN, mekaniker, født d. 15.-11.-1946, søn af Esther Marie og Chr. Lar
sen, gift d. 27.-7.-1968 med Mona Olsson, kontorassistent, født d. 2.-2.-1950, datter af
Iris og Poul Olsson. Parret har sønnen Casper, født d. 11.-7.-1970.
W.L. overtog gården d. 1.-2.-1972 fra Ruth og Lind Christensen.
Ejendomsskyld ca. 595.000. Areal 5,5 ha., der er bortforpagtet 4,4 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1890, restaureret i 1979 og løbende vedligeholdt. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra omkr. 1946 løbende vedligeholdt, maskinhaltag fra
omkr. 1983 og lade fra omkr. 1946. Der er 3 traktorer og combifyr.
MØLLEBÆKVEJ 9,"ØSTERGAARD",
TYVELSE, 4171 GLUMSØ, tlf.
53-646543.
ARNE JENSEN, gårdejer, født d.
29.-12.-1916, søn af Thora L. og
Chr. Jensen, gift d. 25.-4.-1950
med Bethy Larsen, medhjælpende
hustru, født d. 16.-1.-1926, dat
ter af Marie og Carl Larsen. Par
ret har sønnen Hans Kurt, født
d. 2.-7.-1956.
A.J. har været på Kærhave
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1959 fra Ernst Hansen.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 2,2 ha.
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stald, svinestald og lade alle fra omkr. 1900 og løbende vedligeholdt, gylletank og
udendørs køresilo. Gården drives med en alsidig produktion på 22 årskøer, 30 ungdyr
og 10 slagtekalve af racen RDM og 24 årssøer, der sælges 400 smågrise årligt, des
uden er der 1 hest. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og kornmagasin. Sønnen Hans
Kurt er medhjælper på gården og bor hjemme.

MØLLEBÆK VEJ 12, "TYVELSEGAARD", TYVELSE, 4171 GLUM
SØ, tlf. 53-646620.
CLAUS JENSEN, gårdejer, født
d. 24.-5.-1943, søn af Karen og
Aksel Jensen, gift d. 2.-7.-1966
med Anne-Mette Dyhrfjeld, med
hjælpende hustru, født d. 16.-2.1944, datter af Rigmor og Helge
Dyhrfjeld. Parret har børnene:
Anna, født d. 2.-8.-1971 og An
ders, født d. 3.-9.-1975.
C.3. har været på Kærhave Landbrugsskole, han er i kommunalbestyrelsen i Suså. Han
overtog gården d. 1.-4.-1965 fra Stig Pedersen.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 59,5 ha., heraf tilkøbt 15,5 ha. Der er 4 ha. mose.
Derudover er der forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1860, restaureret flere gange senest i 1986 og løbende vedlige
holdt. Avlsbygningerne består af kyllingehuse fra 1967-71, vognport og garage samt
kvægstald alle fra 1860 renoveret i 1967 og løbende vedligeholdt samt maskinhus fra
1930'erne. Gården drives med opdræt af kyllinger ca. 800.000 stk., desuden er der 2
årsammekøer, 2 ungdyr og 4 slagtekalve, 3 rideheste og 5 får. Planteproduktionens
salgsafgrøder er hvede, byg, ærter, bønner, rødsvingel, sukkerroer og raps. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsiloer, korntørreri med varm og kold luft, halm
fyr og anparter i Næsby Tyvelse Vindmøllelaug. Man har 1 skoledreng til hjælp.
C.J. ejer og driver også "Tornehøjgaard", Stenholmsvej 7, Tyvelse.
MØLLEBÆKVEJ 15, "HØJGAARD",
TYVELSE, 4171 GLUMSØ, tlf.
53-646600.
VAGN HENNING HØJGAARD
JACOBSEN, gårdejer, født d.
11.- 1.-1933, søn af Margrethe
og Henry Jacobsen, gift d.
16.-7.- 1960 med Bente Ullerup,
medhjælpende hustru, født d.
10.-8.- 1938, datter af Rigmor
og Aage Ullerup. Parret har døt
rene: Ulla, født d. 25.-7.-1965
og Louise, født d. 8.-6.-1974.
V.H.H.J. har været på Sydsjællands Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1960
fra sine forældre Margrethe og Henry Jacobsen.
Ejendomsskyld 1.210.000. Areal 19,3 ha., heraf tilkøbt 2,8 ha. Der er forpagtet 1,7 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1911, restaureret i 1974 og løbende vedligeholdt. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra omkr. 1911 ændret til svinestald i 1969, lade og fyr
rum samt værksted alle fra omkr. 1911 og maskinhus fra 1972. Besætningen består af
21 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug, maltbyg, sukkerroer, raps og
hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri med kold luft. Man
anvender ingen fremmed arbejdskraft.

NEDERLANDSVEJ 27, "SØLYST", 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-751267.
ERNST JENSEN, parcellist, født d. 22.-10.-1908, søn af Krestene og Peter Jensen,
gift d. 30.-11.-1937 med Agnethe Sørensen, husmor, født d. 21.-8.-1915, datter af
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ret har børnene: Gert, født d.
24.-9.-1938 død i 1984, Vagn,
født d. 30.-4.-1941, Anni, født d.
11.-1.-1943, Lise, født d. 22.-7.1948 og Inger, født d. 27.-11.1950.
Ernst Jensen overtog gården d.
17.-11.-1937 fra Kristian Chri
stoffersen.
Areal 5 ha. Jorden er bortfor
pagte!.
Stuehuset er opført i 1925 og restaureret i 1974-79. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1925. Der er 1 traktor og combifyr.
NYMØLLEVEJ 8, "PILEGAARDEN", AVERSI, 4690 HASLEV,
tlf. 53-642135.
SØREN KRISTENSEN, gårdejer,
født d. 10.-10.-1921, søn af Jo
hanne og Johannes Kristensen,
gift d. 24.-9.-1955 med Birthe
Jensen, korrespondent, født d.
17.-3.-1930, datter af Ellen og
Ejler Jensen. Parret har børne
ne: Torben, født d. 27.-2.-1957,
Michael, født d. 5.-11.-1964 og
Charlotte, født d. 4.-6.-1966. B.J. er i kommunalbestyrelsen i Suså Kommune.
S.K. driver lidt maskinstation i lokalområdet, han har været på Lyngby Landbrugs
skole. Han overtog gården d. 15.-5.-1955 fra Ole B. Suhr.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 34 ha. og forpagtet 28 ha.
Stuehuset er opført i 1924, restaureret i 1973 og løbende vedligeholdt. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1924 ændret til kornopbevaring i 1956 samt svinestald fra
1924 ændret til maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af rødsvingel, enggræs, hvidkløver, ærter, byg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 markvandingsanlæg, korntørreri med varm luft og anparter i Tybjerg Vindmøllelaug. Sønnen Torben hjælper til på gården.
NYMØLLEVEJ 11, "RENNEMOSEGÄRDEN", AVERSI, 4690 HA
SLEV, tlf. 54-642057.
KURT HANSEN, gårdejer, født
d. 9.-11.-1929, søn af Dagmar og
Anders Hansen.
K.H. har været på Tune Land
brugsskole. Han overtog gården i
1954 fra Jordlovsudvalget.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
14,8 ha., der er 1,3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1959. Avls
bygningerne består af svinestald fra 1959, lade fra 1975 og maskinhus fra 1982. Går
den drives med en svineproduktion på 11 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin
årligt, desuden er der 5 årsammekøer, 7 ungdyr, 5 slagtekalve og 1 avlstyr af racen
Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, tårnsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
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NYMØLLEVEJ 15, "NYMØLLE",
TYBJERG, 4100 RINGSTED.
HENNING HANSEN, gårdejer,
født d. 6.-1.-1944, søn af Helene
og Christoffer Hansen, gift d.
11.- 11.-1967 med Rita Christen
sen, medhælpende hustru, født d.
8.- 11.-1939, datter af Jenny og
Gunnar Christensen. Parret har
døtrene: Helle, født d. 28.-3.-1968,
Gitte, født d. 26.-3.-1970 og Dor
te, født d. 15.-4.-1978.
H.H. overtog gården d. 1.-10.-1967 fra Svend Aage Jensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 13,7 ha., der er forpagtet 4,4 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1934 og 1970, lade og maskinhus begge fra 1987, gylletank og udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 37 årskøer, 30 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er græs, roer, korn
og majs. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.

NYVEJ 28, "VESTERGÅRD",
4171 GLUMSØ, tlf. 53-646717.
LEIF VON GERSDORFF, gård
ejer, født d. 28.-2.-1939, søn af
Tove og Christian Carstensen,
gift d. 29.-9.-1973 med Vibeke
Heiner, sygeplejerske, født d.
11.-5.-1944, datter af Inga Anni
og Alf Heiner. Parret har børne
ne: Line, født d. 18.-10.-1974 og
Lars Christian, født d. 7.-9.1978.
L.V.G. er civilingeniør, han er formand for Bavelse Menighedsråd. Han overtog gården
i 1968 fra sine forældre Tove og Christian Carstensen, som købte gården i 1939.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 38 ha., der er ca. 20 ha. mose. Der er forpagtet 7,7
ha. og bortforpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1884 og restaureret omkr. 1985. Avlsbygningerne består af
kvæg- og hestestald samt lade begge fra 1871 og 2 maskinhuse. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion på 22 ha. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo og
korntørreri med kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
NYVEJ 30, "LILLE EGESKOV",
4171 GLUMSØ, tlf. 53-646326.
JØRGEN JACOBSEN, gårdejer,
født d. 7.-3.-1927, søn af Inga og
Rasmus Jacobsen, gift d. 7.-11.1953 med Viola Nielsen, medhjæl
pende hustru, født d. 26.-4.-1934,
datter af Margrethe og Kristian
Nielsen. Parret har døtrene: Gur
li og Kirsten.
J.J. har været på Lundby Land
brugsskole. Han overtog gården i
1969 fra Rasmus Rasmussen. Gården er omkr. 1830 udflyttet fra Regerup Landsby.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er 1 ha. blandet mose.
Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1830 og restaureret i 1930. Avlsbygningerne består af svinestald
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hvede og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 3 tårnsiloer og rørkorntørreri med
varm luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

NÆSBYVEJ 5, "LANGDYSSEGÅRD", NÆSBY, 4171 GLUMSØ.
SØREN HANSEN, gårdejer, født i 1941, gift med Elly Hansen.
S.H. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1989 fra Asta
Pedersen.
Areal 17,5 ha.
Stuehuset er opført i 1918. Avlsbygningerne består af lade og maskinhus. Gården dri
ves udelukkende med planteproduktion bestående af byg og roer. Der er 1 traktor,
plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
NÆSBYVEJ 38, "PRÆSTEGÅR
DEN", NÆSBY, 4171 GLUMSØ,
tlf. 53-646451.
TAGE ANDERSEN, præstegårds
forpagter, født d. 15.-9.-1924,
søn af Marie og Peter Andersen,
gift i 1949 med Hanna Elisabeth
Jensen, død i 1985, gift igen i
1986 med Birthe Lissau. T.A. har
børnene: Eva, Ole, Per, Ruth,
Bent og Annegrethe.
T.A. forpagtede gården d. 1.-4.-

1955 fra Næsby Kirke.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er 1 ha. eng. Derud
over er der forpagtet 45 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1780 og restaureret i 1960. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1920, svinestald fra 1960 og maskinhus. Gården drives som alsidigt landbrug
med 250 slagtesvin, 4 årsammekøer samt 25 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Man anvender ingen frem
med arbejdskraft.
T.A. ejer og driver Skelbyvej 117.
NÆSBYVEJ 41, NÆSBY, 4171 GLUMSØ, tlf. 53-646361.
PREBEN ØLAND, skovtekniker, født d. 19.-3.-1953, søn af Anna og Svend Aage An
dersen, gift d. 26.-1.-1975 med Hanne Restofte, børnehavepædagog, født d. 9.-5.-1953,
datter af Gerda og Olaf Restofte. Parret har sønnerne: Kasper og Rasmus.
P.Ø. har grønt bevis gennem skovteknikeruddannelsen. Han overtog gården d. 15.-2.1985 fra Svend Larsen. Areal 6,6 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af staldbyg
ninger og maskinhus. Besætningen består af nogle få høns og gæs. Planteproduktionens
salgsafgrøder er rug og byg. Der er 1 traktor. Man anvender ingen fremmed arbejds
kraft.
NÆSBYVEJ 49, "AAGAARD",
NÆSBY, 4171 GLUMSØ, tlf. 53646071.
ORLA RICHARD JACOBSEN,
gårdejer, født d. 10.-11.-1911,
søn af Karen Marie og Jacob
Jacobsen, gift i 1962 med Ellen
Christensen, husmor, født d.
21.-4.-1918, datter af Ane og
Carl Christensen.
O.R.J. overtog gården i 1956 fra
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sin far Jacob Jacobsen. Gården har været i slægtens eje siden 1900.
Areal 18 ha., der er bortforpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1840 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af svinestald.
Der er plansilo samt korntørreri med varm og kold luft.
NÆSTVEDVEJ 117, "STORE ØLSEGAARDEN", ØLS, 4171 GLUM
SØ, tlf. 53-643025.
JENS PETERSEN, gårdejer, født
d. 10.-12.-1952, søn af Tove og
Svend Petersen, gift d. 3.-6.-1978
med Margit Pedersen, plejehjems
assistent, født d. 11.-6.-1957, dat
ter af Johanne og Niels Harry Pe
dersen. Parret har sønnerne: Re
né, født d. 31.-8.-1979 og Jesper,
født d. 1.-2.-1983.
J.P. driver "Ølsegaarden's Maskinstation", han har været på Høng Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-6.-1980 fra sin far Svend Petersen.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 48 ha., der er forpagtet 70 ha.
Stuehuset er opført i 1939, restaureret i 1983 og løbende vedligeholdt. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1939 bruges til maskiner, svinestald og maskinhus fra 1979
samt lade fra 1939. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der sælges
1.400 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og græsfrø. Der
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, 1 skårlægger, 1 slamsuger, plan- og
tårnsiloer, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. På gården er ansat 1 del
tidsmedhjælper, og begge sønner hjælper til.

NÆSTVEDVEJ 137, "NØDDEKÆR", SANDBY, 4171 GLUMSØ, tlf. 53-643128.
ERIK CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 22.-4.-1938, søn af Hilda og Helmar Christen
sen, gift d. 20.-5.-1977 med Rosemari Olsen, medhjælpende hustru, født d.
20.-7.-1946, datter af Dora og Sigfred Olsen. Parret har børnene: Hans Allan, født d.
19.-9.-1967 og Susanne, født d. 14.-3.-1978.
E.C. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1966 fra sin far
Helmar Christensen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 29,9 ha.
Stuehuset er opført i 1930, restaureret i 1987 og løbende vedligeholdt. Avlsbygninger
ne består af kvægstald og hestestald begge fra 1880 og ændret til svinestald i 1969,
lader fra 1915 og 1935 samt maskinhus fra 1983. Gården drives med en svineproduk
tion på 20 årssøer, der produceres 300 slagtesvin årligt, desuden er der 1 årsko, 1
ungdyr og 1 slagtekalv. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 4 traktorer,
1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt combifyr. Man anven
der ingen fremmed arbejdskraft.
NØDHOLMSVEJ 29, "SKÅNINGGAARD", NØDHOLM, 4171 GLUMSØ, tlf. 53-646256.
NIELS ERIK NIELSEN, gårdejer, født d. 25.-7.-1945, søn af Kirstine og Steffen Niel
sen, bor sammen med Jette Hansen, medhjæpende hustru, født d. 4.-11.-1954, datter
af Gurli og Olof Nielsen.
N.E.N. er brolægger. Han overtog gården d. 1.-2.-1970 fra Johannes Christensen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 13 ha., der er forpagtet 220 ha. standeng.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1920 og 1976, svinestald fra 1920, maskinhus fra 1978-79 og gylletank. Gården
drives med en slagtekvægsproduktion på 225 årsammekøer, 175 ungdyr og 175 slagtekalve af racerne Hereford og Limousine. Der er 3 traktorer, 1 minilæsser og
staldvarme til stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
N.E.N. driver brolæggerfirma, her er ca. 3 ansatte alt efter behov.

NØDHOLMSVEJ 33, "NØDHOLMGAARD", NØDHOLM, 4171 GLUMSØ, tlf. 53-646245.
POUL ERIK RANDBØLL PETERSEN, gårdejer, født d. 22.-7.-1951, søn af Rigmor og
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P.E.R.P. overtog gården d. 31.-7.-1986 fra sin far Erik Randbøll Petersen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 26,8 ha., der er 0,23 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret omkr. 1960. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1862, svinestald fra 1870 og maskinhus fra 1954. Gården dri
ves med en kødkvægsbesætning på 12 årsammekøer og 30 ungdyr af racerne Hereford
og Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 rendegraver og fast brændselsfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

NØDHOLMSVEJ 40, 4171 GLUM
SØ, tlf. 53-646279.
VANG JENSEN, gårdejer, født d.
27.-7.-1934, søn af Asta og
Svend Jensen.
V.J. overtog gården i 1980 fra
sin far Svend Jensen, som bygge
de gården i 1952.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 8,8
ha., der er 0,25 ha. mose og
bortforpagtet ca. 2 ha.
Stuehuset er opført i 1952. Avls
bygningerne består af kvæg- og svinestald samt maskinhus begge fra 1952. Gården dri
ves som alsidigt landbrug med 2 årssøer, 19 slagtesvin, 10 årsammekøer, 11 ungdyr og
3 slagtekalve. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 enkornssåmaskine, plansilo og rørkorntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NØDHOLMSVEJ 51, "STENAGERGÅRD", BAVELSE, 4171 GLUMSØ, tlf. 53-646678.
KRESTEN SKAGGE PEDERSEN, gårdejer, født d. 17.-6.-1951, søn af Elisabeth og Er
ling Pedersen, gift d. 20.-6.-1981 med Birgit Frederiksen, født d. 27.-1.-1954, datter
af Gerda og Asker Frederiksen. Parret har børnene: Anders, født d. 21.-1.-1976, Krestina Anne, født d. 25.-3.-1978 og Malene, født d. 30.-7.-1982.
K.S.P. er Falkredder, han har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d.
31.-12.-1978 fra sine forældre Elisabeth og Erling Pedersen.
Ejendomsskyld 1.960.000. Areal 33 ha., der er ca. 4,5 ha. granskov. Derudover er der
forpagtet ialt 28,8 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1927. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1927, svine
stald fra 1978, lade og maskinhus. Besætningen består af 20 slagtekalve af blandet
race. Planteproduktionens salgsafgrøder er græsfrø, raps, hestebønner og korn. Der er
3 traktorer, 1 gravemaskine, 2 plansiloer, korntørreri med varm og kold luft samt
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat med
hjælp ca. 3 mdr. årligt.
K.S.T. ejer og driver også Ulstrupmosevej 11, 4171 Glumsø.
NØRREGÅRDSVEJ 1, ORUP, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-642428.
NIELS BO RASMUSSEN, radioforhandler, født d. 2.-11.-1955, søn af Gunna og Aksel
Rasmussen, gift d. 6.-4.-1985 med Elke Weisbjerg, oversergent, født d. 6.-4.-1955,
datter af Jutta og Henning Weisbjerg. Parret har børnene: Maria, født d. 30.-4.-1979
og Niels Peter, født d. 13.-12.-1984.
N.B.R. har radioforretning i Haslev. Han overtog gården d. 1.-4.-1988 fra Peter Olsen.
Areal 4,4 ha., der er 4,4 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1988. Avlsbygningerne består af det gamle stuehus og lade begge
fra 1963. Der er fast brændselsfyr.

NÅBYVEJ 5, "TROLDHØJGAARD", NÅBY, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-750024.
TAGE KJELD ANDERSEN, gårdejer, født d. 18.-3.-1944, søn af Gerda og Aage Ander
sen, gift d. 14.-9.-1974 med Grete Nielsen, husmor, født d. 5.-2.-1945, datter af Inge
og Børge Nielsen. Parret har sønnen Claus, født d. 2.-11.-1960.
T.K.A. overtog gården d. 1.-11.-1971 fra sin far Aage Andersen. Nuværende ejer er 3.
generation på gården.
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Derudover er der forpagtet 30,3 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af svinestalde fra omrk. 1800 renoveret i 1975 og maskinhus fra 1979-80. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af maltbyg, hvede og raps. Der er 3 trakto
rer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Man
anvender ingen fremmed arbejdskraft.
NÅBYVEJ 7, "PILEHAVEGAARDEN", NÅBY, 4160 HERLUFMAG
LE, tlf. 53-750182.
CARL AAGE JØRGENSEN, gård
ejer, født d. 22.-10.-1930, søn af
Emmy og Aksel Jørgensen, gift
d. 3.-5.-1958 med Margrethe
Bruun Pedersen, husholdningslærer,
født d. 7.-7.-1932, datter af An
na og Niels Bruun Pedersen. Par
ret har børnene: Vibeke, født d.
18.-1.-1960, Jette, født d. 18.-1.1962, Alice, født d. 15.-11.-1970 og Helle, født d. 4.-1.-1973.
C.AA.J. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1958 og over
tog den d. 1.-3.-1968 fra sin svigerfar Niels Bruun Pedersen.
Ejendomsskyld 2.320.000. Areal 47,6 ha., heraf tilkøbt 19 ha. Der er 3,3 ha. eng, 0,27
ha. skov og forpagtet 47,5 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af kvægstal
de fra 1944, 1953 og 1970, svinestald fra 1971-72, lade fra 1944, maskinhus fra 1976
og indendørs køresilo. Gården drives med en svineproduktion på 18 årssøer, der
produceres ca. 400 slagtesvin årligt, desuden er der 10 årsammekøer, 20 ungdyr og 6
slagtekalve af racerne RDM og SDM krydset med Simmentaler. Planteproduktionens
salgsafgrøder er fabriksroer, maltbyg, rug, hvede og raps. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plan- og tårnsiloer, korntørrerier med varm luft og halmfyr. Man
anvender ingen fremmed arbejdskraft.
C.AA.J. ejer også et parcelhus i Skelby, det er udlejet.
NÅBYVEJ 13, 4160 HERLUFMAG
LE, tlf. 53-750083.
ULLA BRUNDT ANDERSEN, kor
respondent, født d. 27.-9.-1957,
datter af Ellen Brundt og Villy
Karl Andersen, bor sammen med
Finn Brink Laursen, produktkon
sulent, født d. 1.-1.-1956, søn af
Grethe og Tage Brink Laursen.
Parret har sønnen David, født d.
6.-11.-1988.
F.B.L. har været på Vejlby og
Bygholm landbrugsskoler. U.B.A. overtog gården d. 1.-9.-1987 fra Erik Svensson.
Areal 0,55 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1882 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra omkr. 1882. Der er 1 traktor, kornsilo, korntørreri og
combifyr.

NÅBYVEJ 14, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-750077.
ERIK LUNDKVIST SVENSSON, gårdejer, født d. 1.-10.-1953, søn af Karla Krestine og
Karl Lundkvist Svensson, gift d. 12.-3.-1985 med Dhammika Henry, medhjæpende hu
stru, født d. 1.-1.-1965, datter af P.T. Henry og K.I. Yasawathie. Parret har sønnen
Michael, født d. 20.-6.-1988.
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Høng Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-7.-1976 fra sin
far Karl Lundkvist Svensson.
Ejendomsskyld ca. 1.800.000. Are
al 30 ha., heraf tilkøbt 18 ha.
Der er 1,7 ha. eng og forpagtet
ialt 18,8 ha.
Stuehuset er opført i 1922 og re
staureret i 1988. Avlsbygningerne
består af kvægstald og maskinhus
begge fra 1977, lade fra 195556, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 48 års
køer, 48 ungdyr og 6-7 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder
er hvede og byg. Der er 5 traktorer og 1 mejetæsker. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

ORUPVEJ 1, "ORUPGAARD",
ORUP-BY, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-642443.
JOHN SALLING ANDERSEN,
gårdejer, født d. 22.-6.-1958, søn
af Sine Salling og Sigurd Ander
sen, gift d. 25.-10.-1986 med
Liselotte Kristensen, sygehjælper,
født d. 17.-1.-1960, datter af
Jonny og Jens Kristensen. Parret
har sønnerne: Kasper, født d.
5.-5.-1987 og Thomas, født 15.3.-1989. J.S.A. har været på Næsgaard Agerbrugsskole. Han overtog gården d. 12.12.-1985 fra Ib Ørntoft.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 22,8 ha., der er 1 ha. juletæer og forpagtet ca. 27 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1890, restaureret i 1973-74 og løbende vedligeholdt. Avls
bygningerne består af kvægstald fra 1890 ændret til høns i 1986, lade fra 1890 og
maskinhus fra 1890 renoveret omkr. 1975. Besætningen består af 1.600 høns, der pro
duceres ca. 25 tons skrabeæg årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg,
raps, ærter, græsfrø og juletræer. Der er 1 traktor, plansilo, konrtørreri med varm og
kold luft samt fast brændselsfyr. Maskinstation bruges til høst.
PETERSHØJVEJ 1, "BIRKEVANG", ORUP, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-642291.
BERIT TRUELSEN, gårdejer/økonomaassistent, født d. 19.-4.-1954, datter af Birgit og
Evald Hansen, gift d. 15.-6.-1974 med Poul Erik Truelsen, landmand, født d. 19.-5.1950, søn af Edel og Poul Truelsen. Parret har børnene: Per, født d. 21.-6.-1977 og
Randi, født d. 9.-3.-1979.
P.E.T. har været på Næsgaard Agerbrugsskole.
B.T. overtog gården d. 1.-11.-1979 fra Niels Christensen.
Areal 16 ha., heraf tilkøbt 9,4 ha., der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1860, restaureret i 1984 og løbende vedligeholdt. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald og svinestald begge ombygget i 1981-85, lade fra omkr.
1983 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 27 årskøer, 27
ungdyr og 15 slagtekalve af racen DRK, desuden er der 10 årssøer, der sælges ca. 200
smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer. Man
anvender ingen fremmed arbejdskraft.
PETERSHØJVEJ 9, HJELMSØLILLE-BANKER, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-642405.
ARNE IVERSEN, krimminalassistent, født d. 4.-3.-1945, søn af Anne og Johan Iversen,
gift d. 15.-9.-1984 med Janne Eggert, skolesekretær, født d. 27.-3.-1956, datter af
Grethe og Torben Pedersen.
A.I. overtog gården d. 1.-11.-1981 fra Sofie Vinjebo.
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Ejendomsskyld 400.000. Areal 3,3 ha.
Stuehuset er opført i 1875 og restaureret i 1985-86. Avlsbygningerne består af udhus
fra 1875 løbende vedligeholdt. Besætningen består af høns. Planteproduktionens salgs
afgrøder er jordbær og porrer. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og anparter i Tybjerg
Vindmøllelaug. I sæsonen har man 4-5 skolebørn til hjælp.
PETERSHØJVEJ 10, "BAKKEGÅR
DEN", HJELMSØLILLE, 4160
HERLUFMAGLE, tlf. 53-642110.
INGER LARSEN, gårdejer, født
d. 30.-5.-1918, datter af Marie
og Aage Jensen, gift d. 19.-2.1938 med Egon Larsen, gårdejer,
født d. 16.-7.-1918, søn af Mar
grethe og Aksel Larsen. Parret
har børnene: Birthe, født d. 27.3.-1938, Birgit, født d. 19.-4.1940, Børge, født d. 7.-12.-1941,
Bente, født d. 24.-12.-1946 og Jytte, født d. 12.-10.-1949. E.L. døde d. 30.-10.-1983.
Parret overtog gården d. 7.-6.-1949 fra Peter Hansen. Nuværende ejere er 3. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 9,9 ha., der er 0,55 ha. marginaljord. Der er bortforpagtet 6,6 ha.
Stuehuset er opført først i 1900-tallet og restaureret i 1981-82. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1800-tallet renoveret i 1961-62, garage og lade begge fra
1900 løbende vedligeholdt. Besætningen består af høns, uer, kaniner og grise. Der er 1
traktor. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

PETERSHØJVEJ 20, "KROGHSØGAARD", HJELMSØLILLE 4160 HERLUFMAGLE.
POUL CHRISTENSEN, gårdejer. Omtales under Hjelmsølillevej 6.
P.C. overtog gården d. 1.-4.-1980 fra Henry Jensen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 18,9 ha., der er 0,55 ha. fredskov.
Stuehuset er opført omkr. 1932 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade alle fra 1932 og løbende vedligeholdt. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af vinterraps, hvede, byg og maltbyg.
Der er combifyr.
P.C. ejer og driver også Klintemarksvej 2, desuden driver han Hjelmsølillevej 6 som
forpagter.

PETERSHØJVEJ 26, "HØJDEGAARDE", HJELMSØLILLE, 4160
HERLUFMAGLE, tlf. 53642091.
ERIK RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 27.-10.-1936, søn af In
geborg og Frederik Rasmussen,
gift d. 12.-4.-1958 med Sonja
Broholt Larsen, hjemmehjælper,
født d. 16.-8.-1938, datter af
Inga og Evald Larsen. Parret har
børnene: Nina, født d. 21.7.-1959 og Bjarne, født d. 18.-4.-1962.
E.R. er buschauffør. Han overtog gården d. 1.-10.-1957 fra sin far Frederik Rasmus
sen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld ca. 1.700.000. Areal 26 ha., der er 0,8 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1896 og restaureret i 1979-80. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge fra 1896 og løbende vedligeholdt samt lader fra 1926 og
1936. Gården drives med en svinesproduktion på 8 årssøer, der produceres ca. 100
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slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede og byg. Der er 2 trak
torer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
PILAGERVEJ 2, "PILEAGERGAARD", PILAGER, 4171 GLUMSØ, tlf. 53-648212.
PETER RASMUSSEN, gårdejer, født d. 29.-6.-1928, søn af Anna og Ejnar Rasmussen,
gift d. 4.-5.-1957 med Tove Jensen, husholdningslærer, født d. 4.-2.-1933, datter af
Jenny og Johannes Jensen. Parret har sønnerne: Jens, født d. 22.-4.-1958 og Morten,
født d. 18.-5.-1962.
P.R. har været på Sydsjællands Landbrugsskole. Han overtog gården i foråret 1961 fra
sin svigerfar Johannes Jensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 22 ha., der er 3,3 ha. mose og 2,2 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af svinestald
og lade begge fra 1960 samt maskinhus tilbygget i 1975. Gården drives med en svine
produktion på 25 årssøer, der produceres 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er maltbyg, raps, ærter og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
tårnsilo, korntørreri med kold luft og fast brændselsfyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

PRÆSTESTRÆDE 6, "SKELBYPRÆSTEGÅRD", SKELBY, 4160 HERLUFMAGLE, tlf.
53-750069.
Gården, der ejes af Skelby og Gunderslev menigheder, er tjenstebolig for SVEND B.
JØRGENSEN, præst, født d. 7.-5.-1936, gift i 1960 med Alice Jørgensen, født i 1937.
Parret har børnene: Signe, Kirsten og Anders.
S.B.J. er cand.agro og cand.theol. Han flyttede ind d. 1.-10.-1975.
Areal 18 ha., der er frastykket 4 husmandsteder i 1923. Jorden er bortforpagtet men
med forpagterbolig, som er opført i 1700-tallet.
Stuehuset er opført i 1926. Avlsbygningerne, som er brændt flere gange, er genopført
sidst i 1960'erne med kvægstald og svinestald, desuden er der maskin- og foderhus i
loen.

PØLLEGÅRDSVEJ 5, "PØLLEGAARD", SKELBY, 4160 HERLUF
MAGLE, tlf. 53-750153.
KNUD KRISTIAN ANDERSEN,
gårdejer, født d. 18.-11.-1922,
søn af Elene Marie og Hans Pe
ter Andersen, gift d. 7.-1.-1944
med Elly Marie Hansen, husmor,
født d. 23.-7.-1925, datter af
Ingborg og Ludvig Harald Han
sen. Parret har børnene: Poul,
født d. 9.-6.-1944, Svend Henning, født d. 20.-10.-1947, Bodil Ingeborg, født d. 6.-3.-1952, Else Marie, født d.
1.-1.-1955 og Børge Knud, født d. 16.-5.-1957.
K.K.A. forpagtede gården i 1958 og overtog den d. 1.-8.-1960 fra sin far Hans Peter
Andersen.
Ejendomsskyld 2.090.000. Areal 35,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1600 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1896 og 1926 renoveret i 1941 og løbende samt maskinhus fra 1981. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, græsfrø og raps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt combifyr.
Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
PØLLEGÅRDSVEJ 10, KAGSTRUP, 4160 HERLUFMAGLE.
JØRGEN JENSEN, gårdejer. Omtales under Kagstrupvej 6.
J.J. overtog gården d. 1.-4.-1958 fra Johannes Kristoffersen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 7,2 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret i 1960-62. Avlsbygningerne består af kvæg-
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bestående af korn og raps.
J.J. ejer og driver også Kagstrupvej 6 og Ellekærvej 3.

PØLLEGÅRDSVEJ 12, "DALSGAARD", KAGSTRUP, 4160 HER
LUFMAGLE, tlf. 53-750135.
INGER og OSKAR NØRREGAARD
OLSEN, gårdejere, børn af Anna
Juliane og Ole Jensen Olsen.
I.N.O. er født d. 25.-1.-1924, og
O.N.O. er født d. 10.-8.-1914. På
gården bor også broderen Aage
Nørregaard Olsen.
De 2 søskende overtog gården i
1957 fra deres far Ole Jensen
Olsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 13,5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra 1908. Der er 1 traktor, tårnsilo samt korntørrreri med
varm og kold luft.
PØLLEGÅRDSVEJ 16, "BIRKEMOSEGAARD", TRÆLLØSE, 4160
HERLUFMAGLE, tlf. 53-750216.
KARL JOHAN THOMASEN, gård
ejer, født d. 21.-2.-1948, søn af
Asta og Evald Thomasen, gift d.
19.-6.-1971 med Margit Sejersbøl,
assistent, født d. 6.-11.-1946,
datter af Else og Svend Sejers
bøl. Parret har sønnerne: Søren,
født d. 17.-9.-1973 og Simon,
født d. 22.-5.-1975.
K.J.T. har været på Hammerum
Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Landboforeningen. Han overtog gården d.
26.-5.-1971 fra Chr. Martinsen.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 37 ha., der er 0,55 ha. mose og eng. Derudover er der
forpagtet ca. 50-55 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1928 renoveret i 1973, svinestald fra 1975, lade fra 1928, maskinhus fra
1985 og gastæt silo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.200 stk.,
desuden er der 3 årsammekøer og 2 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er
brødhvede, raps, maltbyg, kartofler og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
rendegraver, 1 truck, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. På
gården er ansat 1 helårsmedhjælper.

RAVNEVEJ 7, "RAVNEGAARDEN", TYBJERGLILLE, 4160
HERLUFMAGLE, tlf. 53-642050.
ERIK WAHL, landsretssagfører,
født d. 27.-4.-1923, søn af Sofie
Leschley og Harald Wahl, gift d.
3.-6.-1949 med Aase Sørensen,
cand.jur., født d. 1.-3.-1925, dat
ter af Sigrid og Niels Peter Sø
rensen. Parret har døtrene: Han
ne, født d. 24.-2.-1954 og Dorte,
født d. 21.-6.-1956.
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E.W. overtog gården d. 1.-3.-1987 fra Aksel Kristensen.
Areal 55 ha.
Stuehuset er opført i 1930, restaureret og tilbygget i 1988. Avlsbygningerne består af
lade fra 1930 og maskinhus fra 1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af sukkerroer, hvede, byg, rug, raps og ærter. Der er 1 mejetærsker samt
korntørreri med varm og kold luft. Gården drives med egne maskiner, der er samdrift
med svigersønnen.
RAVNSTRUPVEJ 42, HERLUF
MAGLE BYJORD, 4160 HERLUF
MAGLE, tlf. 53-751228.
BENT KRISTIANSEN, husmand,
født d. 4.-11.-1937, søn af Emmely Sigrid og Alfred Kristiansen,
gift d. 15.-7.-1974 med Ingelise
Madsen, husmor, født d. 11.-9.1939, datter af Inger og Ernst
Edhard Madsen. Parret har børne
ne: Mads, født d. 5.-9.-1975 og
Maria, født d. 16.-6.-1977.
B.K. har været på Luridsminde og Fjordvang landbrugsskoler. Han overtog gården d.
8.-4.-1971 fra Carl Marius Johansen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 9 ha., heraf tilkøbt 1,8 ha. Der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1980-89. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1935 og 1974, lade fra 1971 og udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 22 årskøer, 11-12 ungdyr og 11-12 siagtekalve af racerne Jersey og
blandet, desuden er der 2 årssø
er, 30 slagtesvin og lidt heste.
Planteproduktionens salgsafgrøde
er sukkerroer. Der er 2 trakto
rer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, 1 rendegraver og
plansilo. Maskinstation bruges til
majshøst og såning.
B.K. har forpagtet Ravnstrupvej
34, her bor moderen Emmely i
stuehuset.

RAVNSTRUPVEJ 57, RAVNSTRUP, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-751796.
JOHANNES SØRENSEN, gårdejer, født d. 10.-12.-1929, søn af Hansigne og Villum Sø
rensen, gift d. 1.-3.-1974 med Grethe Petersen, sygehjælper, født d. 24.-2.-1934,
datter af Gerda og Erik Petersen.
J.S. overtog gården d. 1.-2.-1976 fra Carl Gustav Pedersen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 19,4 ha., der er 1,7 ha. blank vand samt 3,8 ha. eng
og mose.
Stuehuset er opført omkr. 1890 og restaureret fra 1976-89. Avlsbygningerne består af
svinestald fra 1976, lade fra 1978 og maskinhus fra 1972. Gården drives som alsidigt
landbrug bestående af 3 årssøer og 80 slagtesvin, 7 årsammekøer, 3 ungdyr og 4 siag
tekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, raps og korn.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med kold luft og combifyr.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

RÅSØVEJ 14, "FAAREBÆKGAARD", HJELMSØLILLE, 4160 HERLUFMAGLE.
THORGEIR RASMUSSEN, gårdejer, født d. 30.-7.-1924, søn af Rasmine og Hans Ras
mussen, gift med Grethe Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 8.-12.-1934, datter
af Gudrun og Marius Jørgensen. Parret har sønnen René, født d. 4.-10.-1964.
T.R. overtog gården i 1962 fra sin svigermor Gudrun Jørgensen. Nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Areal 16,5 ha.
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"Faarebækgaard"s stuehus er op
ført i 1913 og løbende vedlige
holdt. Avslbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade alle
fra 1947. Gården drives med en
svineproduktion på 55 årssøer,
der sælges ca. 1.000 smågrise år
ligt. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, kornmagasin og fast
brændselsfyr. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet.
RÅSØVEJ 15, HJELMSØLILLE,
4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53642043.
VALDEMAR
CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 5.-10.-1925, søn
af Ane Marie og Ole Bak Chri
stensen, gift d. 2.-2.-1952 med
Else Davidsen, medhjælpende hu
stru, født d. 25.-4.-1931, datter
af Helene og Johannes Davidsen.
Parret har børnene: Helene, født
d. 20.-3.-1954 og Ole, født d.
6.-11.-1957.
V.C. har været på Rønnede Højskole med landbrugsfag, han er i Menighedsrådet. Han
overtog gården d. 1.-8.-1960 fra sin svigerfar Johannes Davidsen. Nuværende ejer er
4. generation på gården.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 10,8 ha., der er 1 ha. mose og eng. Derudover er der
forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1868 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1925 renoveret i 1961, svinestald fra 1925 renoveret i 1974 samt lade fra
1910. Gården drives med en svineproduktion på 12 årssøer, der sælges ca. 125 små
grise og 125 slagtesvin årligt, desuden er der 13 ungdyr. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, kornmagasin, korntørreri med kold luft og combifyr. Man anvender ingen
fremmed arbejdskraft.

RÅSØVEJ 23, "TYBJERG KON
TROLHØNSERI", HJELMSØLILLE,
4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53642147.
IB NIELSEN, hønseriejer, født d.
24.-3.-1933, søn af Nanna og Mar
tin Nielsen, gift d. 8.-5.-1955
med Rosa Christensen, kontoras
sistent, født d. 8.-12.-1933, dat
ter af Agnes og Poul Christen
sen. Parret har børnene: Heidie,
født d. 23.-8.-1957, Glenn, født
d. 24.-10.-1958 og Lone, født d. 14.-8.-1960.
I.N. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården i 1975 fra Frands Laur
sen. I.N. startede firmaet "Tybjerg Kontrolhønseri" i 1958 på Råsøvej 6, flyttet af
veterinæregrunde i ruger i 1975. Sønnen Glenn Nielsen gik ind i firmaet i 1985.
Areal 8,8 ha., der er lavet pasningsaftale med naboen.
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gerne består af rugeri og kontorbygning
begge fra 1975. Gården drives som ruge
ri, der udruges ca. 2.000.000. høns. Der
er 3 traktorer, 1 rendegraver, 1 minido
zer, 1 truck og fodersilo. Man har ansat
ca. 25 medarbejdere.
I.N. ejer og driver også Råsøvej 6, hvor
der bor medhjælpere, her er 7,7 ha.

Derudover ejer og driver I.N.
Hjelmsølillevej 15, som hører un
der virksomheden, desuden er
Tybjergvej 4 forpagtet.

SANDBYVEJ 6, "NORDGAARD"
4171 GLUMSØ, tlf. 53-646096.
KAJ ARNE JENSEN, gårdejer,
født d. 4.-3.-1923, søn af Dor
thea og Vilhjelm Jensen, gift d.
12.-5.-1951 med Karen Pedersen,
medhjælpende hustru, født d.
29.-10.-1927, datter af Helene
og Kristian Pedersen. Parret har
sønnen Benny, født d. 23.-10.1954.
K.A.J. har været på Korinth
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-4.-1951 fra Hans Peter Hansen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 14,5 ha., der er 0,28 ha. mose og forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1918 og restaureret 1962. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1907 ændret til svinestald i 1967, svinestald fra 1968, sostald fra 1964, vognport
fra omkr. 1907, kombineret lade og maskinhus fra 1930 samt maskinhus fra 1972. Går
den drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin
årligt, desuden er der ca. 300 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede,
byg og sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårn- og plansiloer samt korn
tørreri med varm og kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
K.A.J. ejer og driver også "Kirsegaarden", Åsøvej, 4171 Glumsø.
SANDBYVEJ 75, "HØJGÅRD", SANDBY, 4171 GLUMSØ, tlf. 53-643102.
ANNE LARSEN, landmand, født d. 4.-6.-1964, datter af Inge Marie Lydia og Bendt
Hollendsted, gift d. 5.-7.-1986 med Henrik Larsen, landmand, født d. 8.-1.-1963, søn
af Inge og Jørgen Chr. Larsen. Parret har børnene: Frank, født d. 2.-6.-1987 og Bente,
født d. 18.-10.-1988.
A.L. og H.L. har været på Lyngby Landbrugsskole. De overtog gården d. 1.-8.-1986 fra

-342Ejnar Larsen. Areal 14,2 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret omrk. 1970. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1870 renoveret og ombygget til svinestald i 1988, svinestald fra 1975 og lade
fra omkr. 1940. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres
200 smågrise og 400 slagtesvin årligt, desuden er der 1 hest til opdræt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer og maltbyg. Der er 1 traktor og fodersilo.
Maskinstation bruges til lidt af markabejdet.

SKELBYVEJ 3, NÅBY, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-750291.
KARL KRISTIAN HANSEN, parcelist, født d. 9.-3.-1932, søn af Agnes og Anton Kri
stian Hansen, gift d. 15.-9.-1957 med Benthe Andersen, husmor, født d. 10.-2.-1936,
datter af Nelly og Aksel Andersen. Parret har børnene: Helge, født d. 15.-2.-1958,
Rita, født d. 13.-3.-1959 og Erling, født d. 10.-4.-1960.
K.K.H. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1962 fra
Leif Jensen.
Ejendomsskyld ca. 860.000. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 2,8 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1901 og restaureret i 1967. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1901, 1957 og 1965 alle ændret til svinestalde i 1978, svinestald fra 1901 og
maskinhus fra 1979. Der er 1 traktor.
SKELBYVEJ 8, "BØGEHØJGAARD"
NÅBY, 4160 HERLUFMAGLE,
tlf. 53-750438.
HOLGER NIELSEN, arbejdsmand,
født d. 22.-12.-1932, søn af Cla
ra og Jørgen Nielsen, gift d. 27.10.-1956 med Rita Andersen, hus
mor, født d. 21.-8.-1935, datter
af Krestine og Niels Peter Ander
sen. Parret har datteren Marian
ne, født d. 7.-10.-1955.
H.N. overtog gården d. 15.-1.-

1989 fra Erling Sauer. Areal 2,8 ha.
Besætningen består af ca. 40 kaniner. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der
er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKELBYVEJ 29, "BAKKEGAARDEN", SKELBY, 4160 HERLUF
MAGLE, tlf. 53-750006.
MARGOT HANSEN, gårdejer,
født d. 12.-4.-1920, datter af
Ingeborg og Hans Andersen, gift
d. 12.-4.- 1947 med Børge Han
sen, gårdejer, født d. 29.-6.-1919,
søn af Jensigne og Niels Hansen.
Parret har børnene: Anne, født
d. 14.- 5.-1948, Ole, født d.
1.-8.-1953 og Dan, født d.
27.-1.-1961. B.H. døde i 1965.
B.H. overtog gården i 1964 fra sin far Niels Hansen. Nuværende ejer er 3. generation
på gården. Gården er bortforpagtet til sønnen Ole Hansen, gift d. 7.-8.-1985 med
Gitte Pærregaard, født d. 25.-10.-1954. Parret har børnene: Krestina, født d. 27.-9.1978 og Nikolaj, født d. 19.-7.-1982.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 22 ha., heraf 1,3 ha. eng. Der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850, restaureret i 1953 og 1977. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade alle fra omkr. 1850. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer og 1 mejetær
sker. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
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SKELBY, 4160 HERLUFMAGLE.
JØRGEN NEERUP JENSEN, gård
ejer. Omtales under Trælløse By
gade 19.
J.N.J. overtog gården d. 1.-3.1986 fra Villy D. Olsen.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal
26,5 ha.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge fra
omkr. 1900 renoveret omrk. 1960
og maskinhus fra 1930. Der er tårn- og plansiloer samt korntørreri med varm og kold
luft. J.N.J. ejer og driver også "Grønhøj", Trælløse Bygade 19, 4160 Herlufmagle.

SKELBYVEJ 62, SKELBY, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-750134.
JOHANNE PEDERSEN, gårdejer, født d. 27.-9.-1918, datter af Petrine og Ludvig Pe
dersen, gift d. 12.-9.-1941 med Erhart Pedersen, gårdejer, født d. 8.-6.-1914, søn af
Mary og Jens Pedersen. Parret har børnene: Henning, født i 1943, tvillingerne Solvej
og Jonna, født i 1946 samt Jørgen, født i 1948.
J.P. overtog gården d. 1.-10.-1947 fra Karl Hansen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 6 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1928. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1928 og maskin
hus fra 1972.

SKELBYVEJ 65, "RÄGEHUS",
ULSTRUP, 4160 HERLUFMAGLE,
tlf. 53-750086.
DANIEL JACOBSEN, gårdejer,
født d. 28.-5.-1926, søn af Marie
cg Aage Jacobsen, gift d. 28.-4.1949 med Jenny Christine Børs
mose, født d. 3.-4.-1926, datter
af Emmy og Simon Madsen Børs
mose. Parret har børnene: Finn
og Wivi.
D.J. overtog gården i 1964 fra
sine søskende Tove, Ester, Ruth,
Imanuel og Elinor Jacobsen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 1,6 ha., der er 0,25 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1967. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1969 og maskin
hus fra 1985. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der
er 1 traktor. D.J. ejer og driver også Skelbyvej 67.
SKELBYVEJ 69, ULSTRUP, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-750399.
HANNE og HENNING DAVIDSEN, gårdejere. Henning D. er født d. 2.-9.-1949, søn af
Henry Davidsen, gift d. 3.-5.-1975 med Hanne Sørensen, prokorist, født d. 11.-6.-1950,
datter af Rita og Henry Sørensen. Parret har døtrene: Heidi, født d. 18.-2.-1976 og
Helene, født d. 14.-9.-1985.
Henning D. er salgschef, han har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården
i 1977 fra sin far Henry Davidsen, som købte gården i 1949.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er 2 ha. eng. Derud
over er der forpagtet ialt 12 ha.
Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af fedekvægsstald, kombineret lade
og maskinhus, gylletank samt inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en kød
kvægsbesætning på 40 årsammekøer, 40 ungdyr og 35 slagtekalve af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og byg. Der er 1 traktor samt korn
tørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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BJARNE NIELSEN, slagter, født d. 10.-7.-1944, søn af Else og Knud Nielsen, gift d.
5.-6.-1976 med Karen Rasmussen, født d. 15.-6.-1951, datter af Edith og Magnus
Rasmussen.
B.N. overtog gården d. 15.-2.-1982 fra Anne-Lise Hermansen.
Ejendomsskyld 230.000.
Stuehuset er opført i 1908. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald begge
fra 1908.

SKELBYVEJ 80, "NYGÅRD", ULSTRUP, 4171 GLUMSØ.
POUL OLSEN, gårdejer, født d. 6.-3.-1939, søn af Erna og Ludvig Olsen, gift d. 14.2.-1975 med Jette Jensen, bankfilialbestyrer, født d. 24.-10.-1950, datter af Inge og
John Jensen. Parret har sønnerne: Morten og Jesper.
P.O. har været på Kærhave Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for Steff
Houlberg. Han overtog gården i 1969 fra sine forældre Erna og Ludvig Olsen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er ialt forpagtet 34 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af svinestal
de fra 1974, 1978 og 1985, maskinhus fra 1985, foderhus, gastæt silo, gylletank og
udendørs køresilo. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer samt opdræt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 4 tårnsiloer og korntørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. P.O. ejer og driver også Skelbyvej 64 med 8 ha.

SKELBYVEJ 94, REGERUP, 4171 GLUMSØ, tlf. 53-750140.
CARL VERNER POULSEN, gårdejer, født d. 4.-7.-1928, søn af Caroline og Valdemar
Poulsen. C.V.P. har børnene: Joan, Alla og Brian.
C.V.P. driver fyrvækerifabrik på ejendommen. Han overtog gården i 1966.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 4,4 ha., der er 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne bruges som fyrværkerifabrik, hvor der er
ansat 12 medarbejdere.
SKELBYVEJ 96, "PEDERSDAL", REGE
RUP, 4171 GLUMSØ, tlf. 53-646118.
SVEND ÅGE JACOBSEN, gårdejer, født
d. 29.-5.-1924, søn af Jens Christian
Jacobsen, gift d. 25.-7.-1953 med Ellen
Gudrun Karlsen, delikatesseassistent,
født d. 12.-11.-1931, datter af Alfa og
Jacob Karlsen. Parret har børnene: Hen
rik, født d. 13.-1.-1955 og Lone, født d.
13.-5.-1959.
S.Å.J. driver maskinstation. Han overtog
gården d. 1.-6.-1953 fra sin far Jens
Christian Jacobsen.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 15 ha., der er en lille mergelgrav.
Stuehuset er opført i 1864. Avlsbygningerne består af svinestald, maskinhus og foder
hus. Gården drives med en svineproduktion på 13 årssøer, der produceres 250-300 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, plansilo og korntørreri med kold luft.
SKELBYVEJ 110, ATTERUP, 4171 GLUMSØ, tlf. 53-647108.
LONE KIRCKHOFF HANSEN og JOHN PETER HANSEN, gårdejere.
L.K.H. er systemkonsulent, født d. 4.-4.-1965, datter af Astrid og Per Kirckhoff
Hansen, bor sammen med J.P.H., klejnsmed, født d. 3.-11.-1963, søn af Kirsten Sofie
og Henning Peter Hansen.
Parret overtog gården d. 1.-3.-1989 fra D.L.R.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 5,6 ha., der er bortforpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1902 og restaureret i 1989-91. Avlsbygningerne består af lade og
maskinhus begge fra 1902 og gylletank.
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TROELS LARSEN, gårdejer, født i 1960, søn af Bente og Arne Larsen, bor sammen
med Mette Pommerencke, ergoterapeut, født i 1956.
T.L. er smed og har grønt bevis. Han overtog gårdeni 1985 fra Thorkild Christensen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 24 ha. og der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restuareret i 1982. Avlsbygningerne består af svinestald
fra 1900 tilbygget i 1945 og 1972, lade fra 1945 og maskinhus fra 1974. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 1 traktor og tårnsilo. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
T.L. hjælper sin far Arne Larsen, Sneslevvej 37, Fuglebjerg.
SKELBYVEJ 118, "GRANLYGÅRD",
ATTERUP, 4171 GLUMSØ, tlf.
54-646060.
PETER HANSEN, gårdejer, født
d. 12.-1.-1948, søn af Agnete og
Oluf Verner Hansen.
P.H. har været på Høng Land
brugsskole. Han overtog gården i
1970 fra Inger Amalie og Frede
rik Poul Andersen.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal
22 ha.
Stuehuset er opført før 1880. Avlsbygningerne består af slagtesvinestald og maskinhus
fra 1984. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 700 stk. årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og korntørreri
med kold luft.
P.H. ejer og driver sammen med sine søskende "Birkehøjgård", Åsø Bygade 17, 4171
Glumsø.

SKELBYVEJ 121, ATTERUP, 4171
GLUMSØ, tlf. 53-646480.
HELLE ANDERSEN, gårdejer, født d.
5.-1.-1952, datter af Bodil og Ove
Andersen, bor sammen med Kaj Han
sen, faglærer, født d. 11.-4.-1951, søn
af Eva og Poul Hansen. Parret har
datteren Nadja.
H.A. er bankassistent. Hun overtog
gården i 1970.
Ejendomsskyld 475.000. Areal 2,5 ha.,
der er 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1978, noget af stalden blev inddraget til
stuehuset. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1890 og maskinhus fra 1980. Besæt
ningen består af 5 slagtekalve og lidt høns.
SKELBYVEJ 123, ATTERUP, 4171 GLUMSØ, tlf. 53-646568.
KIRSTEN ROSE, husmand, født d. 29.-11.-1956, datter af Iris og Ernst Hansen, gift d.
18.-9.-1987 med Marcel Rose, husmand/konsulent, født d. 2.-6.-1953, søn af Rigmor og
Kaj Aage Rose. Parret har børnene: Michael Bendt, Nina og Morten.
K.R. er uddannet gartner fra Vilvorte Gartnerhøjskole. Hun overtog gården i 1983 fra
Næsby Holm-Bøvelse Gods, Mogens Holk.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1879 og tilbygget i 1987. Besætningen består af 2 årskøer. Der
er 1 traktor.
SKELBYVEJ 128, NÆSBY, 4171 GLUMSØ, tlf. 53-646658.
HENNING OLSEN, gårdejer, født d. 15.-1.-1943, søn af Margrethe og Ejler Christian
Bernhart Olsen.
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H.O. er i bestyrelsen for Husmandsforeningen. Han overtog gården i 1972 fra Hans
Christensen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 13 ha., der er forpagtet 1 ha.
Stuehuset er opført i 1870. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald, lo og
roehus alle fra 1870 samt maskinhus fra 1986. Gården drives med en slagtekvægs
produktion på 12 årsammekøer, 15 ungdyr og 20 slagtekalve af racen Simmentaler
krydsninger, desuden er der 2 årssøer. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer.
Der er 5 traktorer og 1 bugsermejetærsker. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.
SKELBYVEJ 135, "SKOLEVANGSGÅRDEN", NÆSBY, 4171 GLUMSØ, tlf. 53-646363.
GUDRUN BAAGLAND, gårejer, født d. 20.-1.-1913, datter af Ellen og Cristen Olsen,
gift i 1935 med Kai Baagland, gårdejer, født d. 25.-5.-1910, søn af Anna og Vilhelm
Petersen. Parret har børnene: Mogens, Tove og Hans Erik. K.B. døde d. 17.-5.-1978.
K.B. havde været på Lundby Landbrugsskole. G.B. overtog gården i 1969 fra sønnen
Mogens Baagland.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha. Der er 1 ha. eng. Jorden
er bortforpagtet til sønnen Mogens.
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret i 1969.
Avlsbygningerne består af svinestald, lade og maskinhus. Der er korntørreri med varm
luft.
SKELBYVEJ 141, "RØNNEGÅRD",
NÆSBY, 4171 GLUMSØ, tlf. 53646086.
MARIE JENSEN, gårdejer, født
d. 22.-1.-1918, datter af Magrete
og Jens Nielsen, gift d. 13.-4.1947 med Evald Jensen, landmand,
født d. 17.-4.-1919, søn af Caro
line og Frederik Jensen. Parret
har børnene: Margit, Bodil, Han
ne, Inge og Niels.
E.J. døde d. 5.-10.-1988. Han
havde været på Tune Landbrugsskole. Parret overtog gården i 1960 fra Jensine Niel
sen. Areal 24 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1888. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og ma
skinhus. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm luft samt
halmfyr.
SKELBYVEJ 147, "DALGÅRDEN",
NÆSBY, 4171 GLUMSØ, tlf. 53648297.
KAI og BIRTHE KRISTIANSEN,
gårdejere.
K.K. er født d. 17.-3.- 1932, søn
af Johanne og Axel Kristiansen,
gift i 1954 med Birthe Stampe,
håndarbejdslærer, født d. 10.-4.1935, datter af Karen Jensine
Kristine og Jes Peter Kristian
Stampe. Parret har sønnerne:
Torben, Carsten, Allan og Lars.
K.K. er skolebetjent og uddannet gartner. Parret overtog gården i 1969 fra Egon fra
Island.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 16,5 ha., der er 1,7 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1979-90. Avlsbygningerne består af maskin
hus. Der er 1 traktor og halmfyr.
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DEN", NÆSBY, 4171 GLUMSØ,
tlf. 53-648363.
TORBEN KRISTIANSEN, gårdejer,
født d. 1.-4.-1955, søn af Birthe
og Kai Kristiansen, gift d.
13.-3.- 1976 med Jannie Kristen
sen, apoteksassistent, født d.
30.-10.1956, datter af Lillian
og Bjarne Kristensen. Parret har
døtrene: Nina, Linda og Tina.
T.K. er brandmand i København.
Han overtog gården d. 1.-4.-1985 fra Marie og Evald Hansen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 17,1 ha., der er 2 ha. eng og forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og tilbygget i 1950'erne. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge fra 1870 samt maskinhus fra 1986. Gården drives med en
kødkvægsproduktion på 10 årsammekøer, 5-6 ungdyr og 10 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps, ærter og frø. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, tårnsiloer, korntørreri med kold luft og
halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

SKOVGÅRDSVEJ 2, 4171 GLUM
SØ, tlf. 53-646474.
HANS PEDERSEN, landmand,
født d. 23.-10.-1952, søn af Ag
nes og Ole Pedersen, gift d.
23.-4.-1977 med Elva Olsen, tek
nisk assistent, født d. 6.-7.-1952,
datter af Astrid og Gunnar Ol
sen. Parret har børnene: Britta,
født d. 3.-10.-1978, Palle, født
d. 2.-6.-1981 og Birgit, født d.
18.-9.-1984.
H.P. på Lundby og Høng landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-10.-1977 fra Vil
helm Kristiansen.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 5 ha., der er forpagtet 6,6 ha.
Stuehuset er opført i 1957 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1957 og 1960 samt svinestald fra 1975, der fungerer som lade. Besætningen
består af 1 årsko, 1 ungdyr, 1 slagtekalv af racen Jersey og 1 hest. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor, tårnsilo og fast brændselsfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKOVGÅRDSVEJ 4,"SKOVGAARD",
4171 GLUMSØ, tlf. 53-646036.
HOLGER PEDERSEN, gårdejer,
født d. 19.-6.-1926, søn af Krestine og Valdemar Pedersen, gift
d. 6.-4.-1953 med Inge Johansen,
medhjælpende hustru, født d.
28.-3.-1929, datter af Olga og Jo
han Johansen. Parret har børne
ne: Anni, født d. 25.-8.-1953 og
Karsten, født d. 28.-7.-1962.
H.P. har været på Kærhave
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-12.-1954 fra Kaj Andersen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 28,1 ha., heraf tilkøbt 13,8 ha. Der er 1,7 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald begge
fra 1867 renoveret i 1960'erne samt maskinhus fra 1979. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, 1 meje-
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tærsker, plan- og tårnsiloer samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
H.P. ejer og driver også Sandbyvej 3, 4171 Glumsø, her er stuehuset udlejet.
SKOVVANGSVEJ 9, "SKOVGAARD", HJULEBÆK, 4160 HERLUFMAGLE.
KJELD MATHIESEN, gårdejer, født d. 31.-12.-1927, søn af Valborg og Hans Mathie
sen, gift d. 5.-12.-1959 med Inge Olsen, født d. 25.-3.-1936, datter af Clara og Peter
Olsen. Parret har børnene: Lene, født d. 3.-11.-1960, Jette, født d. 19.-8.-1963, Frank,
født d. 20.-12.-1964 og Eva, født d. 22.-12.-1969.
K.M. overtog gården d. 1.-10.-1959 fra Bent Frederiksen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 12,6 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1870 og 1977 samt lade fra 1983. Gården drives med en svineproduktion på
10 årssøer, der produceres 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og fast brændselsfyr. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft.
SKOVVANGSVEJ 17, HJULEBÆK,
4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53746369.
INGE HARTMUND, kontorassi
stent, født d. 9.-4.-1936, datter
af Inger Margrethe og Niels Pe
ter Jensen, gift d. 11.-1.-1958
med Erik Hartmund, faglærer,
født d. 14.-1.-1935, søn af Ida og
Vilhelm Nicolej Richard Hartmund.
Parret har børnene: Trine, født
d. 12.- 1.-1959, Jane, født d.
26.-4.1963 og Ole, født d. 28.-3.-1967.
I.H. overtog gården d. 27.-1.-1978 fra Vibeke og Bjarne Christensen.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 2,8 ha.
Stuehuset er til- og ombygget flere gange senest i 1989. Avlsbygningerne består af
udhusstald fra 1924 renoveret i 1986-89. Besætningen består af 18 får, 1 vædder og 30
lam. Der er 1 traktor, brændefyr, solvarmeanlæg og anparter i Hjulebæk Vindmøllelaug og Næsby-Tyvelse Vindmøllelaug. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
SKOVVEJ 16, HJULEBÆK, 4160
HERLUFMAGLE, tlf. 53-751908.
ANE GOTFREDSEN, kontorassi
stent, født d. 12.-2.-1949, datter
af Elisabeth og Aage Pedersen,
gift d. 11.-1.-1974 med Claus
Gotfredsen, salgskonsulent, født
d. 20.-9.-1944, søn af Else og
Helge Gotfredsen. Parret har
datteren Karina, født d. 20.-10.1980.
A.G. har været på Næsgaard
Agerbrugsskole. Hun overtog gården d. 1.-5.-1984, fra Anthon Jurgensen.
Ejendomsskyld ca. 2.000.000. Areal 30,8 ha., heraf tilkøbt 14,4 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1968. Avlsbygningerne består af løsdriftskvægstald fra 1968, lade fra omkr. 1970 renoveret i 1984, gylletank og udendørskøresilo. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter,
hvede og hvidkløver. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og combifyr. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
A.G. ejer og driver også Skovvej 14, her er stuhus og svinestald udlejet.
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MAGLE, tlf. 53-751379.
LARS HANSEN, gårdejer, født d.
23.-4.-1908, søn af Anna og Pe
ter Hansen, gift d. 17.-7.-1943
med Rasmine Marie Rasmussen,
medhjælpende hustru, født d.
. »
19.- 3.-1913, datter af Marie og
Rasmus Rasmussen. Parret har
døtrene: Grethe Annamarie, født
d. 27.-6.-1946, Kirsten Sofie,
født d. 19.-2.-1948 og Anne Margrethe, født d. 30.-1.-1950.
L.H. overtog gården d. 9.-2.-1933 fra sin far Peter Hansen. Nuværende ejer er 4.
generation på gården.
Ejendomsskyld ca. 1.000.000. Areal 13,2 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha. Jorden er bortforpag
tet. Den oprindelige gård, som var opført først i 1800-tallet, nedbrændte d. 26.-4.1980. Gården lå helt ned til Stenskoven, men blev flyttet ca. 400 meter op på mar
ken. Bygningerne blev genopført i 1980 med stuehus, kvægstald, lade, maskinhus og
gylletank. Der er 1 traktor.
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SKYTTEMARKSVEJ 1, ÄS0,
4171 GLUMSØ, tlf. 53-646424.
GUNNAR ANDERSEN, gårdejer,
født d. 16.-2.-1931, søn af Mar
grethe og Peter Andersen, gift
d. 6.-5.-1961 med Anni Jørgen
sen, medhjælpende hustru, født
d. 20.-11.-1933, datter af Karen
og Johannes Jørgensen. Parret
har børnene: Peter Stig, født d.
12.-7.-1962, Knud Jacob, født d.
22.-7.-1965 og Susanne Margre
the, født d. 2.-4.-1972.
G.A. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården d. 1.10.-1960 fra sin mor Margrethe Andersen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt ialt 13 ha.
Stuehuset er opført i 1889, restaureret i 1969 og tilbygget i 1973. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1885, svinestalde fra 1885 og 1967, hønsehus fra 1960 og ma
skinhus fra 1972. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 18
årskøer, ca. 10 ungdyr og ca. 10 slagtekalve af racerne RDM og SDM samt en svine
produktion på 16 årssøer, der sælges 300 smågrise årligt, desuden er der lidt høns
Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker.,
fodersilo og korntørreri med kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
SKYTTEMARKSVEJ 2, ÅSØ,
4171 GLUMSØ.
GEERT JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 11.-1.-1941, søn af Helga
og Jørgen Jørgensen, gift d. 21.5.-1967 med Anne-Lise Nielsen,
sygehjælper, født d. 8.-10.-1945,
datter af Inger og Johannes Niel
sen. Parret har børnene: Susanne,
født d. 18.-4.-1962 og Flemming,
født d. 12.-11.-1970.
G.J. overtog gården d. 1.-7.-1972
fra Sigurd Pedersen. Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 27,8 ha.
Stuehuset er opført sidst i 1800-tallet, restaureret i 1974 og løbende vedligehcl
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1976, svinestald fra omkr. 1800 renoveret i 1962 og tilbygget i 1970, maskinhus fra
1978 og udendørs køresilo. Besætningen består af 3 årsammekøer, 1 ungdyr og 2 slagtekalve alle krydsninger med RDM, SDM og Simmentaler, desuden er der 6.000 høns
til skrabeægsproduktion. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug, hvede, byg, raps,
roer og maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt korntørreri med
varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Man har 2 skole
piger til hjælp.

SORØVEJ 39, "KARLSMINDE", 4171 GLUMSØ, tlf. 53-646988.
NIELS HARTVIG HANSEN, gårdejer, født d. 14.-7.-1957, søn af Grethe og Leo Hart
vig Hansen, gift d. 6.-6.-1987 med Vibeke Bruun Jørgensen, gårdejer og økonomaassi
stent, født d. 18.-1.- 1960, datter af Margrethe og Carl Åge Jørgensen. Parret har
sønnen Jesper.
N.H.H. er specialarbejder. Han overtog gården d. 10.-2.-1985 fra boet efter Frede
Oluf Petersen.
Ejendomsskyld 370.000. Areal 0,19 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af svi
nestald fra 1850, lade og maskinhus.
SORØVEJ 44, "FLENSBORGGÅRD", 4171 GLUMSØ, tlf. 53-646007.
MOGENS JENSEN, gårdejer, født d. 20.-3.-1939, søn af Dora og Åge Jensen, gift d.
6.-8.-1963 med Yrsa Hvid, gårdejer og direktionssekretær, født d. 5.-3.-1941, datter af
Astrid og Børge Hvid. Parret har børnene: Michael, født d. 18.-4.-1968 og Henrik, født
d. 10.-6.-1972.
M.J. er driftleder i et frøfirma og har været på Vejlby Landbrugsskole. Parret overtog
gården d. 1.-3.-1987 fra Wiebholm.
Areal 167 ha., der er 3 ha. mose. Derudover er der forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1841 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af lade og
maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede,
græsfrø, sukkerroer, ærter og raps. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver,
1 roeoptager, plansilo, 6 tårnsiloer samt korntørreri med varm og kold luft. På gården
er ansat 1 fast medhjælper.
M.J. ejer og driver også "Bakkegården", Åsøvej 25, 4171 Glumsø.

SPRAGELSEVEJ 21, "KIRKELY",
4160 HERLUFMAGLE.
JENS PEDERSEN, forpagter,
født d. 30.-9.-1928, søn af Marie
og Johannes Pedersen, gift d.
30.-11.-1952 med Tove Larsen,
medhjælpende hustru, født d. 5.5.-1928, datter af Gundvar og
Hans Larsen. Parret har børnene:
Hans Erik, født d. 2.-8.-1953,
Ulla, født d. 8.-3.-1955, Grethe,
født d. 22.-6.-1957 og Niels Pe

ter, født d. 17.-3.-1959.
J.P. forpagtede gården d. 1.-4.-1969. Gården ejes af Herlufmagle Menighedsråd.
Areal 19,1 ha., der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1957 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1957 renoveret i 1970, svinestald fra 1957 ændret i til kvægstald i 1970 og
lade fra 1957. Besætningen består af 13 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til lidt
af markarbejdet. Man har 1 skoledreng til hjælp.
SPRAGELSEVEJ 64, SPRAGELSE, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-751304.
CARLA CHRISTOFFERSEN, parcelist, født d. 1.-7.-1911, datter af Marie og Severin
Christensen, gift d. 5.-5.-1945 med Christoffer Christoffersen, parcelist, født d.
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d. 24.-2.-1944, Arne, født d. 25.-1.-1945 og Orla, født d. 7.-6.-1948.
Parret overtog gården i 1936 fra Krestine Olsen.
Ejendomsskyld 864.000. Areal 8 ha. Sønnen Arne passer jorden.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade alle fra omkr. 1880.
STENHOLMSVEJ 3, "TOFTEHØJ",
TYVELSE, 4171 GLUMSØ, tlf.
53-646561.
HANS OTTO CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 2.-12.-1933, søn
af Johanne og Otto Christensen,
gift d. 2.-8.-1958 med Birthe
Hansen, Karolinepige, født d.
16.-4.-1936, datter af Ane og P.
G. Hansen. Parret har sønnerne:
Mogens, født d. 6.-2.-1959 og
Martin, født d. 31.-3.-1960.
H.O.C. overtog gården i 1964 fra sin far Otto Christensen. Nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 18,8 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stald fra omkr. 1890 løbende vedligeholdt, svinestald og lade begge fra 1900 og
maskinhus fra omkr. 1982. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af raps, byg og hvede. Der er 2 traktorer og combifyr. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.

STENHOLMSVEJ 7, "TORNEHØJGAARD", TYVELSE, 4171 GLUMSØ.
CLAUS JENSEN, gårdejer. Omtales under Møllebækvej 12.
C.J. overtog gården d. 1.-11.-1983 fra Lilly Pedersen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 24,6 ha., der er lidt mose.
Stuehuset er opført i 1925 og restaureret flere gange senest i 1985. Avlsbygningerne
består af kvægstald, svinestald og lade alle fra 1926 samt vognport med carport fra
omkr. 1855. Der er samdrift med "Tyvelsesgaard", Møllebækvej 12, 4171 Glumsø, som
C.J. også ejer og driver.

STENPLADSVEJ 3, TYVELSE,
4171 GLUMSØ, tlf. 53-646604.
EJNER LARSEN, gårdejer, født
d. 24.-2.-1927, søn af Kristine
og Kristoffer Larsen.
E.L. overtog gården d. 1.-2.-1962
fra sin far Kristoffer Larsen,
som kom til gården i 1908.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
22,0 ha., heraf tilkøbt 14 ha.,
der er lidt eng.
Stuehuset er opført omkr. 1850
og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1962, maskinhus fra
1970 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer og ca.
20 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn og raps. Der er 2
traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Man har 1 skoledreng til
hjælp.
STENPLADSVEJ 11, TYVELSE, 4171 GLUMSØ, tlf. 53-647157.
KJELD DAHL JENSEN, slagteriarbejder, født d. 12.-10.-1951, søn af Lykke Marie og
Ole Dahl Jensen, gift d. 6.-6.-1981 med Susan Jensen, slagteriarbejder, født d. 30.4.-1957, datter af Rita Jensen. Parret har døtrene: Birthe, født d. 30.-4.-1976 og
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K.D.J. overtog gården d. 1.-7.-1986 fra Lene og Torben.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 9,9 ha.
Stuehuset er opført i 1927, restaureret i 1986 og løbende vedligeholdt. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 1927, svinestald fra 1927 ændret til hestestald omkr.
1989 og hestestald fra først i 1900-tallet. Besætningen består af 3 årssøer, 2 årsammekøer og 2 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg,
hvede og raps. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
THYGESENSVEJ 2, KAGSTRUP-MARK, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-750357.
JAN LARSEN, slagtersvend, født d. 19.-11.-1960, søn af Anni Thygesen, bor sammen
med Vinni Jensen, husmor, født d. 8.-9.-1970, datter af Kirsten og Ole Jensen. Parret
har sønnen Steffan, født d. 5.-3.-1987.
J.L. overtog gården d. 2.-11.-1982 fra Marie Jensen.
Ejendomsskyld 300.000. Areal 0,55 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1768 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af lade
fra omkr. 1768 renoveret i 1989. Der er fast brændselsfyr.
THYGESENSVEJ 4, KAGSTRUP-MARK, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-750214.
KURT THYGESEN, gårdejer, født d. 5.-12.-1945, søn af Johanne og Jens Thygesen,
gift d. 28.-6.-1975 med Anni Larsen, hjemmehjælper, født d. 25.-8.-1940, datter af
Grethe og Anton Larsen. Parret har børnene: Jan, født d. 19.-11.-1960, Per, født d.
29.-3.-1975, Poul, født d.- 13.-3.-1977, Palle, født d. 14.-12.-1978, Preben, født d.
20.-8.-1980 og Pia, født d. 8.-11.-1984.
K.T. overtog gården d. 1.-7.-1974 fra sin far Jens Thygesen.
Areal 11 ha., der er 3,3 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført omkr. 1935 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1935, lade fra 1960 og maskinhus fra 1978. Besætningen består af 26
ungdyr af blandet race og 3 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og
roer. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

TIMANNSVEJ 6, ÅSØ-MARK,
4171 GLUMSØ, tlf. 53-646294.
HANS HENRIK MEJER LARSEN,
gårdejer, født d. 8.-11.-1953, søn
af Else Sofie og Johan Timann
Larsen, gift d. 10.-7.-1976 med
Hanne Moesgaard, medhjælpende
hustru, født d. 20.-6.-1955, dat
ter af Ruth og Svend Moesgaard.
Parret har børnene: Mikael Me
jer, født d. 28.-12.-1976, Laura
Mie, født d. 2.-7.-1980 og Lotte
Mie, født d. 3.-11.-1983.
H.H.M.L. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1981 fra
faderen Johan Timann Larsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i
slægtens eje omkr. 1917.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 13,8 ha., heraf tilkøbt 1,9 ha.
Stuehuset er opført sidst i 1800-tallet, restaureret efter brand i 1988. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra sidst i 1800-tallet renoveret og tilbygget omkr. 1920, svine
stald fra 1976 ændret til høns i 1983, hønsestald fra 1988, lade fra 1954 og maskinhus
fra 1981. Besætningen består af 23.000 høns, der produceres 410.000 kilo årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg, raps og hvede. Der er 2 trak
torer, 2 fodersiloer og fast brændselsfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

TORNELUNDSVEJ 3, AVERSI, 4690 HASLEV.
OLE THORSEN, gårdejer. Omtales under Granskiftet 5.
O.T. overtog gården i 1983 fra Birche Jørgensen.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 7,7 ha.
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hus fra 1942. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg.
O.T. ejer og driver også Granskiftet 5, 4690 Haslev.

TORNELUNDSVEJ 6, "DALAGER",
TYBJERG, 4690 HASLEV, tlf.
53-642165.
AGNES JØRGENSEN, parcellist,
født d. 7.-1.-1920, datter af An
na Marie og Karl Gliese Hansen,
gift d. 24.-5.-1947 med Jens Al
fred Villy Jørgensen, parcellist,
født d. 26.-4.-1913, søn af Bolin
Jørgensen. Parret har sønnerne:
Tage Villy, født d. 13.-10.-1951
og Jørn Gliese, født d. 27.-2.1948. J.A.V.J. døde i 1985. Han overtog gården i 1958 fra "Tybjerggård".
Areal 9 ha., jorden er udlejet.
Stuehuset er opføret i 1958. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1958, svinestald
fra 1960 og maskinhus fra 1963. Der er 1 traktor.
TORNELUNDSVEJ 7, "LANG
AGERGÅRDEN", LANGAGER,
4690 HASLEV, tlf. 53-642127.
HOLGER HANSEN, gårdejer,
født d. 24.-3.-1921, søn af Nielsigne Johanne og Hans Peter
Hansen, gift d. 16.-9.-1944 med
Tove Betty Annie Pedersen, med
hjælpende hustru, født d. 2.-5.1926, datter af Ingeborg og Hans
Peder Pedersen. Parret har bør
nene: Ole, født d. 28.-11.-1943,
død i 1943, Ketty Irene, født d. 22.-1.-1945 og Tove Jytte, født d. 30.-5.-1948.
H.H. forpagtede gården omkr. 1948 og overtog den omkr. 1955 fra sin far Hans Peter
Hansen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 29,2 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1889, restaureret flere gange senest i 1962 og løbende
vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald begge fra 1881 og
renoveret omkr. 1955. Besætningen består af 10 slagtesvin samt lidt høns og ænder.
Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, korn
tørreri med kold luft og combifyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

TORNELUNDSVEJ 8, AVERSI, 4690 HASLEV, tlf. 53-642071.
JUST LUND, jordbruger, født d. 11.-10.-1915, gift med Karen Ruth Lund, medhjæl
pende hustru, født d. 20.-7.-1914.
J.L. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra Ejnar Nielsen.
Areal 10 ha., heraf tilkøbt 1 ha. Der er 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1870 og restaureret i 1972. Avslbygningerne består af gas
tæt silo fra 1979. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg.
Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
TORNELUNDSVEJ 9, TYBJERG, 4690 HASLEV, tlf. 53-642217.
ULLA SCHIERNING, lærer, født d. 13.-2.-1941, datter af Annemargrethe og Harry
Schierning. U.S. har datteren Maj Kiss.
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1.-12.-1972 fra Kaj Kofoed.
Ejendomsskyld ca. 740.000. Areal
3,5 ha., der er bortforpagtet 1,1
ha.
Stuehuset er opført i 1977. Avls
bygningerne består af garage og
hestestald fra 1980. Besætningen
består af 2 heste. Der er fast
brændselsfyr.

TORNELUNDSVEJ 55, "KLODEGAARD", AVERSI, 4690 HASLEV,
tlf. 53-642337.
JØRGEN MORTENSEN, reg. revi
sor, født d. 18.-8.-1940, søn af
Marta og Jørn Aage Mortensen,
gift d. 10.-2.-1968 med Marianne
Christoffersen, medhjælpende hu
stru, født d. 27.-6.-1945 , datter
af Jenny og Werner Christoffer
sen. Parret har døtrene: Gitte,
født d. 21.-7.-1968 og Line, født
d. 31.-7.-1974.
J.M. er cand.agronom fra Landbohøjskolen. Han overtog gården d. 30.-9.-1977 fra sin
far Jørn Aage Mortensen. Nuværende ejer er 8. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 33 ha., der er 0,8 ha. skov og 1,1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1925 og restaurert i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1825 og renoveret i 1986, lader fra 1912 og 1948 samt maskin
hus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg, raps,
ærter og græsfrø. Der er 3 traktorer, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt
combifyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Der hører medarbejderbolig
til gården.
J.N. ejer og driver også Broholmsvej 26, 4690 Haslev.

TORNVEJ 1, TYVELSE, 4171
GLUMSØ, tlf. 53-646564.
EJNER PEDERSEN, gårdejer,
født d. 24.-2.-1923, søn af Maren
og Otto Pedersen.
E.P. har været på Kærhave Land
brugsskole. Han overtog gården i
1964 fra sin far Otto Pedersen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal
11,3 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900,
restaureret i 1978 og løbende
fra
1900 ændret til svinestald i
vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvægstald
1976, svinestald fra 1900 løbende vedligeholdt og maskinhus fra omkr. 1960. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der er 1
traktor og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
TORPE MOSEVEJ 2, TORPE-MOSE, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-751702.
LYNGE ERIKSEN, værktøjsmager, født d. 18.-7.-1937, gift i 1956 med Annelise Erik
sen, sygehjælper, født d. 11.-1.-1939. Parret har børnene: Leif, født d. 5.-1.-1958 og
Birgitte, født d. 14.-3.-1966.
L.E. overtog gården i 1971 fra P. J. Richardt.
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Ejendomsskyld ca. 500.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha. Der er 4,4 ha. plantage
med juletræer og udlejet 6,6 ha.
Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af lade fra 1974. Der er 1 traktor.
TORPE MOSEVEJ 5, "HYLLELY",
TORPE-MOSE, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-751408.
VAGN HOFFMANN, murer, født
d. 21.-8.-1927, søn af Eva Alfrida og Erik Hoffmann, gift d. 22.7.-1989 med Britta Jensen, assi
stent, født d. 17.-3.-1935, datter
af Erna og Otto Jensen. Parret
har børnene: Erik Ulf, født d.
1.-6.-1952, Johnny Victor, født d.
4.- 3.-1956, Kim Arne, født d.
18.-10.-1959, Michael Pierre, født d. 25.-10.-1960, Ib, født d. 17.-1.-1956 og Bente,
født d. 26.-3.-1958.
V.H. overtog gården d. 15.-12.-1969 fra Maler Sandager.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 5,5 ha., der er 1 ha. skov med kunstige søer.
Stuehuset er opført i 1869, tilbygget i 1974 og restaureret i 1988-89. Avlsbygningerne
består af svinestald fra 1874 og lade fra 1974. Besætningen består af vildænder i de
kunstige søer. Der er 1 traktor og fast brændselsfyr. Man driver planteskole på
gården.

TORPEVEJ 4, "TORPEGAARDEN", TORPE, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-751060.
NIELS JACOBSEN, gårdejer, født d. 21.-12.-1921, søn af Anna Katrine og Laurids
Jacobsen, gift d. 22.-9.-1956 Ruth Lilly Rasmussen, medhjælpende hustru, født d.
12.-6.-1927, datter af Krestine og Johan Rasmussen. Parret har børnene: Hanne, født
d. 9.-1.-1959 og John, født d. 5.-1.-1963.
N.J. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1960 fra Holger
Hansen. Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 20 ha., der er 0,55 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført ca. 1850 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra omkr. 1850 renoveret og ombygget til svinestald i 1961, svinestald fra
omkr. 1850 renoveret i 1961 og maskinhus fra 1850 renoveret i 1966. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af maltbyg og hvede. Der er 2 traktorer,
1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt fast brændselsfyr.
Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
TORPEVEJ 5, "GLENØGAARD", TOR
PE, 4160 HERLUFMAGLE.
KNUD JACOBSEN, gårdejer, født d.
4.-9.-1912, søn af Margrethe og Peter
Jacobsen, gift d. 2.-7.-1943 med Inger
Olsen, medhjælpende hustru, født d.
19.-3.-1916, datter af Marie og Kristof
fer Olsen. Parret har døtrene: Birgit,
født d. 14.-11.-1944, død d. 18.-10.1979, Ellis Merete, født d. 15.-5.-1946
og Ida, født d. 27.-3.-1962.
K.J. har været på Sydsjællands Land
brugsskole. Han overtog gården d. 24.-11.-1959 fra sin far Peter Jacobsen.
Ejendomsskyld ca. 1.680.000. Areal 25,9 ha., der er 1 ha. mose og plantage. Jorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1926, restaureret i 1964-67 og løbende vedligeholdt. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 1935, svinestald fra 1900 tilbygget i 1929, lader fra
1737 og 1919, maskinhus fra 1900 tilbygget i 1919 og løbende vedligeholdt. Besæt
ningen består af ca. 100 høns. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo samt korn
tørreri med varm og kold luft.
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TORPE, 4160 HERLUFMAGLE,
tlf. 53-751740.
POUL G. JENSEN, gårdejer, født
d. 25.-9.-1932, søn af Hansigne
og Georg Jensen, gift d. 28.-12.1960 med Kirsten K. Bach, børne
havelærer, født d. 20.-12.-1933,
datter af Nora og Peter Emil
Bach. Parret har børnene: Bo,
født d. 24.-9.-1961, Per, født d.
24.-3.-1965 og Lene, født d. 22.4.-1969. P.G.J. har været på Korinth Landbrugsskole og på Landbohøjskolen. Han over
tog gården d. 1.-8.-1972 fra Johannes Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 25 ha., der er 1 ha. mose og forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1902, restaureret i 1975 og løbende vedligeholdt. Avslbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade alle fra 1902 samt maskinhus fra 1978.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, frø, ærter, maltbyg og raps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri med kold luft. Man anvender lidt
fremmed arbejdskraft. Gården drives som forsøgsstation for firmaet Du Pont de
Nemours Co. Der er laboratorium på gården.

TORPEVEJ 14, TORPE, 4140 HERLUFMAGLE, tlf. 53-751041.
LENE ANDERSEN, gårdejer, født d. 16.-6.-1948, datter af Inge og Lars Peter Ander
sen, gift d. 6.-1.-1988 med Svend Hellisen, agronom, født d. 9.-10.-1935, søn af Mar
tha og Aksel Hellisen. Parret har datteren Hanne, født d. 23.-6.-1987.
L.A. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1977 fra sin far
Lars Peter Andersen. Nuværende ejer er 6. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 28,5 ha., der er 3 ha. mose, 1 ha. skov og krat. Der
udover er der forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1934 og 1976 samt lade fra 1934. Gården drives med en kvægproduktion på
40 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Der er 3 traktorer,
tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt fast brændselsfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet. Man har af og til ansat medhjælp på gården.
TRÆLLØSE BYGADE 11-13,
"KÆRSGAARD", TRÆLLØSE,
4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53750258.
HANS NEERUP JENSEN, gård
ejer, født d. 5.-10.-1963, søn af
Aase og Jørgen Neerup Jensen.
H.N.J. har været på Lyngby
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 15.-3.-1986 fra sin far
Jørgen Neerup Jensen.
Ejendomsskyld 2.705.000. Areal
43,6 ha., der er 2 ha. eng. Der
udover er der forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1965, svinestald fra 1930 ændret til kviestald i 1973, lader fra 1929 og 1979, ma
skinhus fra 1989, gastæt silo og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduk
tion på 52 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er
sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1 maskinmarkvandingsanlæg, 1 bobeat, tårnsilo samt
korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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TRÆLLØSE BYGADE 19, "GRØN
HØJ", TRÆLLØSE, 4160 HERLUF
MAGLE, tlf. 53- 750053.
JØRGEN NEERUP JENSEN, gård
ejer, født d. 5.-5.-1934, søn af
Karen Krestine og Hans Neerup
Jensen, gift d. 31.-8.-1957 med
Aase Aamand Andersen, landmand,
født d. 13.-6.-1936, datter af
Anna og Hans Aamand Andersen.
Parret har børnene: Jan, født d.
17.-6.-1958, Lisa, født d. 11.3.-1960 og Hans, født d. 5.-10.-1963.
J.N.J. har været på Sydsjællands Landbrugsskole, han er formand for Regnskabsud
valget i Næstvedegnens Landboforening og formand for Ligningskommisionen i Suså
Kommune. Han overtog gården d. 1.-8.-1957 fra Herman Pedersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1972. De oprindelige avlsbygninger blev
nedrevet i 1974, de er genopført med maskinhus fra 1974. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af raps, hvede, maltbyg, sukkerroer og græsfrø. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 maskinmarksvandingsanlæg, 1 rendegraver, tårnsilo
samt korntørreri med varm og kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
J.N.J. ejer og driver også "Højgaard", Skelbyvej 30, 4160 Herlufmagle.

TRÆLLØSEVEJ 45, "ALDERSRO", 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-751008.
MOGENS BENT JENSEN, gårdejer, født d. 18.-9-1934, søn af Helga og Gotfred
Jensen.
M.B.J. ovetog gården d. 11.-9.-1969 fra sin far Gotfred Jensen. Nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 14,2 ha., heraf tilkøbt 3,8 ha.
Stuehuset er opført i 1899 og 1917, det er løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne
består af svinestald og lade fra 1917. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
70 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 1 traktor. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

TRÆLLØSEVEJ 50, "HOVEDSKOVGAARD", 4160 HERLUFMAGLE.
HENRIK NORDLING, gårdejer, født d. 19.-9.-1951, søn af Edel og Ib Nordling, gift d.
25.-7.-1985 med Rita Jensen, børnehavepædagog, født d. 14.-5.-1949, datter af Inger
og Poul Jensen. Parret har børnene: Mette, født d. 30.-7.-1977 og Christian, født d.
18.-5.-1981.
H.N. har været på Næsgaard Agerbrugsskole. Han forpagtede gården i 1974 og overtog
den d. 1.-12.-1977 fra Frederik Nordling. Nuværende ejer er 6. generation på gården.
Areal 61 ha. Der er 3 ha. skov, 6 ha. vedvarende græseng samt 8 ha. krat og mose.
Derudover er der forpagtet 90 ha.
Stuehuset er opført i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1859 løbende
vedligeholdt, svinestalde fra 1980 og 1984, lader fra 1943-44 og 1956, maskinhus fra
1984, gastæt silo og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.500
stk. årligt, desuden er der 20 årsammekøer, 20 ungdyr og 15 slagtekalve af racen
Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, sukkerroer, frøgræs og
maltbyg. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker og fast brændselsfyr. På gården er ansat 1
fast medhjælper. Den forpagtede jord ligger Lundved 12 i Hyllinge.
TRÆLLØSEVEJ 55, "ØSTERGAARD", TRÆLLØSE, 4160 HERLUFMAGLE.
LARS HYBHOLT, gårdejer. Omtales under Alehusvej 8.
L.H. overtog gården d. 1.-4.-1985 fra Poul Jakobsen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 35,5 ha., der er 1,1 ha. skov.

-358"Østergaard"s stuehus er opført
omkr. 1800. Avlsbygningerne be
står af svinestald fra 1970 og
lade fra omkr. 1950. Gården dri
ves med en svineproduktion på
30 årssøer, der produceres 200
slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er sukkerroer,
ærter og korn. Der er plansilo,
korntørreri med varm og kold
luft samt fast brændselsfyr. På
gården er ansat 1 skoledreng til
hjælp. L.H. ejer og driver også "Tranemosegaard", Ålehusvej 8, 4160 Herlufmagle.

TRÆLLØSEVEJ 62, "BIRKELY",
TRÆLLØSE, 4160 HERLUFMAG
LE, tlf. 53-750101.
POUL HEMMINGSEN, kontrolas
sistent, født d. 4.-5.-1926, søn
af Johanne og Jens Hemmingsen.
P.H. har været på Haslev Kon
trolskole. Han ovetog gården d.
1.- 4.-1952 fra Johannes Rasmussen.
Ejendomsskyld 690.000. Areal
7,2 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og
restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald begge fra 1908
og lade fra 1981. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg.
Der er 1 traktor, tårnsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
TRÆLLØSEVEJ 66, "LINDELY", SKELBY, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-750313.
HENNING SVEND LARSEN, gårdejer/kreaturhandler, født d. 16.-8.-1943, søn af Lilly
og Helmer Larsen, gift d. 25.-5.-1968 med Winnie Nielsen, medhjælpende hustru, født
d. 26.-2.-1946, datter af Inge Birgit og Knud Anton Nielsen. Parret har sønnerne: Hen
rik Henning, født d. 20.-11.-1971 og Hans Niels, født d. 8.-9.-1974.
H.S.L. er formand for Sjællands Kreaturhandlerforening. Han overtog gården d. 1.5.-1973 fra Charles Petersen.
Ejendomsskyld 1.010.000. Areal 9,4 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1931 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1930 renoveret i 1975-80, svinestald fra 1930 ændret til kvægstald i 1975,
maskinhus fra 1989, foderhus fra 1975 og udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 41 årskøer og 30 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgs
afgrøde er sukkerroer. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester.
H.S.L. ejer og driver også Trælløsevej 68, 4160 Herlufmagle.

TRÆLLØSEVEJ 68, 4160 HERLUFMAGLE.
HENNING SVEND LARSEN, gårdejer/kreaturhandler. Omtales under Trælløsevej 66.
H.S.L. overtog gården d. 1.-4.-1987 fra Brdr. Jørgensen.
Ejendomsskyld 675.000. Areal 7,3 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra 1931. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af sukkerroer. Maskinstation bruges til noget af markarbejdet.
H.S.L. ejer og driver også Trælløsevej 66, 4160 Herlufmagle.
TRÆLLØSEVEJ 70, SKELBY, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-750047.
JOHANNES VESTERGAARD THOMSEN, gårdejer, født d. 2.-8.-1936, søn af Karen
Vestergaard og Thomas Thomsen, bor sammen med Kirsten Petersen, hjemmehjælper.
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Parret har børnene: Karen Marie, født d. 18.-5.-1962 og Peter, født d. 7.-8.-1965.
J.V.T. har været på Vejlby-Risskov Landbrugsskole, han er i byrådet og sidder i Tek
niskudvalg i Suså Kommune. Han overtog gården d. 1.-4.-1963 fra Aage Nielsen.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 27,2 ha., der er lidt skov.
Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af svinestald og maskinhus begge
fra 1977 og gylle tank. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
hvede, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 2 mejetærskere, plansilo, korntørreri med
varm og kold luft samt halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
TVEDEVE3 1, "3EPPEGÅRDEN", TYB3ERGLILLE, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 54642395.
HANS WISSING, gårdejer, født d. 27.-4.-1943, søn af Lilly og Niels Erik Wissing, gift
med Bodil Andersen, bogholder, født i 1945, datter af Erna og Harry Andersen. Parret
har datteren Mette, født d. 30.-9.-1970.
H.W. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1985 fra Trold
borg Knudsen.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 65 ha.
Stuehuset er opført i 1913. Avlsbygningerne består af kalvestald og lade begge fra
omkr. 1914, førstnævnte anvendes nu som værksted og lade. Gården drives udelukken
de med planteproduktion bestående af raps, byg, græsfrø og sukkerroer. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsiloer samt korntørreri med kold luft. Maskinsta
tion bruges til lidt af markarbejdet.

TVEDEVE3 11, "LILLE TVEDEGAARD", TYB3ERGLILLE, 4160
HERLUFMAGLE, tlf. 53-826298.
HENRY HANSEN, gårdejer, født
d. 12.-8.-1929, søn af Anna og
Hans Chr. Hansen, gift d. 11.-6.1976 med Birthe Levinsen, med
hjælpende hustru, født d. 9.-3.1936, datter af Eldora og Harry
Dalsted. Parret har datteren Le
ne, født d. 1.-9.-1976.
H.H. overtog gården d. 1.-9.-1964

fra sin mor Anna Hansen.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 1,3 ha. Der er 1,3 ha. skov og
bortforpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1872, restaureret i 1976 og løbende vedligeholdt. Avlsbygninger
ne består af kvægstald fra 1872 renoveret omkr. 1965, svinestalde fra 1920 og 1978
samt lade fra 1978. Besætningen består af 6 får. Der er 1 traktor og fast brændsels
fyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
TVEDEVE3 15, "STORE TVEDEGAARD", TYB3ERGLILLE, 4160
HERLUFMAGLE, tlf. 53-826294.
SIGFRED LUND, proprietær,
født d. 13.-1.-1929, søn af Emi
lie og Asgar Lund, gift d. 29.12.-1956 med Ingrid Rasmussen,
medhjælpende hustru, født d.
11.-11.-1929, datter af Rasmine
og Hans Rasmussen. Parret har
sønnen Poul Anker, født d. 29.4.-1966. Han er med til at drive
gården og har været på Lyngby Landbrugsskole.
S.L. overtog gården d. 1.-9.-1966 fra sin mor Emilie Lund.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 80 ha., der er 1 ha. krat og mose og forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1954 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg-
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drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der er produceres ca. 600 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er græsfrø, raps, sukkerroer og korn. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt combifyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
TYBJERGLILLEVEJ 29, "KILDEGÅRDEN" TYBJERGLILLE, 4160 HERLUFMAGLE, tlf.
53-642097.
ERIK NYMANN PEDERSEN, gårdejer, født d. 1.-11.-1930, søn af Ella og Johannes
Pedersen, gift d. 26.-5.-1957 med Tove Andesen, husmor, født d. 26.-7.-1932, datter
af Margrethe og Chr. Andersen. Parret har børnene: Flemming, født d. 12.-1.-1959,
Torben, født d. 12.-1.-1962 og Susanne, født d. 25.-1.-1968.
E.N.P. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1962 fra sin far
Johannes Pedersen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1866 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stalde fra 1872 og 1972, svinestald og lade begge fra 1870, maskinhus fra 1954 og
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 20 ungdyr og
15 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er frø, ær
ter, raps og sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsiloer samt
korntørreri med varm og kold luft. På gården er ansat 1 fodermester og 1 fast med
hjælper.

TYBJERGLILLEVEJ 36, "VEJLMOSEGÅRD", TYBJERGLILLE,
4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53642114.
ERIK MANDRUP, gårdejer, født
d. 18.-11.-1929, søn af Emmy og
Jens Mandrup, gift d. 22.-12.-1957
med Sigrid Rasmussen, medhjæl
pende hustru, født d. 25.-2.-1938,
datter af Ellen og Henry Rasmus
sen. Parret har børnene: Birgit,
født d. 3.-9.-1958, Søren, født d.
16.-1.-1960, Jens, født d. 7.-12.-1964 og Anders, født d. 11.-1.-1972.
E.M. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1972 fra sin
mormor Olivia Andersen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 34,1 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er 3 ha. eng, 2 ha.
skov. Derudover er der forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1955 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1955, svinestald fra 1875 og maskinhus fra 1946. Gården
drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racerne
RDM, SDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, tårnsilo og combifyr. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.
TYBJERGVEJ 4, "FUGLSANGSGAARD", ORUP-BY, 4160 HER
LUFMAGLE, tlf. 53-642137.
LARS RASMUSSEN, proprietær,
født d. 11.-8.-1910, søn af Johan
ne og Mads Peter Rasmussen,
gift d. 6.-4.-1949 med Benthe
Bøttger, korrespondent, født d.
6.-4.-1923, datter af Ida Emilie
Agathe Åserup og Frederik Niko
laj Bøttger. Parret har børnene:
Niels, født d. 5.-7.-1952 og An-
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formand for Ringsted Fjerkræslagteri. Han overtog gården i 1944 fra Stein Manske
Legat. Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 60 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1880, restaureret i 1960-65 og løbende vedligeholdt. Avlsbyg
ningerne består af maskinhus og garage med værelse genopbygget efter brand i 1975
og kyllingefarm fra 1976.

TYBJERGVEJ 5, "HØJGAARD",
ORUP, 4160 HERLUFMAGLE,
tlf. 53-642044.
OLAV LARSEN, gårdejer, født d.
22.-10.-1923, søn af Marie Lar
sen, gift d. 8.-10.-1949 med Gud
run Jensen, medhjælpende hustru,
født d. 26.-12.-1929, datter af
Johanne og Hans Chr. Jensen.
Parret har børnene: Jytte, født
d. 1.-3.-1950, Hanne, født d. 28.11.-1951, Poul Erik, født d. 23.7.-1953, Bodil, født d. 14.-2.-1956, Jørgen, født d. 31.-12.-1958 og Bente, født d.
7.-1.-1963. G.L. døde i 1969.
O.L. overtog gården i 1965 fra sin mor Marie Larsen. Nuværende ejer er 3. generation
på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 28 ha., der er 2,8 ha. skov og bortforpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1917, restaureret i 1988 og løbende vedligeholdt. Avlsbygninger
ne består af kvægstald og svinestald begge fra 1914 samt lade og maskinhus begge fra
1912. Besætningen består af 4 ungdyr, 2 årssøer, høns, ænder og gæs. Der er 1 traktor
og combifyr.
TYBJERGVEJ 12, "HAMMER
GÅRD", HJELMSØLILLE-BAKKER, 4160 HERLUFMAGLE, tlf.
53-642285.
GLEN NIELSEN, hønseriejer,
født d. 24.-10.-1958, søn af Rosa
og Ib Nielsen, gift i 1982 med
Jannie Møller, kontorassistent,
født d. 27.-9.-1959, datter af
Ingrid og Knud Møller. Parret
har børnene: Kartni, født d.
3.-6.-1984ogKeven,fødtd.3.-l 2.-1986.
G.N. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården i 1986 fra Bolig Rad
sted. Areal 21 ha., der er pasningsaftale for jorden.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge fra omkr. 1900 bruges i dag til høns samt 2 hønsehuse. Be
sætningen består af 18.000 rugelægshøner. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

TYBJERGVEJ 15, "PARKGAARDEN", TYBJERG, 4160 HERLUF
MAGLE, tlf. 53-642177.
MAILA JENSEN, plejemor, født
d. 20.-11.-1946, datter af Anna
og Erik Pedersen, gift d. 20.11.-1965 med Flemming Jensen,
ingeniør, født d. 27.-12.-1943,
søn af Bodil og Knud Jensen.
Parret har sønnerne: Bo, født d.
4.-4.-1971 og Per, født d. 19.9.-1974.
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M.J. overtog gården d. 1.-8.-1981 fra Preben Hvid Nielsen.
Ejendomsskyld ca. 1.000.000. Areal 19,8 ha., der er 3,3 ha. skov, 0,5 ha. mose 11 ha.
er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1840 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1956 anvendes i dag til fårestald samt lade fra 1956. Besætningen består af
24 får, 16 lam, 1 vædder, høns, geder og kaniner. Der er 1 traktor, tårnsilo, fast
brændselsfyr, solvarmeanlæg og vindmølle. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
TYVELSEVEJ 7, ENGELSTOFTE, 4171 GLUMSØ, tlf. 53-648239.
SØREN CHRISTIAN NIELSEN, gårdejer, født d. 21.-12.-1918, søn af Louise og Lars
Peter Nielsen, gift i 1946 med Edith Pedersen, født d. i 1918, datter af Johanne og
Anders Pedersen. Parret har døtrene: Anni og Lise.
S.C.N. har været formand for Den Lokale Landbrugsforening og Kontrolforening. Han
overtog gården i 1948 fra Georg Nielsen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1901. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald begge
fra 1961, maskinhus fra 1965, foderhus og køresilo. Besætningen består af 2 årsammekøer og 2 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, raps og korn.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 5 tårnsiloer, korntørreri med varm og kold luft
samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbjedet.
TYVELSEVEJ 32, "ASKELYGAARDEN", TYVELSE, 4171 GLUMSØ,
tlf. 53-648127.
PREBEN
CHRISTOFFERSEN,
gårdejer, født d. 24.-1.-1945, søn
af Marie og Svend Christoffer
sen, gift d. 8.-10.-1976 med Elly
Folkersen, medhjælpende hustru,
født d. 18.-5.-1937, datter af
Betty og Aage Folkersen. Parret
har datteren Monika, født d. 8.10.-1975.
P.C. er pressefører, han har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården d.
1.-5.-1985 fra Jacob Jensen.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 5,5 ha., der er forpagtet 7,7 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900, restaureret i 1985 og løbende vedligeholdt. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 1900 ændret i 1990, svinestald fra 1900 ændret i
1989, lade fra 1930 og maskinhus fra 1989. Gården drives med en kødkvægsproduktion
på 18 årsammekøer og 11 slagtekalve af blandet race, desuden er der 2 årssøer og 20
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps, ærter og hvede. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt fast brændsels
fyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

TYVLESEVEJ 59, "MANNINGGÅRD", TYVELSE, 4171 GLUMSØ, tlf. 53-643358.
VIGGO PINHOLT, gårdejer, født d. 9.-8.-1929, søn af Sofie og Ove Pinholt, gift d.
21.-8.-1955 med Ketty Frederiksen, medhjælpende hustru, født d. 25.-2.-1935, datter
af Agnete og Jens Frederiksen. Parret har børnene: Ellen, født d. 12.-3.-1956, Jens,
født d. 16.-8.-1958 og Bodil, født d. 20.-9.-1959.
V.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1955 fra Villy
Larsen.
Ejendomsskyld ca. 1.983.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 0,55 ha. Jorden er bortfor
pagtet.
Stuehuset er opført i 1920 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1955 ændret til svinestald i 1970, svinestald fra omkr. 1965 og lade
fra før 1900. Der er 1 traktor, tårnsilo samt korntørreri med varm og kold luft.
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SØ, tlf. 53-643318.
THORVALD OLSEN, fhv. gård
ejer, født d. 24.-9.-1910, søn af
Oline og Hans Olsen, gift d. 6.3.-1942 med Ellen Berner, med
hjælpende hustru, født d. 7.-1.1918, datter af Marie og Adolf
Berner. Parret har børnene: Bir
the, født d. 14.-6.-1943, Berner,
født d. 14.-12.-1946 og Bent,

født d. 2.-3.-1956.
T.O. overtog gården d. 1.-11.-1940 fra sin far Hans Olsen.
Ejendomsskyld ca. 1.200.000. Areal 19,8 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er 1,1 ha. skov.
Stuehuset er opført omkr. 1895 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1860 renovet i 1952, svinestald fra 1914, vognporte fra 1860 og 1917
renoveret i 1952 samt maskinhus fra 1952. Besætningen består af 12 rideheste. Plante
produktionens salgsafgrøder er byg, hvede og radgræs. Der er 2 traktorer. Sønnen Ber
ner Olsen ejer i dag gården, han bor på "Kalhavegården" i Ringsted.
TYVELSEVEJ 68, "PILGAARDEN",
MANEN, 4171 GLUMSØ, tlf. 53643378.
OTTO CHRISTOFFERSEN, gård
ejer, født d. 22.-12.-1919, søn af
Krestiane og Anders Christoffer
sen, gift d. 3.-6.-1950 med Her
dis Olsen, sygeplejerske, født d.
23.-3.-1926, datter af Tyra og
Oluf Olsen. Parret har børnene:
Visti, født d. 22.-12.-1951 og
Jørgen, født d. 28.-2.-1954.
O.C. overtog gården d. 1.-12.-1953 fra sin svigerfar Oluf Olsen.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 18,2 ha., heraf tilkøbt 7,2 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge fra 1934 og løbende vedligeholdt, lade fra 1934 ændret til
stald i 1965 og maskinhus fra omkr. 1970. Besætningen består af 4 slagtekalve og ca.
400 høns til æglægning. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug, hvede og byg. Der
er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
TYVELSEVEJ 83, "THOMASMINDE", TYVELSE, 4171 GLUMSØ,
tlf. 53-643038.
ARVID CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 7.-2.-1940, søn af Elna og
Alfred Christensen, gift d. 8.-8.1964 med Jytte Christensen, med
hjælpende hustru, født d. 30.-5.1943, datter af Bertha og Albert
Christensen. Parret har sønnerne:
Steen, født d. 6.-3.-1969 og Mor
ten, født d. 31.-8.-1973.
A.C. har været på Tune Landbrugsskole, han er i Menighedsrådet i Sandby. Han over
tog gården d. 1.-8.-1964 fra sin far Alfred Christensen. Nuværende ejer er 7. genera
tion på gården. Første medlem af slægten kom på gården d. 17.-8.-1776, gården blev
frikøbt d. 20.-11.-1855 for 7.500 rigsdaler, der har været brødværk med vippe på
gården.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt ialt 18,2 ha. Der er lidt plantage.
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ningerne består af svinestald fra 1795 renoveret og udvidet i 1970, svinestalde fra
omkr. 1900 og 1966, vognport fra 1795 løbende vedligeholdt, lade fra 1912, værksted
fra 1795 renoveret i 1970 og 1980 og løbende vedligholdt samt maskinhus fra 1987.
Gården drives med en svineproduktion på 7 årssøer, der produceres 150 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, løg, asier og jordbær. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 maskinmarksvandingsanlæg, 1 løgoptager, 1 løglæsser, sorte
ringsmaskiner, plansilo, korntørreri med varm og kold luft, halmfyr og varm lys
tørreri i løglager.
TYVELSEVEJ 85, "BAKKEGÅR
DEN", SANDBY, 4171 GLUMSØ,
tlf. 53-643033.
INGE NIELSEN, forpagter/apoteksassistent, født d. 30.-7.-1954,
datter af Marie og Bøje Peder
sen, gift d. 23.-5.-1981 med Kurt
Nielsen, arbejdsmand, født d.
11.-3.- 1949, søn af Edith og
Poul Nielsen. Parret har døtrene:
Rikke, født d. 25.-2.-1975 og
Louise, født d. 2.-9.-1980.
l.N. forpagtede gården i 1979 fra sin far Bøje Pedersen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 26,7 ha., der er 2,7 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1883, restaureret i 1965-67 og løbende vedligeholdt. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 1883 renoveret omkr. 1950, svinetalde fra 1883 og
1953 løbende vedligeholdt, lade fra 1883 løbende vedligeholdt og vognport fra 1953.
Gården drives udeukkende med planteproduktion bestående af byg, raps, hvede og ær
ter. Der er 3 trakorer, 1 mejetærsker, 1 sprinkler markvandingsanlæg, tårnsilo samt
korntørreri med varm og kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
TYVELSEVEJ 89, "ELLEGAARDEN", TYVELSE, 4171 GLUMSØ, tlf. 55-643430.
JAN LANGKJÆR, bestyrer, født d. 28.-4.-1967, søn af Karen Marie og Jens Langkjær,
bor sammen med Pia Hansen, akademiøkonom, født d. 26.-2.-1968, datter af Anni og
Jørgen Hansen.
J.L. har været på Næsgaard Agerbrugsskole. Han blev bestyrer d. 1.-2.-1989 efter
Henrik Møller.
Areal 37,2 ha., der er 2,8 ha. granskov.
Stuehuset er opført omkr. 1900, restaureret i 1988 og løbende vedligeholdt. Avlsbyg
ningerne består af svinestald og halmlade begge fra 1979 samt lade fra omrk. 1900
løbende vedligeholdt, bruges også som maskinhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.000 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og frø. Der er 1
traktor, 1 sprinkler markvandingsanlæg og tårnsilo. Man anvender ingen fremmed ar
bejdskraft. Gården ejes af Peter Ole Hansen, Hønvej 340, 4100 Ringsted.
TYVELSEVEJ 96, SANDBY, 4171 GLUMSØ, tlf. 53-643093.
OVE JUUL CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 17.-2.-1917, søn af Hansigne og Chre
sten Christiansen, gift d. 21.-11.-1943 med Ebba Nielsen, medhjælpende hustru, født d.
6.-8.-1919, datter af Sigmine og Jakob Nielsen. Parret har børnene: Hanne Merete
Sigmine, født d. 23.-12.-1945 og Svend Juul, født d. 25.-6.-1947.
O.J.C. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1943 fra
Peter Andersen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 18 ha., der er 1 ha. mose og bortforpagtet ca. 17 ha.
Stuehuset er opført i 1871, restaureret omkr. 1985 og løbende vedligeholdt. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald, svinestald og lade alle fra 1868 og renoveret i 1946-47
samt svinestald fra 1968. Gården drives med en svineproduktion på 200 smågrise år
ligt. Der er 1 traktor, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr.

-365-

ULSTRUPVEJ 6, "ØSTERGAARD", ULSTRUP, 4160 HERLUFMAGLE.
KARL JENSEN, gårdejer, født d. 26.-12.-1923, søn af Anna og Peter Jensen, gift d.
4.-10.-1951 med Edith Nielsen, medhælpende hustru, født d. 25.-12.-1924, datter af
Esther og Holger Nielsen. Parret har døtrene: Anne, født d. 7.-6.-1953 og Lisbeth,
født d. 10.-6.-1959.
K.J. overtog gården d. 1.-3.-1955 fra E. Hansen.
Ejendomsskyld ca. 2.100.000. Areal 34 ha., der er 1,7 ha. mose.
Stuehuset er opført sidst i 1800-tallet, restaureret omkr. 1970 og løbende vedlige
holdt. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade alle fra 1925 samt
maskinhus fra 1975. Besætningen består af 5 årssøer. Planteproduktionens salgsafgrøde
er maltbyg. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri med kold luft.
Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

VALMOSEVEJ 1, "LILLE-BAKKEGAARD", NÄBY, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53750265.
ERIK NIELSEN, gårdejer, født d. 2.-4.-1924, søn af Ingeborg og Niels Nielsen, gift d.
24.-3.-1948 med Inge Rasmussen, husmor, født d. 2.-11.-1925, datter af Marta og Fre
degod Rasmussen. Parret har børnene: Anette, født d. 1.-3.-1950, John, født d. 13.5.-1953 og Henning, født d. 1.-3.-1956.
E.N. oprettede i 1975 virksomhed med bygningssnedkerarbejde, han har været på Lyng
by Landbrugsskole og har været kirkesanger i Selby Kirke i 25 år. Han overtog gården
d. 1.-3.-1958 fra sin far Niels Nielsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført i 1884 og restaureret i 1934-35. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge fra 1884 og renoveret i 1943-44, lade fra 1884 udvidet i
1939-40 samt maskinhus fra 1952-53. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn og frø. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og tårnsilo. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
VANDTÅRNVEJ 6, "FREDENS
HØJ", ÅSØ, 4171 GLUMSØ, tlf.
53-646735.
HANNE MYNSTER, børnehavepæ
dagog, født d. 12.-7.-1945, dat
ter af Vibeke og Ole Mynster,
gift d. 27.-7.-1963 med Thorkild
Vangsgaard Jensen, banemester,
født d. 31.-7.-1939, søn af Alma
og Jacob F. Jensen. Parret har
børnene: Henrik, født d. 9.-1.-1965
og Karen-Marie, født d. 9.-4.-1968.

H.M. overtog gården d. 1.-12.-1975 fra Leo Kryer.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 5,4 ha.
Stuehuset er opført i 1875 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra 1875 og løbende vedligeholdt. Besætningen består af 4 he
ste. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

VEJLEMOSEVEJ 4, "BREDALSGAARD", SPRAGELSELILLE, 4160 HERLUFMAGLE,
tlf. 53-752044.
JESPER PETERSEN, gårdejer, født d. 2.-2.-1964, søn af Sonja og Børge Petersen, gift
d. 1.-7.-1987 med Susanne Jacobsen, kontorassistent, født d. 5.-4.-1964, datter af Inge
og Ole Jacobsen.
J.P. arbejder på Holmegaards Glasværk. Han overtog gården d. 1.-7.-1987 fra Jørgen
Pedersen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 28,5 ha., der er 5 ha. mose. Derudover er der forpag
tet 19 ha. Stuehuset er opført i 1926, restaureret omkr. 1984 og løbende vedligeholdt.
Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1886, svinestalde fra 1886 og 1968 samt
maskinhus fra 1968. Besætningen består af 2 årsammekøer, 6 ungdyr og 2 slagtekalve
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2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med kold luft og combifyr. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.
VE3LEMOSEVE3 6, SPRAGELSELILLE, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-642340.
30RGEN LUDIKSEN, født d. 10.-3.-1940, søn af Margrethe Ludiksen og Aksel Hansen,
gift d. 9.-7.-1966 med Inger Kristensen, medhjælpende hustru, født d. 18.-9.-1941,
datter af Edith og Karlo Kristensen. Parret har sønnerne: Flemming, født d. 5.-10.1963, René, født d. 1.-1.-1964 og Per, født d. 3.-4.-1966.
3.L. overtog gården i 1969 fra Alfred Hansen.
Ejendomsskyld 340.000. Areal 3,3 ha., der er bortforpagte! 2 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800-tallet og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består
af kvægstald og svinestald fra omkr. 1800-tallet. Der er 1 traktor og fast brændsels
fyr.

VE3LEMOSEVE3 11, "AABOHUSET", SPRAGELSELILLE, 4160
HERLUFMAGLE, tlf. 53-642196.
SIGFRED NIELSEN, parcellist,
født d. 9.-8.-1913, søn af Mar
grethe og Niels Chr. Nielsen,
gift d. 11.-12.-1938 med Kristine
Olsen, husmor, født d. 20.-9.-1917,
datter af Maren og Peder Olsen.
Parret har børnene: Grethe, født
d. 9.-3.-1939, død i 1976, Rosa,
født d. 12.-5.-1940, Ruth, født
d. 23.-10.-1943, Solveig, født d. 22.-9.-1950, Karen-Margrethe, født d. 22.-12.-1954 og
Else, født d. 14.-11.-1961.
S.N. overtog gården d. 1.-4.-1950 fra Aage Kristiansen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 8,3 ha., der er bortforpagtet 7,7 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1800-tallet, restaureret flere gange senest i 1961 og
løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1800 løbende vedlige
holdt, svinestald fra omkr. 1962 og maskinhus fra omkr. 1940. Der er combifyr på
gården.

VINDERUPH03VE3 10, "GRANLYGAARD", SANDBY, 4171 GLUMSØ, tlf. 53-643429.
BIRTHE SØRENSEN, kontorassistent, født d. 3.-3.-1942, datter af 3ulie og Gregers
Larsen, gift d. 21.-10.-1961 med Preben Sørensen, landmand/edb-konsulent, født d.
22.-10.-1939, søn af Erna og Ejgild Sørensen. Parret har døtrene: Tine, født d. 2.-8.1965, Mette, født d. 9.-10.-1966 og Anne, født d. 22.-3.-1970.
B.S. overtog gården d. 1.-5.-1975 fra Reimar Kristensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er 1 ha. mose og skov.
Derudover er der forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1975-80. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1900 renoveret i 1986, svinestald fra 1970 ændret til kreaturer i 1976, lade
og maskinhus begge fra 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af fabriksroer, rødsvingel, hvede, rug, maltbyg, ærter, raps og valmuer. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, combifyr og vindmølle. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
VINDERUPH03VE3 13, SANDBY-DADE, 4171 GLUMSØ, tlf. 54-643166.
ERLING 3ENSEN, parcellist, født d. 20.-9.-1912, søn af Frida og Ludvig 3ensen.
E.3. overtog gården i 1969 fra sin far Ludvig 3ensen.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 7 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1923, restaureret i 1975 og løbende vedligeholdt. Avlsbygninger
ne består af kvægstald, svinestald og lade alle fra 1923. Der er 1 traktor og fast
brændselsfyr.

-367-

VINDERUPVEJ 20, "ENGGAARD", VINDERUP, 4171 GLUMSØ, tlf. 53-646331.
ARNE LUND, gårdejer, født d. 2.-7.-1935, søn af Edith Marie og Viggo Lund, gift d.
2.-7.-1960 med Gerda Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 28.-1.-1938, datter af
Anne Marie og Vagn Pedersen. Parret har børnene: Svend Erik, født d. 14.-7.-1961,
Anne-Marie, født d. 11.-9.-1964 og Jens Anker, født d. 24.-10.-1968.
A.L. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1961 fra sin
far Viggo Lund, som købte gården d. 25.-5.-1930 for 61.000.
Areal 32,2 ha., der er 1,1 ha. skov og forpagtet ca. 2,8 ha.
Stuehuset er opført i 1967 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af svinestalde fra sidst i 1800-tallet renoveret omkr. 1965, lade fra sidst i 1800-tallet
renoveret i 1940 og 1965 samt maskinhus fra 1985. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og kartofler. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft.
VINDERUPVEJ 24, "VINDERUPGAARD", SANDBY-VRANGSTRUP, 4171 GLUMSØ, tlf.
53-646289.
ERIK ØRNTOFT, gårdejer, født d. 17.-8.-1923, søn af Kerstine og Niels Chr. Ørntoft,
gift d. 17.-5.-1958 med Kamma Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 3.-3.-1935,
datter af Karen og Aage Pedersen. Parret har børnene: Carsten, født d. 22.-12.-1959,
Pia, født d. 12.-10.-1961 og Stig, født d. 30.-6.-1967.
E.Ø. har været på Dalum Landbrugsskole og er i Menighedsrådet. Han overtog gården
d. 1.-4.-1959 fra Valdemar Nielsen.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 45,1 ha., der er 0,55 ha. plantage og kunstig sø.
Derudover er der forpagtet 1,1 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1870, renoveret i 1965 og løbende vedligeholdt. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald fra 1800 løbende renoveret, svinestald fra 1973, lade fra
1978 og maskinhus fra 1963. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af græsfrø, raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft.
VINDERUPVEJ 25, SANDBY-DADE, 4171 GLUMSØ, tlf. 53-643360.
KNUD JENSEN, gårdejer, født d.
15.-10.-1927, søn af Hans Jensen.
K.J. har sønnen Henrik, født d.
8.-2.-1972.
K.J. overtog gården d. 1.-2.-1958
fra Erik Nielsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
13,8 ha., der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1927, re
staureret i 1988 og løbende ved
ligeholdt. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1927, svinestald fra 1927 ændret til
kvægstald i 1974-75, maskinhus fra 1974-75 og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 20 årskøer, 20 ungdyr og 8 slagtekalve af blandet race. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og korntørreri med kold luft. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

VINDERUPVEJ 29, "ORUP-NØRREGÅRD", ORUP, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53642146.
JENS ASKKJÆR, gårdejer, født d. 8.-9.-1918, søn af Anna og Chr. Askjær, gift d.
29.-5.-1947 med Gerda Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 16.-8.-1923, datter af
Mathilde og Peter Nielsen. Parret har børnene: Inger-Merete, født d. 12.-6.-1949,
Karin, født d. 21.-5.-1950, Kirsten, født d. 21.-8.-1954 og Jens Henrik, født d.
16.-10.-1955.
J.A. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1959 fra Julius
Karbæk.
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18,8 ha., der er frasolgt ca. 1
ha. til landevej.
"Orup-Nørregård"s stuehus er op
ført først i 1800-tallet og restau
reret i 1973-75. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra først i
1800-tallet løbende renoveret,
værksteder fra 1906 og 1949,
lade fra 1906 og maskinhus fra
1978. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående
af hvede, maltbyg, byg og raps. Der er 2 traktorer, plansilo og korntørreri med kold
luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VRANGSTRUPVEJ 57, "AAGÅRDEN", VRANGSTRUP, 4171 GLUMSØ, tlf. 53-646573.
HANS FRITZNER, gårdejer, født d. 30.-6.-1918, søn af Anna Fritzner og Jens Peter
Petersen, gift d. 17.-6.-1944 med Anna Elisabeth Nielsen, husmor, født d. 14.-9.-1912,
datter af Anna og Niels Nielsen. Parret har børnene: Karsten, født d. 22.-3.-1939,
Bodil, født d. 3.-4.-1945, Knud Martin, født d. 25.-5.-1946 og Povl, født 11.-5.-1950.
H.F. har været på Tune Landbrugsskole og har været i bestyrelserne for mejeri og
slagteri. Han overtog gården d. 1.-12.-1948 fra Julius Petersen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 27 ha., der er frasolgt 1 ha. som Suså har skilt fra.
Der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1956. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald begge
fra 1952, hønsehus og maskinhus begge fra 1958 og lade fra 1935 ændret til svinestald
i 1956. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt, desuden er der
4 travheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og maltbyg. Der er 1
traktor, anpart i mejetærsker, tårnsilo og korntørreri med kold luft. Sønnen Povl
hjælper med pasning af jorden.

VRANGSTRUPVEJ 59, "KILDEGAARD", VRANGSTRUP, 4171
GLUMSØ, tlf. 53-643344.
JOHANNES NIELSEN, gårdejer,
født d. 10.-5.-1932, søn af Karen
og Niels Nielsen, gift d. 17.-5.1958 med Margit Josphersen, hus
mor, født d. 16.-9.-1932, datter
af Harry og Margrethe Jospher
sen. Parret har børnene: Tove,
født d. 4.-4.-1959, Ib, født d.
9.-4.-1961 og Jan, født d. 28.9.-1965.
J.N. overtog gården d. 17.-5.-1958 fra sin far Niels Nielsen. Nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 24 ha.
Stuehuset er opført i 1842 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1907 og renoveret i 1964 samt lade fra 1935. Besætningen
består af 8 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, korntørreri med kold luft og combifyr. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft.
VRANGSTRUPVEJ 89, "ØSTERGAARD", VRANGSTRUP, 4171 GLUMSØ, tlf. 53643365.
HENRIK CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 3.-12.-1960, søn af Henny og Bent Chri
stensen, bor sammen med Kirtsen Piil, kontorassistent, født d. 27.-3.-1958, datter af
Ebba Aage Piil.
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Henrik Christensen har været på
Kærhave og Lyngby landbrugssko
ler, han er i bestyrelsen for Land
boforeningen og medlem af Me
nighedsrådet. Han overtog gården
d. 1.-3.-1988 fra Sigurd Larsen.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal
23,5 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og lø
bende vedligeholdt. Avlsbygninger
ne består af kvægstald og svine
stald begge fra 1908 og løbende
vedligeholdt samt lade fra 1934. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af kinakål, purløg og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 maskinmarkvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er
ansat hjælp i sæsonen.
H.C. ejer og driver også Vrangstrupvej 91, 4171 Glumsø.

VRANGSTRUPVEJ 91, VRANG
STRUP, 4171 GLUMSØ.
HENRIK CHRISTENSEN, gårdejer.
Omtales under Vrangstrupvej 89.
H.C. overtog gården d. 1.-7.-1987
fra Karl Andersen.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal
20,1 ha.
Stuehuset er opført i 1914, re
staureret i 1948 og løbende ved
ligeholdt. Avlsbygningerne består
af kvægstald og lade begge fra
1914, renoveret i 1948 og løbende vedligeholdt, svinestalde fra 1870 og 1914 samt
maskinhus fra 1914. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
kinakål, purløg og korn. Der er fast brændselsfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
H.C. ejer og driver også Vrangstrupvej 89, 4171 Glumsø.
VRANGSTRUPVEJ 95, 4171 GLUMSØ.
GERT HANSEN, taxichauffør, født d. 15.-2.-1947, søn af Carla og Villy Hansen, gift
d. 25.-1.-1975 med Karin Thyesen, husmor, født d. 6.-6.-1951, datter af Hertha og
Hans Thyesen. Parret har børnene: Kim og Bjarne, født d. 20.-6.-1971 og Tina Bolette,
født d. 9.-7.-1973.
G.H. overtog gården d. 1.-7.-1984 fra Søren Poulsen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 6,6 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1920 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1920. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af korn. Der er 1 traktor og fast brændselsfyr.
ØLSEVEJ 20, "BREJNEGAARDEN", ØLS, 4171 GLUMSØ, tlf.
53-643258.
IDA LARSEN, gårdejer, født d.
16.-1.-1959, datter af Karen og
Thorkild Larsen, gift d. 15.-1.1987 med John Mortensen, post
bud, født d. 11.-3.-1952, søn af
Iris og Hans Mortensen.
I.L. overtog gården d. 15.-12.1986 fra Johannes Nielsen.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 33 ha., der er bortforpagtet 27,5 ha.
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Stuehuset er opført i 1953 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1953 ændret til hestestald i 1986, svinestald fra 1953, gastæt silo og gylle
tank. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres ca. 180
slagtesvin årligt, desuden er der 2 heste og 700 høns, der producerer skrabeæg. Der er
1 traktor og halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
ØLSEVE3 23, "LILLE SØLSØGAARD", ØLS, 4171 GLUMSØ,
tlf. 53-643277.
LEIF BØRGE PEDERSEN, gård
ejer, født d. 16.-5.-1934, søn af
Gudrun Klara Larsine og Peder
Kasper Martin Pedersen, gift d.
27.-11.-1965 med Asta Kathrine
Olsen, medhjælpende hustru, født
d. 11.-11.-1927, datter af Petrea
Sofie og Hans Frederik Olsen.
A.K.O. er formand for Menig
hedsrådet. L.B.P. har været på Dalum Landbrugsskole og i bestyrelsen for DLG Vest
sjælland. Han overtog gården d. 1.-4.-1971 fra sin mor Gudrun K. L. Pedersen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 24,2 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha.
Stuehuset er opført i 1898 og restaureret i 1986-87. Avlsbygningerne består af svine
stald fra 1978, vognport fra 1863, kornmagasin fra 1904, lade fra 1978 og maskinhus
fra 1984. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 2.600 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, tårn
silo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.
ÅBOVE3 13, HERLUFLILLE, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-752229.
HANS PETER ANDERSEN, musiker (gdr.), født d. 31.-3.-1954, søn af Kirsten Hansen
og Tage Andersen, gift d. 15.-10.-1977 med Helle Rasmussen, medhjælpende hustru,
født d. 22.-5.-1955, datter af Ellen og Oørgen Rasmussen. Parret har sønnerne: Daniel,
født d. 27.-5.-1981 og Rune, født d. 3.-3.-1985.
H.P.A. overtog gården d. 1.-1.-1985 fra Hans Verner Pedersen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 3,3 ha., der er 1,1 ha. med varigt græs. Der er bort
forpagte! 1,7 ha.
Stuehuset er opført i 1864, restaureret i 1985 og løbende vedligeholdt. Avlsbyg
ningerne består af svinestald fra 1864 ændret til hestestald i 1985. Besætningen består
af 1 ridehest og 1 pony. Der er combifyr og anpart i Herluflille Vindmøllelaug. Man
anvender ingen fremmed arbejdskraft.
ÅBOVEJ 17, "BILTRISMINDE",
HERLUFLILLE, 4160 HERLUF
MAGLE, tlf. 53-751161.
VERNER LARSEN, gårdejer,
født d. 16.-4.-1923, søn af Mar
grethe og Hans Vilhjelm Larsen,
gift d. 17.-11.-1963 med Agnes
Hansen, barneplejerske, født d.
20.-7.-1931, datter af Dorothea
og Aksel Hansen. Parret har bør
nene: Troels, født d. 21.-5.-1964
og Charlotte, født 12.-11.-1970.
V.L. har efter eget udsagn fritidsjob som borgmester i Suså Kommune, han har flere
bestyrelsesposter bl.a. for Sydsjællands Landbrugsskole. Han overtog gården d. 12.-9.1960 fra sin far Hans Vilhjelm Larsen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.040.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 24 ha. Der er 0,28 ha. skov. Der
udover er der forpagtet 10 ha.
Gården, der brændte, er i 1922 genopført med stuehus, restaureret i 1970-1973, kvæg-
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der maskinhus fra 1982. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
frøgræs, maltbyg, hvede, raps og sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
halmsnitter, plansilo, korntørreri med varm og kold luft, combifyr og anparter i Herluflille Vindmøllelaug. Vindmøllerne ligger på gårdens jord. Sønnen Troels er medejer
af gården. V.L.'s mor Margrethe Larsen bor stadig på gården.
V.L. ejer og driver også Äbovej 3.

ÅBOVEJ 23, HERLUFLILLE SOGN, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-751173.
HANS ERIK PEDERSEN, elektromekaniker, født d. 2.-8.-1953, søn af Tove og Jens
Ove Pedersen, gift d. 24.-3.-1984 med Ulla Krøll, advokatsekretær, født d. 14.-12.1960, datter af Inger og Keld Krøll. Parret har børnene: Sussi, født d. 18.-3.-1985 og
Simon, født d. 8.-9.-1988.
H.E.P. overtog gården d. 1.-3.-1988 fra Aksel Larsen.
Areal 16,5 ha., der er et lille vandhul.
Stuehuset er opført i 1988. Avlsbygningerne består af svinestald fra omkr. 1930 og
lade fra omkr. 1960. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
raps, sukkerroer og byg. Der er halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

ÅLEHUSVEJ 3, "TRÆLLØSEGAARD", TRÆLLØSE, 4160 HER
LUFMAGLE, tlf. 53-750160.
ERNST L. JENSEN, gårdejer,
født d. 4.-11.-1926, søn af Inge
borg og Adolf Jensen, gift d.
18.-4.- 1953 med Ulla Nissen,
medhjælpende hustru, født d.
14.-11.-1927, datter af Inge Lund
og Oluf Ricke Nissen.
E.L.J. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-4.-1953 fra Hans L. Hansen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 38,8 ha., der er 1,3 ha. skov, 3 ha. eng og 1,2 ha.
mose og sø.
Stuehuset er opført i 1854 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1964, 1970, 1972 og 1977, heste- og svinestald fra 1965, lade fra 1970 og
maskinhus fra 1975. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der produ
ceres ca. 400 slagtesvin årligt, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps og hvede. Der er 2 traktorer, 1 elvogn, 1 halmsnitter, 1 presser, planog tårnsiloer samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
ÅLEHUSVEJ 8, "TRANMOSEGAARD", TRÆLLØSE, 4160
HERLUFMAGLE, tlf. 53-757050.
LARS HYBHOLT, gårdejer, født
d. 21.-3.-1958, søn af Gerda og
Niels Hybholt, gift d. 19.-7.-1986
med Signe Jørgensen, sygeplejer
ske, født d. 5.-9.-1961, datter af
Alice og Svend B. Jørgensen.
Parret har sønnen Jakob, født d.
3.-5.-1988.
L.H. har været på Kærhave og
Lyngby landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-7.-1978 fra Aage
Ejendomsskyld 770.000. Areal 9,4 ha., der er 1,5 ha. mose. Derudover
11,5 ha.
Stuehuset er opført i 1877, tilbygget i 1974 og restaureret i 1987.
består af kvægstald, svinestald og lade alle fra 1877 og renoveret i

Lismose.
er der forpagtet
Avlsbygningerne
1983 samt uden-
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produktionens salgsafgrøder er korn og sukkerroer. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
1 rendegraver og halmfyr. Man har 1 skoledreng til hjælp.
A.H. ejer og driver også "Østergaard", Trælløsevej 55, 4160 Herlufmagle.

ÅLEHUSVEJ 12, RAVNSTRUP,
4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53751686.
TORBEN HANSEN, skoventrepre
nør, født d. 8.-3.-1952, søn af
Inger og Vagn Hansen, gift d.
21.-9.-1974 med Bente Steffesen,
husassistent, født d. 11.-12.-1954,
datter af Ella og Frederik Ludvig
Steffesen.
T.H. overtog gården d. 1.-11.-1986
fra Erland Jacobsen.
Ejendomsskyld ca. 950.000. Areal 16,8 ha., der er 0,5 ha. grusgrav.
Stuehuset er opført omkr. 1936 og restaureret i 1988-89. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald begge fra 1936 samt lade fra 1930. Besætningen består af lidt
får. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 1 traktor og fast
brændselsfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
ÅLEHUSVEJ 17, RAVNSTRUP, 4160 HERLUFMAGLE, tlf. 53-752125.
SONJA CHRISTIANSEN, husmor, født d. 1.-10.-1934, datter af Gurli og Henry Holm
Jensen, gift d. 28.-12.-1964 med Ove Christiansen, gårdejer, født d. 21.-11.-1937, søn
af Gudrun og Magnus Christiansen.
S.C. overtog gården d. 30.-12.-1977 fra Børge Valdemar Nielsen.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 8,8 ha., der er 0,55 ha. plantage med vandhuller. Der
udover er der forpagtet 8,3 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra 1935. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af korn, raps og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og combifyr. Man
anvender ingen fremmed arbejdskraft.
ÅSØ BYGADE 17, "BIRKEHØJGÅRD", ÅSØ, 4171 GLUMSØ, tlf. 53-646204.
PETER, OLE og ANNE-GRETHE HANSEN, gårdejere, børn af Augnete og Verner
Hansen.
P.H. omtales under Skelbyvej 118.
O.H. er født d. 8.-12.-1949, bor sammen med Annegrethe. Parret har døtrene: Jeanet
te, født i 1981 og Anja, født d. i 1985.
A.H. er født d. 29.-7.-1954.
De 3 søskende driver gården, som er et uskiftet bo efter deres forældre.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald genopført efter brand omkr. 1950, lade og roehus. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, maltbyg og raps. Der er
1 traktor og vindmølle. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
P.H. ejer og driver også Skelbyvej 118.
ÅSØ MOSEVEJ 5, ÅSØ, 4171 GLUMSØ, tlf. 53-646297.
ERIK KRAG, gårdejer, født d. 9.-3.-1935, søn af Anna og Ulrich Jensen, gift d.
17.-5.-1957 med Anni Jacobsen, overassistent, født d. 25.-4.-1935, datter af Karen og
Georg Jacobsen. Parret har børnene: Susanne, født d. 12.-1.-1967 og Anders, født d.
11.-4.-1971.
E.K. arbejder også som gravermedhjælper, han har været på Høng og Sydsjællands
landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-10.-1956 fra Halfdan Povlsen.
Areal 9,9 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha. Der er 1 mose samt 0,55 ha. med grantræer. 3,3
ha. er bortforpagtet.
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Stuehuset er opført i 1889, restaureret flere gange senest i 1973 og løbende ved
ligeholdt. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964, hønsehus fra 1957 og lade fra
1962. Besætningen består af 700 høns til skrabeægsproduktion samt 5 slagtesvin. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps, ærter og maltbyg. Der er 2 trakto
rer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med kold luft, halmfyr og anparter i Åsø
Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
E.K. ejer og driver også Sandbyvej 13 med 19,5 ha.
ÅSØVEJ 38, ÅSØ, 4171 GLUMSØ, tlf. 53-646906.
HENRIK ANDREASEN, slagter, født d. 3.-5.-1965, søn af Inge-Lis og Henning Andrea
sen. H.A. overtog gården d. 1.-6.-1985 fra Sigurd Pedersen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 0,55 ha., der er forpagtet 0,55 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1988. Besætningen består af 3 heste.
Der er 1 traktor og combifyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
ÅSØVEJ 45, "TOFTEGAARDEN",
ÅSØ, 4171 GLUMSØ, tlf. 53640590.
JOHANNES KINNERUP NIELSEN,
gårdejer, født d. 25.-1.-1922, søn
af Anna og Johan Nielsen, gift d.
29.-3.-1945 med Inger Larsen,
medhjælpende hustru, født d. 8.3.-1925, datter af Alma og Hol
ger Larsen. Parret har børnene:
Anne-Lise, født d. 8.-2.-1946,
Jette, født d. 6.-10.-1948, Niels
Jørgen, født d. 14.-10.-1958 og Hanne, født d. 3.-1.-1960.
J.K.N overtog gården 15.-3.-1968 fra Chr. Laursen.
Ejendomsskyld 1.980.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført i 1909, restaureret i 1977 og løbende vedligeholdt. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1880 renoveret i 1972-73, lade og vognport begge fra
1880 og maskinhus fra 1938. Gården drives med en svineproduktion på 11 årssøer, der
produceres ca. 250 slagtesvin, desuden er der 2.500 høns til skrabeægsproduktion. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn, roer og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 højtrykspresser, tårnsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
ÅSØVEJ 46, "AASØGAARDEN", ÅSØ, 4171 GLUMSØ, tlf. 53-646567.
POUL RASMUSSEN, gårdejer, født d. 23.-6.-1919, søn af Karen Margrethe og Jørgen
Rasmussen, gift d. 9.-7.-1948 med Edith Mathea Holmehave, medhjælpende hustru,
født d. 9.-1.-1927, datter af Cine og Stuck Holmehave. Parret har børnene: Niels
Gorm, født d. 14.-5.-1945 og Anne-Kirsten, født d. 27.-1.-1951.
P.R. har været på Korinth Landbrugsskole. E.M.H. er formand for Menighedsrådet i
Glumsø. P.R. overtog gården d. 16.-10.-1950 fra Holger Pedersen.
Ejendomsskyld ca. 1.800.000. Areal 28 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra sidst i 1800-tallet renoveret i 1958 og ombygget til svinestald i 1967, svinestald fra 1964, lade fra 1954 og maskinhus fra 1983. Gården drives med en svinepro
duktion på 10 årssøer, der produceres 250 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er hvede, raps og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt korn
tørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ÅSØVEJ 52, "STENAGERGAARD", ÅSØ, 4171 GLUMSØ, tlf. 53-646580.
BDR. INGERSLEV JENSEN, gårdejere, sønner af Else Ingerslev og Knud Vigo Jensen.
Den ene af brødrene, Knud Erik Ingerselv Jensen har været på Hammerum Landbrugs
skole. Brødrene overtog gården d. 15.-2.-1985 fra deres far Knud Vigo Jensen.
Nuværende ejere er 3. generation på gården.
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24,8 ha., jorden er bortforpagtet
til en af brødrene, Flemming
Ingerslev Jensen.
"Stenagergaard"s stuehus er op
ført omkr. 1890 og restaureret i
1973. Avlsbygningerne består af
svinestald fra omkr. 1890 reno
veret i 1970 og løbende, maskin
hus fra 1981 og gastæt silo. Går
den drives med en slagtesvineproduktion på ca. 2.000 stk. år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og byg. Der er 1 traktor
og fast brændselsfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
ÅSØVEJ , "KIRSEGAARDEN", 4171 GLUMSØ.
K. ARNE JENSEN, gårdejer. Omtales under Sandbyvej 6.
K.A.J. overtog gården i 1974 fra Age Larsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 17,6 ha.
Stuehuset er opført i 1905 og restaureret i 1974-75. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1905. Der er fast brændselsfyr.
K.A.J. ejer og driver også Sandbyvej 6.
ÅVEJ 15, "LUNDHØJGAARD", TYVELSE, 4171 GLUMSØ, tlf. 53-647143.
SVEND AAGE JENSEN, gårdejer, født d. 9.-10.-1927, søn af Elna og Christian Jensen,
gift d. 29.-3.-1961 med Else Hansen, husmor, født d. 17.-3.-1917, datter af Kirstine og
Jens Hansen. Parret har døtrene: Bodil, født d. 29.-8.-1938, Birthe, født d. 18.-10.1944 og Annelise, født d. 9.-6.-1945.
S.AA.J. har været på Korinth Landbrugsskole og kontrolkursus på Høng Husmands
skole. Han overtog gården d. 1.-10.-1984 fra Inga Skovdahl.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 26 ha., der er 2 ha. skovkrat.
Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af svinestald fra omkr. 1850,
gammelt stuehus som bruges til halmlager og maskinhus fra 1989. Gården drives med
en kødkvægsproduktion på 22 årsammekøer, 9 ungdyr og 1 avlstyr af blandet race.
Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og vinterbyg. Der er 2 traktorer og 1 meje
tærsker. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

ÅVEJ 19, TYVELSE, 4171 GLUM
SØ, tlf. 53-646683.
JØRGEN PETER HANSEN, spe
cialarbejder, født d. 3.-8.-1928,
søn af Ingeborg Marie og Anders
Johannes Hansen, gift d. 20.-9.1950 med Gudrun Risager, hus
mor, født d. 26.-10.-1929, datter
af Anne-Marie og Hans Risager.
Parret har børnene: Hans Anders,
født d. 27.-6.-1951, Bent, født d.
28.-2.-1953, Anne Lisbeth, født
d. 10.-4.-1955 og Liselotte, født d. 11.-2.-1965.
J.P.H. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1961 fra Johan
nes Hansen.
Areal 5,5 ha., der er bortforpagtet 5,3 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1900 og 1974. Besætningen består af 4 årssøer. Der er 1 traktor og fast
brændselsfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
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AMBJERGVEJ 31, "KRIGGAARDEN", ØRSLEV, 4760 VORDING
BORG, tlf. 53-785006.
RASMUS HANSEN, gårdejer, 1/2
delen, født d. 5.-11.-1919, søn af
Emma og Anton Hansen, gift d.
17.-3.-1951 med Hedvig Hansen,
medhjælpende hustru, født d.
23.-8.-1923, datter af Kristine og
Kristian Hansen. Parret har bør
nene: Elsebeth, født d. 20.-12.1951 og Karsten, født 12.-2.-1957.
R.H. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1951 fra sine
forældre Emma og Anton Hansen og overdrog halvparten d. 1.-6.-1984 til sønnen
Karsten. Nuværende ejere er 3. og 4. generation på gården, som R.H.' morfar Rasmus
Hansen overtog i 1862. Gården blev udflyttet i 1798, var tidligere fæstegård under
Iselingen, den blev frikøbt i 1858. Gården har navn efter "Krigsbanke Agre".
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 29,2 ha., der er ca. 2 ha. mose og lejet 1,1 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1897 og moderniseret flere gange. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1961, svinestald fra 1924, garage/kornsilo fra 1798 og maskinhus fra
1966. Gården drives med en alsidig produktion på 4 årskøer, 4 ungdyr og 3 slagtekalve
af racen RDM og 7 årssøer, ca. 2/3 dele af produktionen bliver solgt som smågrise og
resten som slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, hvede, foder
ærter og roer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 etkornssåmaskine, 1 grønthøster,
1 roeoptager, tårnsilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
AMBJERGVEJ 60, "KIRKEBJERGGAARD", ØRSLEV, 4760 VOR
DINGBORG, tlf. 53-785042.
NIELS PALLISGAARD, gårdejer,
født d. 17.-9.-1939, søn af Karla
og Villiam Marius Pallisgaard,
gift d. 10.-11.-1962 med Inge
Birgitte Molter, medhjælpende
hustru, født d. 1.-5.-1940, datter
af Lilly og Gunnar Molter. Par
ret har sønnerne: Jesper, født d.
23.-2.-1964 og Jakob, født d.
27.-5.-1967. N.P. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er formand for Kreds-8 i
M.D.'s Region Øerne, i repræsentantskabet for M.D., i De Danske Mejeriers Fællesre
gion, i De Danske Mejeriers bestyrelse i Århus (F.O.), i Det Danske Mælkeudvalg og
Dispentationsudvalget, desuden er han i bestyrelsen for Danapac og indvalgt i IDF
International Mejeribrug. Han overtog gården d. 1.-6.-1963 fra sin forældre Karla og
Villiam Marius Pallisgaard, faderen købte gården d. 30.-5.-1927. Gården blev udflyttet,
som den første, i 1782, købt til arvefæste, også som den første i Ørslev, i 1850.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 1,2 ha. Der er ca. 2 ha. mose,
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påfyldt i den nordlige ende med 42.000 m3 overskudsjord fra sydmotorvejen.
Stuehuset er opført i 1982. Avlsbygningerne består af kostald fra 1914 renoveret i
1972/73, kviestalde fra 1914 og 1949 begge renoveret i 1972/73, kviestald fra 1980
senere ombygget, værksted/garage fra 1968, lade fra 1949, maskinhus fra omkr. 1940
tilbygget i 1959 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40
årskøer og 57 ungdyr af racen SDM, desuden sælges der ca. 27 tyrekalve årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er roer. Der er 3 traktorer, 1 grønthøster, plansilo, korn
tørreri med varm og kold luft samt anparter i vindmøllelaug. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
AMBJERGVEJ 61, "JÆGERGÅRD", ØRSLEV, 4760 VORDINGBORG, tlf. 53-785028.
TORBEN POULSEN, gårdejer, født d. 14.-1.-1957, søn af Emmy og Poul Johan Poul
sen. T.P. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1990 fra sine
forældre Emmy og Poul Johan Poulsen. Gården blev udflyttet fra Ørslev By i 1782 og
købt til selveje i 1860.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 13,25 ha., der er forpagtet 55 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1780. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald
begge om- og tilbygget i 1959 samt maskinhus fra 1991. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er frø, korn
og roer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og anparter i vindmøllelaug. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft. Maskinstation drives fra gården.

AVNØVEJ 19, "SALLERUPGÅRD",
SALLERUP, 4750 LUNDBY, tlf.
53-782590.
JENS EJLERSEN, godsejer, født
d. 24.-5.-1956, søn af Valborg og
Erik Ejlersen, gift d. 13.-1.-1990
med Anni Larsen, pædagogmed
hjælper, datter af Rosa og Ejvig
Larsen. Parret har sønnerne: Tho
mas, født d. 16.-12.-1981 og
Nick, født d. 21.-4.-1987.
J.E. har været på Lyngby Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1985 fra sin far Erik Ejlersen.
Ejendomsskyld 7.800.000. Areal 218 ha., der er 7 ha. eng og 11 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1889. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald, lade og
maskinhus alle fra 1889. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af sukkerroer, frø, korn og såsæd. Der er 5 trkatorer, 1 mejetærsker, plansilo, korn
tørreri med varm og kold luft samt halmfyr. På gården er ansat 1 fuldtids- og 1 halv
tidsmedhjælper. J.E. driver maskinstation ved siden af driften af godset.
AVNØVEJ 26, "KORNHØJGÅRD",
SVINØ, 4750 LUNDBY, tlf. 53769196.
OLE CASPERSERN, gårdejer,
født d. 2.-11.-1941, søn af Else
og Holger Caspersen, gift d. 1.5.-1965 med Bodil Bonde, sygeplejerske/medhjælpende hustru,
født d. 26.-9.-1942, datter af
Dagmar og Henry Bonde. Parret
har børnene: Lene, født d. 2.8.-1966 og Søren, født d. 29.4.-1972. O.C. har været på Lyngby Landbrugsskole og er i Ungdomsskolebestyrelsen
for Vordingborgs ungdomsskoler. Han overtog gården 11.-6.-1974 fra Anna Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 11 ha., der er ialt forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført i 1889, restaureret i 1974 og 1981. Avlsbygningerne består af svi
nestald fra 1976, lade ombygget til kornmagasin/garage samt maskinhus fra 1979.
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årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, raps, ærter, frø, maltbyg og
hvede. Der er 2 traktorer, 1 halmpresser, plansilo og korntørreri med kold luft. Man
anvender ingen fremmed arbejdskraft.
O.C. driver også "Uglevang", Næstvedvej, Køng, 4750 Lundby.
AVNØVEJ 34, "SANDHØJGÅRD",
SVINØ, 4750 LUNDBY, tlf. 53769191.
HELMER NIELSEN, gårdejer,
født d. 8.-12.-1921, søn af Rasmine og Rasmus Nielsen, gift d.
9.-11.-1946 med Maren Pedersen,
medhjælpende hustru, født d.
14.-3.-1918, datter af Anna og
Elbe Pedersen. Parret har børne
ne: Elbe, født d. 31.-5.-1948 og
Tove, født d. 13.-8.-1951.
H.N. overtog gården d. 1.-9.-1946 fra Poul Petersen. Gården er udstykket fra hjem
gården, "Frandkjærgård", Fladagervej 5 i Lundby.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 11,03 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret flere gange senest i 1977. Avlsbygningerne
består af kvægstald, svinestald og lade alle fra 1880. Der er tårnsilo.

BAKKEBØLLEVEJ 1,"HJORT
HOLM", BAKKEBØLLE, 4760
VORDINGBORG, tlf. 53-774546.
FINN og KIRSTEN FABRICIUS,
gårdejere.
F.F. er født d. 10.-11.-1943, søn
af Elly og Willy Fabricius, gift
d. 24.-8.-1974 med Kirsten
Krogh Petersen, kontorassistent,
født d. 29.-3.-1942, datter af
Magda og Orla Petersen. Parret
har sønnen Rasmus, født d. 17.1.-1981. F.F. er maskinmester. Parret overtog gården d. 1.-1.-1987 fra K.F.'s mor
Magda Petersen. Nuværende ejere er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 16 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret i 1987-90. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og lade begge fra 1780, sidstnævnte renoveret i 1989.
BAKKEBØLLEVEJ 3, BAKKEBØLLE, 4760 VORDINGBORG, tlf. 53-774004.
GORM JENSEN, maskinmester, født d. 12.-11.-1952, søn af Erna og Walther Jensen,
gift d. 10.-12.-1980 med Lisbeth Petersen, kontorassistent, født d. 10.-4.-1951, datter
af Ruth og Kaj Petersen. Parret har børnene: Signe, født d. 24.-2.-1981 og Niels, født
d. 14.-1.-1979.
G.J. er fåravler. Han overtog gården d. 1.-4.-1985.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 1,8 ha., der er 1,8 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1916, restaureret i 1980 og 1985. Avlsbygningerne består af
kvæg- og svinestald fra 1916 ombygget til fårestald i 1985 samt lade fra 1989. Besæt
ningen består af 10 moderfår "Svensk Finuld". Der er 1 traktor.

BAKKEBØLLEVEJ 9, "VINTERSBØLLEGÅRD", BAKKEBØLLE, 4760 VORDINGBORG,
tlf. 53-773122.
HANS og ELLEN GOTFREDSEN, gårdejere. H.G. er født d. 12.-12.-1934, søn af Ingrid
og Ejner Gotfredsen, gift d. 26.-4.-1958 med Ellen Koch Jeppesen, medhjælpende
hustru/gårdejer, født d. 26.-4.-1935, datter af Valborg og Frants Jeppesen. Parret har
børnene: Ninna, født d. 22.-5.-1960, Anne, født d. 4.-7.-1962, Jette, født d. 11.-4.-
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Hans Gotfredsen har været på
Lundby Landbrugsskole. Parret
overtog gården d. 1.-9.-1972 fra
E.G.'s far Frants Jeppesen. Nu
værende ejere er mindst 7. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
16,7 ha., der er forpagtet 16,3
ha.
Stuehuset er opført i 1881 og
restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1881 renoveret i 1965,
svinestald, lade og foderhus med maskinhus alle fra 1981. Gården drives med en kvæg
produktion på 15 årskøer og 25 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er sukkerroer, maltbyg og hvede. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
Parret ejer og driver også "Hulgård", Bakkebøllevej 60, Vordingborg og "Vrangsgård",
Skovstræde 23, Langebæk Kommune.

BAKKEBØLLEVEJ 34, "JONS
HOLM", BAKKEBØLLE, 4760
VORDINGBORG, tlf. 53-786177.
OTTO CHRISTENSEN, gårdejer,
født d. 21.-12.-1938, søn af Es
ther og Rasmus Christensen, gift
d. 2.-6.-1962 med Hanne Møller,
lærer, født d. 20.-4.-1938, datter
af Mariette og Hans Møller. Par
ret har børnene: Thomas, født d.
29.-11.-1962, Sigrid, født d. 21.4.-1965, Astrid, født d. 13.-12.1971 og Troels, født d. 12.-5.-1974.
O.C. er cand.psych. Han overtog gården d. 1.-7.-1968 fra sin far Rasmus Christensen.
Nuværende ejer er 11. generation på gården.
Ejendomsskyld 3.900.000. Areal 46,7 ha., der er 1,1 ha. skov og forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1867 og restaureret fra 1968-74. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1840 renoveret i 1977, svinestald fra 1840 renoveret i 1942, lade fra 1840 og
maskinhus fra 1906. Gården drives med en kødkvægsproduktion på 18 årsammekøer og
17 ungdyr af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn
og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
O.C. ejer og driver også "Horsholm", Lergravvej 14, Vordingborg. Der er samdrift
mellem de 2 gårde.

BAKKEBØLLEVEJ 60, "HUL
GÅRD", BAKKEBØLLE, 4760
VORDINGBORG, tlf. 53-773122.
HANS GOTFREDSEN, gårdejer.
Omtales under Bakkebøllevej 9.
H.G. overtog gården d. 1.-3.-1967
fra Johannes M. Larsen. Nuværen
de ejer er 7. generation på går
den.
Ejendomsskyld 880.000. Areal
10,5 ha.
Stuehuset er opført i 1811, re
staureret i 1970 og 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade alle
fra 1940-41. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer,
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H.G. ejer og driver også "Vintersbøllegård", Bakkebøllevej 9, og "Vrangsgård", Skov
stræde 23, Langebæk Kommune. Der er samdrift mellem gårderne.

BAKKEBØLLEVEJ 75, "BAKKE
GÅRDEN", BAKKEBØLLE, 4760
VORDINGBORG, tlf. 53-786342.
BENNY og ANNE-LISE HANSEN,
gårdejere. B.H. er født d. 3.-8.1946, søn af Inga og Carl Han
sen, gift d. 16.-3.-1968 med Anne-Lise Hansen, født d. 22.-5.-1949,
datter af Gudrun og Åge Hansen.
Parret har døtrene: Randi, født
d. 30.-7.-1968 og Bente, født d.
29.-6.-1973.
Parret overtog gården d. 1.-8.-1974 fra A.L.H.'s far Åge Hansen. Nuværende ejere er
3. generation på gården.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 9,3 ha., der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og restaureret i 1932. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1979, svinestald fra 1850 ombygget til kalvestald i 1979, maskinhus fra 1978 og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 33 årskøer og 30 ungdyr af blan
det race. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker og 1 rendegraver. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BAKKEBØLLEVEJ 86, "ROSNÆS",
BAKKEBØLLE, 4760 VORDING
BORG, tlf. 53-786347.
VILLY og BODIL HANSEN,
gård- ejere.
V.H. er født d. 19.-11.-1936, søn
af Johanne og Valdemar Krøjer
Hansen, gift d. 9.-4.-1960 med
Bodil Jensen, medhjælpende
hustru/gårdejer, født d. 13.-6.1936, datter af Karla og Harald
Jensen. Parret har sønnerne: Sø
ren, født d. 4.-1.-1961 og Peter, født d. 11.-5.-1963.
V.H. har været på Lundby Landbrugsskole og er i bestyrelsen for Sydsjællands Land
boforening. Parret overtog gården d. 9.-12.-1966 fra B.H.'s far Harald Jensen.
Ejendomsskyld 4.320.000. Areal 82 ha., heraf tilkøbt 19,5 ha. Der er 2 ha. skov og for
pagtet 23,5 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1929 ombygget til svinestald i 1971 og ombygget igen i 1987, svinestald fra 1922
moderniseret i 1981, svinestald fra 1977, maskinhus fra 1922 ombygget flere gange
senest i 1989 bruges til kornlager, lade fra 1929, maskinhus fra 1987 og gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der produceres 1.200 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, græsfrø, ærter og korn. Der er
4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo samt korntørreri med varm og kold
luft. Maskinstation bruges til halmpresning. På gården er ansat 1 fast medhjælper,
derudover har man hjælp ca. 50 dage årligt.
BAKKEBØLLEVEJ 99, "OTTEGÅRD", BAKKEBØLLE, 4760 VORDINGBORG, tlf. 53786365.
ERIK og OVE NIELSEN, gårdejere, sønner af Mary og Ottar Nielsen.
O.N. er født d. 6.-6.-1943, gift d. 21.-9.-1968 med Hanne Jensen, sygeplejerske, født
d. 5.-11.-1943, datter af Ea og Hans Peter Jensen. Parret har børnene: Lone, født d.
9.-4.-1965, Heidi, født d. 1.-3.-1963 og Tom, født d. 15.-2.-1971. O.N. er falckredder.
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gift d. 2.-2.-1989 med Maria Stefaniak. E.N. er radiotekniker.
Brødrene overtog gården d. 1.-6.1975 fra deres far Ottar Nielsen.
Nuværende ejere er 3. generation
på gården.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal
16,2 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1868 og
restaureret i 1945 og 1979. Avls
bygningerne består af kvægstald
fra 1868 renoveret i 1943, svinestald fra 1954, lade fra 1868 og maskinhus fra 1960.
Der er ca. 100 høns på gården.
BAKKEBØLLEVE3 148, "FUGLEGÅRDEN", BAKKEBØLLE, 4760 VORDINGBORG, tlf.
53-786394.
3ENS BOYE ANDERSEN, gårdejer, født d. 10.-9.-1947, søn af Marie og Aksel Ander
sen, gift d. 23.-3.-1978 med Sonja Marie Sørensen, økonoma, født d. 23.-6.-1946, dat
ter af Else og Chr. Niels Sørensen. Parret har sønnen Niels Boye, født d. 6.-10.-1984.
3.B.A. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1978 fra sin
far Aksel Andersen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens
eje for ca. 100 år siden.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 23 ha., der er 1,1 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1900. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald begge
genopført i 1941 efter brand, lade fra 1941 og maskinhus fra 1973. Besætningen består
af 3 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede og maltbyg. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og halmfyr. Maskinstation bruges til roesåning.

BAKKEDALSVE3 34, SNERTINGE,
4760 VORDINGBORG, tlf. 53782648.
PER 3ENSEN, blikkenslager,
født d. 28.-3.-1955, søn af Inge
og Vagn 3ensen, bor sammen
med Lis Olsen, født d. 10.-1.-1955,
datter af 3ytte og Egon Hansen.
P.3. overtog gården i 1987 fra
Borggaard.
Areal 5,6 ha., der er 0,55 ha.
eng og bortforpagtet 5 ha.
Bygningerne består af stuehus, 3-længet svinestald i bindingsværk samt lade. Der er 2
traktorer.

BELSELUNDVE3
"BELSELUND",
SVINØ, 4750 LUNDBY, tlf. 53769207.
AAGE OLSGAARD, gårdejer,
født d. 31.-5.-1928, søn af Karen
og Alfred Olsgaard, gift d. 18.11.-1953 med Dora Serup, med
hjælpende hustru, født d. 4.-9.-1934,
datter af Kirstine og Otto Serup.
Parret har børnene: Keld, født d.
7.-5.-1954, Anne Marie, født d.
25.-4.-1957, Lone, født d. 16.-7.1959 og Lars, født d. 16.-5.-1966.
AA.O. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1964 fra sin
far Alfred Olsgaard.

-381-

Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 37,3 ha., der er 12 ha. eng.
Stuehuet er opført i 1872, restaureret i 1964 og 1973. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald begge fra 1872 samt maskinhus fra 1933. Gården drives med
en kvægproduktion på 17 årskøer, 12 ungdyr og 2 slagtekalve af racer SDM og Jersey.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, frø og korn. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, tårnsilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet. AA.O. ejer og driver også "Bønvig", Dybsøvejen 76, Lundby.

DALKÆRVEJ 47, "DALKÆRGÅRD", OVER VINDINGE, 4760
VORDINGBORG, tlf. 53-782143.
VILLY HANSEN, landmand, født
d. 22.-2.-1920, søn af Agnes og
Anton Hansen, gift d. 26.-5.-1946
med Gudrun Bruun, husmor, født
d. 28.-12.-1922, datter af Han
sine og Rasmus Bruun. Parret
har døtrene: Birgit, født d. 24.6.-1947 og Conny, født d. 21.4.-1954.
G.H. døde d. 18.-4.-1988.
V.H. har været på Tune Landbrugskole. Han overtog gården i 1960 efter forpagtning
fra sin far Anton Hansen.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er 1 ha. mose, som er
bortforpagtet og forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1890 renoveret i 1956, svinestalde fra 1912 og 1952, lade fra 1890 og
maskinhus fra 1972. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
sukkerroer, hvede, byg og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
DYBSØVEJEN 33, "LANDVIGGÅRD", SVINØ, 4750 LUNDBY, tlf. 53-769203.
FREDE CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 6.-9.-1932, søn af Maja og Peder Chris
tiansen.
F.C. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra Anders
Christiansen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.370.000. Areal 16,5 ha., der er 4,4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1790. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade
alle fra 1890, maskinhus fra 1975 og foderhus fra 1890 ombygget til beboelse i 1975.
Besætningen består af 4 årsammekøer og 4 ungdyr af racerne Simmentaler og kryds
ninger, desuden er der 2 avlshopper af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn og sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og
tårnsiloer samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
F.C. ejer og driver også Søndervej 40, Bistrup, denne ejendom er på 5,5 ha.
DYBSØVEJEN 36, "TROLDHØJ
GÅRD", SVINØ, 4750 LUNDBY,
tlf. 53-769206.
OLE EJNER B. PEDERSEN, gård
ejer, født d. 23.-11.-1948, søn af
Elisabeth og Ejner Pedersen, gift
d. 12.-7.-1975 med Bodil Marie
Nielsen, medhjælpende hustru,
født d. 10.-12.-1951, datter af
Else og Georg Nielsen. Parret
har døtrene: Kristina, født d.
13.-4.-1975, Annette, født d.
28.-11.-1977 og Charlotte, født d. 15.-6.-1979.
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sin mor Elisabeth Pedersen. Nuværende ejer er 13. generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1662.
Ejendomsskyld 1.720.000. Areal 33 ha., der er 2 ha. eng og forpagtet 46 ha.
Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1954 og 1973,
lade fra 1970, maskinhus fra 1987, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 48 årskøer, 50 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er sukkerroer, foderkorn, maltbyg, raps og ærter. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, 1 slamsuger, 1 rendegraver, plansilo og korntørreri med kold
luft. På gården er ansat 1 fodermester, døtrene hjælper til.

DYBSØVEJEN 76, "BØNVIG", SVINØ, 4750 LUNDBY.
AAGE OLSGAARD, gårdejer. Omtales under Belselundvej 4.
AA.O. overtog gården d. 1.-4.-1974 fra Chr. Pedersen.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 34,2 ha., der er 11 ha. fredet eng og beplantning.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1880. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af sukkerroer, korn og frø. Der er plansilo og korntørreri med kold luft. Gården
drives i samdrift med AA.O.'s anden gård "Belselund", Belselundvej 9, Svinø, 4750
Lundby.

DYSSEMOSEVEJ 5, 4760 VORDINGBORG, tlf. 53-782685.
ERIK JESSEN, gårdejer, født d. 25.-6.-1959, søn af Gerda og Karl Jessen, gift d.
3.-5.-1985 med Joan Gitte Andersen, kontorassistent, født d. 11.-10.-1961 , datter af
Lene og Bjarne Andersen. Parret har døtrene: Merete, født d. 28.-5.-1986 og Char
lotte, født d. 9.-6.-1988.
E.J. har været på Sydsjællands Landbrugsskole og Næsgaard Agerbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-11.-1989 fra Kaj-Verner Hansen.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 15,6 ha.
Stuehuset er opført i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1979, lade og
maskinhus begge fra 1980 samt udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduk
tion på ca. 27 årskøer og 20 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde
er sukkerroer. Der er 4 traktorer, 1 læsser og anparter i vindmøllelaug. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

DYSSEMOSEVEJ 9, 4760 VOR
DINGBORG, tlf. 53-782055.
OLE RÅSØ, lærer, født d. 7.-3.1948, søn af Edit og Evind Råsø,
gift d. 27.-1.-1968 med Ditte
Claussen, plejemor, født d. 6.-9.1948, datter af Bitten og Johan
nes Claussen. Parret har børne
ne: Magnus, født d. 15.-9.-1971
og Kamma, født d. 8.-10.-1977.
O.R. driver hestestutteri med Is
landske heste og er desuden ple
jefar, han har været på grundkursus for deltidslandmænd, han har været formand for
Dansk Islandskehesteforening. Han overtog gården d. 15.-10.-1986 fra Henning Beck
Nielsen. Ejendomsskyld 760.000. Areal 5,6 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1972 og 87. Avlsbygningerne består af lade
med hestebokse fra 1987. Besætningen består af 10 Islandske heste og 2 årssøer. Der
er 1 traktor, 1 mejetærsker og anparter i vindmøllelaug. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.
ELLERØDVEJ 20, "ELLERØDSHØJ", ØRSLEV, 4760 VORDINGBORG, tlf. 53-785075.
TORBEN KØHLER CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 28.-5.-1950, søn af Anne Lise og
Hans Køhier Christensen, gift d. 15.-9.-1973 med Hanne Petersen, teknisk assistent,
født d. 2.-5.-1950, datter af Magda og Peter Petersen. Parret har børnene: Martin,
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d. 5.-11.-1981 og Heidi, født d.
22.-8.-1986.
Torben K. Christensen har været
på Næsgaard Agerbrugsskole, han
er sogneformand i Sydsjællands
Landboforening, i kredsledelsen
for D.L.G., i skolebestyrelsen for
Ørslev Skole og i Menighedsrådet
for Ørslev Sogn. Han overtog
gården i marts 1981 fra sin svi
gerfar Peter Petersen. Gården
har været i H.P.'s slægt siden den blev bygget. Oorden er udstykket fra nabogården
"Skovbækgaard".
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 16 ha., der er forpagtet ialt 50 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1883-84, moderniseret flere gange senest i 1986. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald ombygget til slagtesvinestald og moderniseret i 1980,
svinestald moderniseret til slagtesvinestald i 1985, lade fra omkr. 1890 tilbygget
svinestald og hønsehus samt maskinhus/garage fra 1975. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 420 stk. årligt, desuden er der 200 høns. Planteproduktionens salgs
afgrøder er roer, maltbyg, hvede, engrapgræs, hvidkløver og raps. Der er 4 traktorer,
1 mejetærsker, 1 roeoptager, 1 slåmaskine, 1 skråløfter, tårnsilo, korntørreri med
varm og kold luft samt anparter i vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
ELLERØDVEJ 36, "SKOVBÆK
GÅRD", ØRSLEV, 4760 VOR
DINGBORG, tlf. 53-785039.
MOGENS LARSEN, gårdejer,
født d. 29.-11.-1936, søn af Maja
og Aage Larsen, gift d. 26.-9.-1959
med Birthe Nielsen, husassistent,
født d. 2.-3.-1938, datter af In
geborg og Christian Nielsen. Par
ret har børnene: Jette, født d.
25.-5.-1962, Jesper, født d.
3.-8.- 1964 og Jens-Ole, født d.
1.-12.- 1970.
M.L. er chauffør i M.D., han har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog går
den i august 1958 fra Hans Hansen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 7,2 ha. og frasolgt 1 ha. Der er
0,5 ha. eng og forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1782, moderniseret flere gange senest i 1975. Avlsbygningerne
består af svinestald ombygget til maskinhus samt garage og værksted. Gården drives
udelukkende med planterproduktion bestående af hvede, byg, raps, foderærter og roer.
Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til tærskning.

ELLERØDVEJ 53, "STENBÆK
GÅRD", ØRSLEV, 4760 VORDING
BORG, tlf. 53-785153.
CHRISTIAN LARSEN, gårdejer,
født d. 16.-8.-1920, søn af Karen
Nielsigne og Hans Christian Lar
sen, gift d. 31.-10.-1947 med
Edel Johansen, født d. 31.-10.1925, datter af Marie Kristine og
Carl Christian Johansen. Parret
har børnene: Alice, født d. 3.-8.1948, Inge, født d. 23.-12.-1950
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C.L. har været på Lundby Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1947 og overtog
den i 1950 fra sine forældre Karen Nielsigne og Hans Christian Larsen. Faderen byg
gede gården i 1905, da den blev udstykket fra "Bakkegården" i Ørslev.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 12,8 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1905. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af roer og maltbyg. Der er
2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ELLERØDVEJ 54, "ELLERØDGAARD", ØRSLEV, 4760 VORDINGBORG, tlf. 53785331.
JENS ELLERØD ANDERSEN, gårdejer, født d. 24.-5.-1947, søn af Edith og Herman
Ellerød Andersen, gift d. 5.-6.-1971 med Birthe Jensen, bankassistent, født d. 20.-4.1947, datter af Elisabeth og Gunnar Jensen. Parret har døtrene: Dorthe, født d. 14.11.-1971, Karina, født d. 11.-9.-1975 og Lise, født d. 2.-6.-1984.
J.E.A. har været på Høng Landbrugsskole. Han forpagtede gården d. 1.-1.-1980 og
overtog den d. 1.-1.-1981 fra sine forældre Edith og Herman Ellerød Andersen. Nuvæ
rende ejer er 5. generation på gården. Slægten kom til gården i 1813. Gården blev
frikøbt fra "Iselingen" i 1867 og blev udflyttet fra Ørslev By i 1782.
Ejendomsskyld 2.890.000. Areal 50,5 ha., der er 1,7 ha. mose med tørvegrav.
Stuehust er opført i 1898, moderniseret flere gange senest i 1980-90. Avlsbygningerne
består af kvægstalde genopført efter brand i 1921, opført delvis i kampesten og mur
sten, moderniseret og ombygget i 1981, svinestald fra 1952, svinestald fra udflytnin
gen og maskinhus ombygget i 1983. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af maltbyg, brødhvede, raps, foderærter, spinat og roer. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker, 1 etkornssåmaksine, 1 roeoptager, tårnsilo og korntørreri med kold
luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FLADAGERVEJ 5,"FRANDKJÆRDGÅRD", SVINØ, 4750 LUNDBY,
tlf. 53-769225.
JØRGEN NIELSEN, gårdejer,
født d. 15.-1.-1927, søn af Rasmine og Rasmus Nielsen, gift d.
21.-9.1950 med Eva Henriksen,
medhjælpende hustru, født d.
22.-2.-1929, datter af Maren-Stine og Georg Henriksen. Parret
har døtrene: Helen, født d. 30.7.-1952 og Sussanne, født d. 8.2.-1957.
J.N. overtog gården d. 15.-1.-1950 fra sin far Rasmus Nielsen. Nuværende ejer er 6.
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.190.000. Areal 21,1 ha., der er 0,55 ha. tilplantet med gran.
Stuehuset er opført i 1967. Avlsbygningerne består af kvægstald og foderhus begge fra
1959 samt svinestald og lade begge fra 1953. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 100 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, sukkerroer og raps.
Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til tærskning.
FLADAGERVEJ 9, "FLADAGERGÅRD", SVINØ, 4750 LUNDBY, tlf. 53-769155.
HENRY HANSEN, gårdejer, født d. 6.-9.-1921, søn af Karen og Carl Chr. Hansen, gift
i 1946 med Poula E. Hansen, medhjælpende hustru, født d. 16.-2.-1925, datter af Jensigne og Jens Peter Hansen. Parret har døtrene: Kirsten, født d. 8.-5.-1947 og Birthe,
født d. 20.-10.-1949.
H.H. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1942 fra Peter Skå
rup. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomskyld 1.250.000. Areal 26 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1894. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald begge
fra 1894 samt lade fra 1932. Der er tårnsilo.
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FRAGEVEJ 97, ØRSLEV FRAGE, 4760 VORDINGBORG, tlf. 53-785149.
BØRGE GRUNDTVIG, gårdejer, født d. 28.-1.-1931, søn af Astrid og Trygve Grundt
vig. B.G. overtog gården i 1969 fra sine forældre Astrid og Trygve Grundtvig.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 15,5 ha., heraf tilkøbt 8,4 ha. Der er 6 ha. mose.
Stuehuset er opført omkr. 1926. Avlsbygningerne består af tyrestald fra 1971, hønse
hus fra 1960 senere ombygget, kostald fra omkr. 1950 tilbygget i 1979 og lade fra
1987 tilbygget løsdriftsstald. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer og
ca. 8 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og roer. Der er
2 traktorer og 1 svinglæsser. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FÆBYVEJ 22, "HANSENSMINDE", ØRSLEV, 4760 VORDING
BORG, tlf. 53-785144.
KNUD PEDERSEN, gårdejer,
født d. 16.-12.-1939, søn af Jo
hanne Marie og Henry Pedersen,
gift d. 7.-11.-1964 med Esther
Madsen, skoleleder, født d. 7.11.-1941, datter af Karen Margre
the og Axel Madsen. Parret har
sønnerne: Ole, født d. 4.-8.-1965
og Ib, født d. 5.-4.-1968.
K.P. har været på Sydsjællands Landbrugsskole, han er næstformand i Sydsjællands
Landboforening. Han overtog gården d. 1.-8.-1963 fra Laurits Jensen.
Ejendomsskyld 1.660.000. Areal Areal 12,7 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er bortforpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1891 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle 1891 og senere ombygget, svinestalde fra 1973 og 1976,
maskinhus fra 1973 og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 44 års
søer, der produceres ca. 900 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
roer, frø og raps. Der er 2 traktorer og vindmølleanparter. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

FÆBYVEJ 27, "BRAGEGAARD",
ØRSLEV, 4760 VORDINGBORG,
tlf. 53-785032.
HANS BRAGEGAARD, gårdejer,
født d. 15.-4.-1923, søn af Kir
sten og Hans Hansen, gift d. 6.5.-1955 med Grethe Hansen,
født d. 11.-4.-1930, datter af
Christine og Johannes Hansen.
Parret har børnene: Hans Chri
stian, født d. 9.-2.-1957 og Tove
Lise, født d. 9.-4.-1960.
H.B. forpagtede gården i 1952 og overtog den d. 5.-5.-1959 fra sin mor Kirsten Han
sen. Nuværende ejer er 8. generation på gården. Slægtens historie kan føres tilbage til
1782. Gården blev frikøbt fra Iselingen i 1868, den er en gammel udflyttergård fra
Ørslev By. Sønnen Hans Christian overtog halvpart i gården d. 27.-12.-1983.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 26,5 ha., der er 5,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1782, tilbygget og moderniseret flere gange. Avlsbygningerne
består af kvægstald og lade begge fra 1923, svinestalde fra 1920 og 1930 samt maskin
hus fra 1987. Besætningen består af 10 stk. fedekvæg af racen BLA. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er maltbyg, hvede, sukkerroer, juletræer og pyntegrønt. Der er 3
traktorer og anparter i vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FÆBYVEJ 85, "ELLEBÆKGÅRDEN", FÆBY, 4760 VORDINGBORG, tlf. 53-785060.
JAN MUNTHE-BRUN, gårdejer, født d. 19.-1.-1942, søn af Cathrine Frida og Poul
Henrik Munthe-Brun, gift d. 13.-3.-1965 med Kirsten Hansen, idrætslærer, født d.
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Viktor Hansen. Parret har sønner
ne: Peter, født d. 27.-8.-1965 og
Henrik, født d. 26.-8.-1972.
Jan Munthe-Brun har været på
Næsgaard Agerbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-4.-1976 fra
sin forældre Cathrine Frida og
Poul Henrik Munthe-Brun. Nuvæ
rende ejer er 3. generation på
gården, som bedstefaderen Lud
vig Munthe-Brun købte d. 8.-2.1913.
Ejendomsskyld 2.560.000. Areal
49,5 ha., heraf tilkøbt 4,1 ha. Der er 4,1 ha. eng/skov i Ørslev Frage.
Stuehuset er opført i 1939. Avlsbygningerne består af hestestald/lade fra 1947 og svinestald fra 1935. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn,
frø, roer og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roeoptager, plansilo samt korn
tørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

FÆBYVEJ 100, "TEGLGAARD",
FÆBY, 4760 VORDINGBORG,
tlf. 53-785361.
OLE NEERUP, gårdejer, født d.
17.-5.-1950, søn af Gurli og Poul
Neerup, gift d. 22.-9.-1973 med
Gurli Rasmussen, udearbejdende,
født d. 17.-9.-1950, datter af
Sigrid og Ejnar Rasmussen. Par
ret har døtrene: Lotte, født d.
22.-7.-1975, Dorte, født d. 3.-5.1978 og Gitte, født 29.-8.-1984.
O.N. er vognmand og har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d.
13.-8.-1982 fra Ib Andersen.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 20,8 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1905. Avlsbygningerne består af 3 længer med kvægstald,
svinestald og udbygning fra omkr. 1902 samt lade fra 1950 ombygget i 1985 til værk
sted. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af roer, korn og frø.
Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FÆBYVEJ 164, "LINDEGÅRDEN", SNERTINGE, 4760 VORDINGBORG, tlf. 53-782442.
MAX STIG DOTZAUER SØRENSEN, gårdejer. Omtales under Hasbjergvej 30.
M.S.D.S. overtog gården d. 1.-4.-1990 fra sin far Åge Sørensen.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 23 ha., der er 1 ha. skov og forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1784 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1900, lade og maskinhus begge fra 1977 samt udendørs køresilo.
M.S.D.S. ejer og driver også Hasbjergvej 30, Kastelev. Der er samdrift mellem
gårdene.
GRETHEBJERGVEJ 26, "GRETHEBJERGGÅRD", ØRSLEV KOHAVEN, 4760 VORDING
BORG, tlf. 53-773031.
KJELD SØRENSEN, gårdejer, født d. 28.-1.-1943, søn af Ingeborg og Børge Sørensen,
gift d. 30.-7.-1966 med Tove Stella Jensen, ekspeditrice, født d. 19.-6.-1944, datter af
Ebba og Urban Jensen. Parret har datteren Trine, født d. 30.-1.-1967.
K.S. er frisørmester i Vordingborg. Han overtog gården i 1985 fra Ivan Trane.
Ejendomsskyld 2.380.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 45,1 ha. Der er 1,4 ha. sø. I 1972
overtog K.S. "Rosgaard", Græsbjergvej 62 efter sin far, "Grethebjerg" blev tilkøbt i
1985, gårderne blev lagt sammen, og man flyttede til "Grethebjerg".
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"Grethebjerggård"s stuehus er op
ført i 1868 og totalrestaureret i
1978. Avlsbygningerne består af
kvægstald, hestestald og svine
stald alle opført i bindingsværk i
1868 og lade/maskinhus renove
ret flere gange senest i 1990.
Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af
byg, hvede, frøgræs, sukkerroer,
raps og juletræer. Der er 2 trak
torer. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 halvtidsmedhjælper.
GRUMLØSEVEJ 11, "LISBETSMINDE", SVÆRDBORG, 4750 LUND
BY, tlf. 53-767158.
HENRIK KNAK, landmand, født
d. 2.-1.-1966, søn af Else og
Henning Knak.
H.K. driver lidt maskinstation og
en mindre Chinchillaproduktion,
han har været på Sydsjællands
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-7.-1985 fra sin far
Henning Knak.
Ejendomsskyld 1.940.000. Areal 37,6 ha., der er 9,3 ha. mose og forpagtet 39,6 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1869 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af lade
fra 1977 og maskinhus fra 1972. Besætningen består af 10 moderfår, 7 lam og 1 væd
der. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede, raps og ærter. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo, korntørreri med varm og kold
luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
GRUMLØSEVEJ 34, SVÆRDBORG,
4750 LUNDBY, tlf. 53-781279.
JENS OVE ERIKSEN, gårdejer,
født d. 9.-6.-1929, søn af Martha
og Peter Eriksen, gift d. 26.-11.1955 med Else Hemmingsen, med
hjælpende hustru, født d. 14.-7.1931, datter af Marie og Johan
Hemmingsen. Parret har døtrene:
Karen, født d. 24.-6.-1956, Ma
rianne, født d. 14.-2.-1958, Lin
da, født d. 27.-2.-1964 og Lone,

født d. 20.-12.-1966.
J.O.E. overtog gården d. 1.-11.-1955 fra Carl Rasmussen.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 6 ha., der er forpagtet 3,8 ha.
Bygningerne består af stuehus, kvægstald og svinestald, gården er 3-længet, og de
oprindelige bygninger er ca. 130 år gamle men er blevet ombygget og moderniseret
hen af vejen, desuden er der 1 fritliggende maskinhus. Gården drives med en kvæg
produktion på 10 årskøer og 10 ungdyr af racerne RDM/SDM, desuden er der 2 årssøer
og der produceres ca. 20 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukker
roer. Der er 1 traktor, 1 etkornssåmaskine, 1 roeoptager og 1 grønthøster. Maskinsta
tion bruges til tærskning.
GRUMLØSEVEJ 40, "VESTERVANG", NEBLE OVERDREV, SVÆRDBORG, 4750 LUND
BY, tlf. 53-781167.
NIELS GUNNAR JAKOBSEN, gårdejer, født d. 18.-8.-1942, søn af Jønny og Svend
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Niels G. Jakobsen er landbrugs
medhjælper og har været på Kær
have Landbrugsskole. Han over
tog gården d. 1.-7.-1988 fra Her
man Rasmussen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 22
ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er
1,2 ha. mose og forpagtet 8,8 ha.
Stuehuset er opført i 1932-33.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra
1932-33, kvægstalden er ombygget til svinestald i 1987. Gården drives med en svine
produktion på 16 årssøer, der sælges ca. 330 smågrise årligt, desuden er der 2 heste
af racen Dartmoor. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1
traktor, kornmagasin med korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til
høst.
GRUMLØSEVEJ 56, "NEBLE RYTTERGÅRD", NEBLE, 4750 LUNDBY, tlf. 53-781244.
JØRN SVAN-OLSEN, gårdejer, født d. 6.-11.-1954, søn af Birgit Elinor og Kield Ivar
Olsen, gift d. 6.-7.-1983 med Lis Eva Kragh Albrechtsen, døgnplejer, født d. 2.-12.1949, datter af Eva Kragh og Jens Peter Albrechtsen. Parret har datteren Marie-Louise, født d. 6.-8.-1976.
J.S.O. har været på Næsgaard Agerbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1980 fra
L.E.K.S.O.'s svoger Hans Christian Hasling.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 10 ha., der er forpagtet ca. 6 ha. græsjord.
Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af ridehus med tilhørende stald
opført efter brand i 1989 og hestestald opført efter brand i 1971/72 tilbygget lade.
Gården drives primært som hestepension, herudover er der hingstestation, hvor der
årligt bedækkes ca. 100 hopper, endvidere er der ca. 10 konkurrence/avlsheste. Der er
udstationering af hingste fra forskellinge avlsforbund, hovedsageligt fra Danmark.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 4 traktorer, 1 etkornssåmaskine og tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. J.S.O. og
L.E.K.S.O. er tilknyttet Amts Ungdomscentrets udslusningsprojekt for børn og unge,
der som en del af projektet deltager periodevis i det daglige arbejde på gården.

GRUMLØSEVEJ 101, 4750 LUND
BY.
HELGE PETERSEN, gårdejer.
Omtales under Spangsvej 45.
H.P. overtog gården i marts
1975 fra Oluf Olsen.
Ejendomsskyld 720.000. Areal
9,4 ha.
Bygningerne, som består af stue
hus, kvægstald, svinestald og la
de, er formentlig opført i 1926.
Gården drives fra H.P.'s anden
gård, "Bindebjerggaard", Spangsvej 45, Grumløse, 4750 Lundby.
GRUMLØSEVEJ 103, "PILEGÅRD", GRUMLØSE, 4750 LUNDBY, tlf. 53-781181.
EJNAR LUDVIGSEN, gårdejer, født d. 3.-8.-1913, søn af Mette Sofie og C. B.
Ludvigsen, gift d. 19.-9.-1948 med Anna Olsen, medhjælpende hustru, født d.
7.-7.-1926, datter af Kirsten og Ole Olsen. Parret har børnene: Anne, født d.
11.-3.-1954 og Anders, født d. 15.-2.-1961.
E.L. overtog gården d. 1.-3.-1957 fra Alfred Nielsen. Gården, som tidligere var
fæstegård under Beldringe, blev frikøbt i 1874.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 31,4 ha., der er 1 ha. eng og 1 mosepart i Gammel
Dam, det er en gammel tørvemose.
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"Pilegård"s stuehus er opført i
1940-41. Avlsbygningerne består
af kvæg- og svinestald genopført
efter brand, moderniseret flere
gange og væsentlig ombygget til
svinestald, svinestald m. tilbyg
get maskinhus fra omkr. 1961 og
maskinhus fra 1978. Gården dri
ves med en svineproduktion på
30 årssøer, der produceres ca.
500 slagtesvin årligt, desuden er
der 6 årsammekøer med opdræt.
Der er 1 traktor. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

GRUMLØSEVEJ 106, "NØDDE
BO ERG", GRUMLØSE, 4750 LUND
BY, tlf. 53-781153.
ASGER KIRK, gårdejer, født d.
24.-12.-1922, søn af Anna Rasmusdatter og Karl Kirk, gift d.
11.-3.-1951 med Inger Pedersen,
medhjælpende hustru, født d.
26.-5.-1927, datter af Alma og
Frede Pedersen. Parret har bør
nene: Birgit, født d. 8.-8.-1951,
Troels, født d. 3.-12.-1952, Otto,
født d. 25.-9.-1954, Frode, født d. 12.-1.-1956, Carsten, født d. 18.-8.-1957 død d.
29.-10.-1971 og Uffe, født d. 3.-12.-1972.
A.K. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1951 fra Hans
Christensen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 31,4 ha., heraf tilkøbt 1,1 ha.
Stuehuset er opført i 1861, restaureret og moderniseret i 1975-76. Avlsbygningerne be
står af kvægstald, svinestald og lade alle opført efter brand i 1955, 1 fritliggende
tidligere hønsehus/svinestald og maskinhus, tidligere kostald ombygget i 1955. Besæt
ningen består af 11 fedekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, raps, byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 roeoptager, kornmagasin med
korntørreri med varm og kold luft samt anparter i vindmøllelaug. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

GRUMLØSEVEJ 110, "DRAGE
BJERG", GRUMLØSE, 4750 LUND
BY, tlf. 53-781182.
HANS JØRGEN FREDERIKSEN,
gårdejer, født d. 12.-4.-1950, søn
af Gerda og Karl Frederiksen.
H.J.F. er klovbeskærer, han dri
ver klovbeskærervirksomhed, der
dækker Storstrøms Amt, og har
været på Næsgaard Agerbrugssko
le. Han overtog gården i decem
ber 1977 fra sine forældre Ger
da og Karl Frederiksen.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 27,3 ha., heraf tilkøbt ca. 10,5 ha. Der er 0,28 ha. tør
vemose og forpagtet ialt 14 ha., heraf 10 ha. naturpleje ved Møns Klint (til får).
Stuehuset er opført i 1880 og moderniseret flere gange. Avlsbygningerne består af
maskinhus og garage m.m. i mursten fra 1987, samme år blev andre udbygninger ned
revet. Besætningen består af 80 får græssende på Møn. Planteproduktionens salgsaf
grøder er roer og korn. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.
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GRUMLØSEVEJ 117, "SKINDBJERGGÅRD", GRUMLØSE, 4750
LUNDBY, tlf. 53-781227.
ANDERS RØNN LUDVIGSEN,
gårdejer, født d. 15.-2.-1961, søn
af Anna og Ejnar Ludvigsen.
A.R.L. har været på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog går
den d. 1.-3.-1984 fra boet efter
Sofie Hansen. Gården har tidlige
re været fæstegård under Beldringe.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 34 ha., der er 4 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført omkr. 1870'erne. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald begge fra omkr. 1800 ombyggede og moderniserede samt 1 lade. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af græsfrø, raps, ærter, roer, byg og
hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårnsiloer samt korntørreri med
varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
A.R.L. ejer og driver også "Toftegård", Maglekærvej 85, Neble, 4750 Lundby og lige
ledes købtes faderens ejendom pr. 1.-8.-1989.

GRUMLØSEVEJ 132, "BÅBJERGGAARD", GRUMLØSE BY, 4750
LUNDBY, tlf. 53-781206.
GEORG WÅGE JOHANSEN, gård
ejer, født d. 21.-11.-1918, søn af
Dagmar og Jens Johansen, gift
d. 23.-5.-1950 med Esther Han
sen, født d. 26.-1.-1922, datter
af Marie og Orla Hansen. Parret
har børnene: Leif, født d. 16.4.-1952, Erik, født d. 6.-11.-1957
og Susanne, født d. 14.-8.-1962.
G.W.J. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1950 fra sin
svigerfar Orla Hansen. Sønnen Leif overtog gården d. 1.-8.-1989, han er 5. generation
på gården. Slægten er formodentlig kommet til gården midt i 1800-tallet.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 34,7 ha. og frasolgt 11 ha. Der er
1,1 ha. mose og 0,55 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1907. Avlsbygningerne består af kvægstald og s vinestald begge
fra omkr. 1900, tilbygget svinestald fra 1959, fritliggende svinestald fra 1979 ligger
på nabogårdens jord efter tilkøb, maskinhuse fra 1984 og 1990, gylletank og udendørs
køresilo. Gården drives med en alsidig produktion på 30 årskøer, 30 ungdyr og 30
slagtekalve af racerne SDM/RDM samt 30 årssøer, der produceres ca. 100 smågrise og
ca. 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, roer, hvede,
hundegræs og halm. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 etkornssåmaskine, 1 roeop
tager, 2 rendegravere, 1 gyllevogn, 1 bigballepresser, plan- og tårnsiloer samt korn
tørreri med kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
G.W.J. ejer og driver også "Langagergård", Hastrupvej 24, 4720 Præstø.
GRUMLØSEVEJ 144, GRUMLØSE, 4750 LUNDBY, tlf. 53-781138.
HERMANN OLSEN, parcellist, født d. 3.-11.-1902, søn af Marie og Lars Peter Olsen,
gift d. 20.-4.-1939, med Edith Andersen, født d. 21.-8.-1919, datter af Johanne og
Sofus Andersen. Parret har sønnerne: Preben, født d. 16.-5.-1939, Mogens, født d.
4.-2.-1942 og Ole, født d. 30.-3.-1945.
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1.-9.-1949, han byggede stedet,
hvor den gamle central blev flyt
tet med, H.O.'s mor Marie Olsen
var den første, der bestyrede
telefoncentralen.
Ejendomsskyld ca. 500.000. Areal
0,55 ha. Der er frasolgt 13,8 ha.
til staten til den nye motorvej.
Stuehuset er opført i 1949. Avls
bygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1949.

GRÆSBJERGVEJ 61, "HENRIKSEJE", GRÆSBJERG, 4760 VOR
DINGBORG, tlf. 53-773348.
BENDT JOHANSEN, gårdejer,
født d. 21.-9.-1926, søn af Inge
borg og Carl Magnus Peder Jo
hansen, gift d. 5.-2.-1949 med
Gurli Juul Kugelberg, medejer,
født d. 18.- 6.-1927, datter af
Kirstine Johanne og Jens Peder
Kugelberg. Parret har børnene:
Carl Peder, født d. 8.-5.-1949,
Susanne, født d. 13.-1.-1952 og Kirsten, født d. 31.-3.-1954.
Parret overtog gården d. 11.-6.-1960 fra G.J.'s forældre Kirstine Johanne og Jens
Peder Kugelberg. Nuværende ejere er 3. generation i lige linie på gården. G.J.'s
morfar købte gården i december 1891 af en fjern slægtning, gården har formentlig
været i slægtens eje siden den blev frikøbt.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 15,83 ha., der er frasolgt ca. 4,4 ha.
Stuehuset er opført i 1896. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade
alle fra 1896 samt maskinhus fra 1976 tilbygget i 1988. Bygningerne fra 1896 er byg
get af G.J.'s morfar, som var murer. Gården drives med en kvægproduktion på 12
årskøer + opdræt af racerne RDM/SDM og 2 årssøer, der sælges ca. 30 smågrise år
ligt, desuden er der 100 høns og 3 gæs. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og
sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 roeoptager, 1 svinglæsser, tårnsilo og
korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
HANEBJERGVEJ 1, "BAKKEGÅRD", SALLERUP, 4760 VORDINGBORG.
POUL SKOV NIELSEN, gårdejer. Omtales under Hanebjergvej 2, 4760 Vordingborg.
P.S.N. overtog gården d. 15.-3.-1986 fra Ingrid Jensen.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 25,9 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og restaureret i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra omkr. 1900, lade fra 1937 og maskinhus fr 1950. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn, sukkerroer, raps og frø. P.S.N.
ejer og driver også "Søndervang", Hanebjergvej 2, Sallerup, 4760 Vordingborg. Der er
samdrift mellem gårderne og 40,5 ha. pasningsaftale med "Kirkebjerggård" i Køng.
HANEBJERGVEJ 2, "SØNDERVANG", SALLERUP, 4760 VORDINGBORG, tlf. 53782311.
POUL SKOV NIELSEN, gårdejer, født d. 16.-8.-1953, søn af Gudrun og Chr. Nielsen,
gift d. 4.-7.-1981 med Hanne Larsen, salgskonsulent, født d. 20.-8.-1956, datter af
Elva og Harry Larsen. Parret har døtrene: Maria, født d. 27.-8.-1985 og Alis, født d.
1.-7.-1987.
P.S.N. driver lidt maskinstation, han har været på Lyngby Landbrugsskole, er i Land
boforeningens Planteavlsudvalg, næstformand for Frøavlsforeningen og i kredsbestyrel
sen for D.L.G. Han overtog gården d. 31.-12.-1977 fra sin far Chr. Nielsen. Nuværen
de ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje fra mindst 1845.
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Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 40,5 ha., heraf tilkøbt 24 ha., der er 1,5 ha. skov. Der
er forpagtet 38 ha., og der er pasningsaftale på 40,5 ha. i Køng Sogn ("Kirkebjergg
ård").
Stuehuset er opført i 1901 og restaureret i 1982-87. Avlsbygningerne består af kvæg
stald ombygget til svinestald i 1978, svinestald fra 1934 ombygget i 1981, lade fra
1934 og maskinhus fra 1987. Besætningen består af 3 årssøer, der produceres ca. 50
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er fremavlskorn, sukkerroer, raps
og frø. Der er 4 traktorer, 2 mejetærskere, 1 markvandingsanlæg, plansilo samt
korntørreri med varm og kold luft. På gården er ansat 1 fast medhjælper. P.S.N. ejer
og driver også "Bakkegård", Havnebjergvej 1, Sallerup, 4760 Vordingborg. Der er
samdrift mellem ejers gårde og forpagtninger.

HANEBJERGVEJ 3, "HANEBJEGGÅRD", SALLERUP, 4760 VOR
DINGBORG, tlf. 53-782309.
HANS PETER HANSEN, gårdejer,
født d. 30.-11.-1912, søn af Anna
og Peter Henning Hansen, gift d.
14.-4.-1944 med Kirstine-Marie
Olesen, medhjælpende hustru,
født d. 19.-7.-1916, datter af
Katrine og Mads Olesen. Parret
har døtrene: Birthe, født d. 14.1.-1945 og Ruth, født d. 18.-1.1947.
H.P.H. har været på Lundby
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1947 fra sin far Peter Henning Hansen.
Nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1775.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 29,6 ha., der er frasolgt 2,8 ha. mose. Jorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1892. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade
alle fra 1947 og genopført efter brand samt maskinhus fra 1860. Der er 1 traktor,
kornsilo og korntørreri med varm luft.
HASBJERGVEJ 4, "LANGEMARKS
GÅRDEN", KASTELEV, 4760
VORDINGBORG, tlf. 53-782078.
HANS JENSEN, gårdejer, født d.
20.-12.-1939, søn af Martha og
Jacob Jensen, gift d. 25.-4.-1970
med Eva Jensen, børnepædagog,
født d. 10.-12.-1940, datter af
Stine og Jens Jensen. Parret har
børnene: Birthe, født d. 16.-1.1972 og Jens Jacob, født d. 30.9.-1976.
H.J. overtog gården i 1970 fra sin far Jacob Jensen. Nuværende ejer er 3. generation
på gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 25 ha. Der er 10 ha. mose og
forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald, lade og maskinhus alle fra 1945 samt gastæt silo. Gården drives med
en kvægproduktion på 14 årskøer og 16 ungdyr af racerne RDM og SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede og raps. Der er 3 traktorer og 1 me
jetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

HASBJERGVEJ 30, "MOSEVANG", KASTELEV, 4760 VORDINGBORG, tlf. 53-782447.
MAX STIG DOTZAUER SØRENSEN, gårdejer, født d. 20.-11.-1961, søn af Tove og
Åge Sørensen, gift d. 2.-6.-1990 med Marianne Pedersen, kontorassistent, født d.
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12.-12.-1961, datter af Inger og
Hans Egon Pedersen. Parret har
døtrene: Charlotte Maria, født d.
15.-8.-1984 og Sussi Nina, født d.
27.-5.-1987.
Max S. D. Sørensen er landbrugs
medhjælper og har været på
Lundby Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-7.-1982 fra
Erik Hemmingsen.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 8
ha., der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1952 og restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1952 og 1980, lade og maskinhus begge fra 1980. Besætningen består af 1
hest og 1 æsel. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede, raps og
ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft. M.S.D.S. ejer og driver også Fæbyvej 164, Snertinge.
HASBJERGVEJ 34, "PILEGÅRD",
SVÆRDBORG, 4760 VORDING
BORG, tlf. 53-782016.
KAJ JACOBSEN, gårdejer, født
d. 18.-9.-1957, søn af Ingeborg
og Mads Jacobsen, gift d. 2.-4.1983 med Anne Ludvigsen, tek
nisk assistent, født d. 18.-1.-1960,
datter af Yrsa og Bertel Ludvig
sen. Parret har børnene: Daniel,
født d. 16.-4.-1984 og Louise,
født d. 17.-7.-1986.
K.J. har været på Høng Landbrugsskole og er i Menighedsrådet i Sværdborg Sogn. Han
overtog gården i 1980 fra sin mor Ingeborg Jacobsen. Nuværende ejer er 3. generation
på gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 37 ha., der er 5,5 mose og bortforpagte! 2,2 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af lagerrum
fra 1984, 2 kølerum og 1 drivhus. Besætningen består af 1 ko og 1 kalv. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er eisbergsalat, kinakål, sukkerroer, byg og hvede. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 vandingsmaskine, 1 skærervogn, 1 plante
maskine, tårnsilo og halmfyr. På gården er ansat 2 faste medhjælpere og 4 skolebørn.
HASBJERGVEJ 58, "MARGRETHELUND", SVÆRDBORG, 4750 LUNDBY.
SVEND ERIK CHRISTENSEN, gårdejer. Omtales under Hasbjergvej 88, 4750 Lundby.
S.E.C. overtog gården fra Aksel Jensen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 21 ha., der er 4,4 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1903 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge fra 1903. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af sukkerroer, maltbyg, hvede, raps og ærter. Maskinparken er fælles med
S.E.C.'s andre gårde.
S.E.C. ejer og driver også Hasbjergvej 77B og Hasbjergvej 88, Sværdborg.
HASBJERGVEJ 77B, "KLOKKEKILDE", SVÆRDBORG, 4750 LUNDBY.
SVEND ERIK CHRISTENSEN, gårdejer. Omtales under Hasbjergvej 88, 4750 Lundby.
S.E.C. overtog gården d. 15.-10.-1988 fra Vagn Spuur. Nuværende ejer er 3. generation
på gården.
Ejendomsskyld 2.090.000. Areal 47 ha., der er 15,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1874 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1965, lade fra 1975, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 66 årskøer og 50 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg, hvede, raps og ærter. Maskinparken er fælles
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med S.E.C.'s andre gärde. Der er tärnsilo samt kornt0rreri med varm og kold luft.
S.E.C. ejer og driver også Hasbjergvej 58 og Hasbjergvej 88, Svaerdborg.
HASBJERGVEJ 78, "GAMMELBYGÅRD", SVÆRDBORG, 4750
LUNDBY.
MARGRETHE JØRGENSEN, gård
ejer. født d. 19.-1.-1901, datter
af Kerstine og Hans Christian An
dersen, gift d. 22.-7.-1927 med
Johannes Jørgensen, gårdejer,
født d. 12.-2.-1898, søn af Mette
Stine og Henning Jørgensen. Par
ret har datteren Else, født d.
12.-8.-1930.
M.J. overtog gården d. 1.-8.-1927 fra Kresten Nielsen.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 39,6 ha., der er 10 ha. mose. Jorden er bortforpagtet
til barnebarnet Henrik Knak, Grumløsevej 11.
Stuehuset er opført omkr. 1865 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
svinestald og lade begge fra 1870.
HASBJERGVEJ 88, "BROGÅRD", SVÆRDBORG, 4750 LUNDBY, tlf. 53-767460.
SVEND ERIK CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 8.-7.-1946, søn af Ellen og Gunnar
Christensen, gift d. 9.-6.-1973 med Else Bruus Jensen, frisørmester, datter af Oda og
Stensy Bruus Jensen. Parret har børnene: Kasper, født d. 24.-1.-1975, Charlotte, født
d. 20.-3.-1978 og Jonas, født d. 22.-10.-1982.
S.E.C. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1976 fra sin
fra Gunnar Christensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 52 ha., der er 19,85 ha. mose og forpagtet 55 ha.
Stuehuset er opført i 1854 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1899 og svinestald fra 1830 begge løbende renoveret, 2 lader fra 1936,
maskinhus fra 1982 og køresilo. Besætningen består af 2 heste. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg, hvede, raps og ærter. Der er tårnsilo samt
korntørreri med varm og kold luft. Maskinparken består af 8 traktorer, 2 meje
tærskere, 2 læssere og 1 rendegraver, den er fælles for S.E.C.'s tre gårde. På gårdene
er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.
S.E.C. ejer og driver også Hasbjergvej 58 og Hasbjergvej 77B, Sværdborg.
HJALETVEJ 6, "STAGEGÅRD",
BAKKEBØLLE, 4760 VORDING
BORG, tlf. 53-786672.
ELI HANSEN, gårdejer, født d.
13.-9.-1918, søn af Jenny og
Hans Frederik Hansen, gift d.
17.-3.-1944 med Ella Hansen,
husmor, født d. 19.-3.-1924, dat
ter af Hanne og Aksel Hansen.
Parret har døtrene: Anne, født
d. 8.-9.-1944 og Alis, født d.
24.-9.-1951.
E.H. har været landbetjent i Tappernøje. Han overtog gården d. 11.-12.-1969 fra sin
fra Hans Frederik Hansen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 19,3 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1874 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne, som er genopført
efter brand i 1934, består af kvægstald, svinestald, lade og maskinhus.
HJALETVEJ 10, BAKKEBØLLE, 4760 VORDINGBORG, tlf. 53-786209.
MOGENS CARSTENSEN, gårdejer, født d. 30.-6.-1944, søn af Hansigne og Poul Car
stensen, gift d. 22.-11.-1969 med Merete Andersen, medhjælpende hustru, født d. 28.-
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3.-1947, datter af Gerda og Hen
rik Andersen. Parret har børne
ne: Jørgen, født d. 16.-2.-1973
og Marianne, født d. 14.-6.-1977.
Mogens Carstensen har været på
Kærhave Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-7.-1968 fra
sin mor Hansigne Carstensen.
Nuværende ejer er 4. generation
på gården.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal
24 ha., heraf tilkøbt 12 ha. og
frasolgt 5,5 ha. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1886 og restaureret flere gange senest i 1973. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1943 ombygget til svinestald i 1969, svinestald og lade begge
fra 1943 og maskinhus fra 1985. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 850
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, raps og ærter. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker og plansilo. Maskinstation bruges til roesåning.
HOVVEJEN 53, "CHRISTIANSMIN
DE", 4760 VORDINGBORG, tlf.
53-782056.
TAGE NIELSEN, gårdejer, født
d. 26.-4.-1928, søn af Clara og
Alfred Nielsen, gift d. 24.-11.1951 med Ebba Andersen, med
hjælpende hustru, født d. 3.-1.1931, datter af Anny og Svend
Åge Andersen. Parret har døtrene: Jette, født d. 17.-9.-1955,
Susanne, født d. 26.-9.-1958 og
Birgitte, født d. 8.-2.-1960.
T.N. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården i 1952 fra E.N.'s bedste
forældre Ellen og Adolf Nielsen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er 4,4 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1914-16, restaureret i 1962 og løbende vedligeholdt. Avlsbyg
ningerne består af kvægstald, svinestald, lade og foderhus alle fra 1963 samt maskin
hus fra 1978. Gården drives med en slagtekvægsbesætning på 35 ungdyr af blandet
race. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg og hvede. Der er 2 trak
torer. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

HOVVEJEN 67, "BØGEHØJ", O.
VINDINGE, 4760 VORDINGBORG,
tlf. 53-782205.
DAN PEDERSEN, gårdejer, født
d. 17.-7.-1933, søn af Kerstine
og Aksel Pedersen, gift d. 24.5.-1958 med Nelly Grønkær Jen
sen, husmor, født d. 6.-4.-1939,
datter af Carla og Hardy Grøn
kær Jensen. Parret har sønnen
Andy, født d. 2.-11.-1965.
D.P. overtog gården d. l.-l.-

1983 fra Helga Torkildsen.
Ejendomsskyld 1.105.000. Areal 24,8 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er 1,7 ha. mose og
forpagtet 4,4 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1880 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af lade
fra omkr. 1880 og maskinhus fra 1985. Gården drives udelukkende med planteproduk-
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sker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Man anvender ingen
fremmed arbejdskraft.

HØJGÅRDSVEJ 24, "HØJGÅRD", BAKKEBØLLE, 4760 VORDINGBORG, tlf. 53786385.
HELGE HANSEN, gårdejer, født d. 17.-11.-1950, søn af Hariet og Kristian Hansen,
gift d. 17.-7.-1982 med Birgit Petersen, sygehjælper, født d. 16.-8.-1960, datter af
Grethe og Poul Petersen. Parret har døtrene: Louise, født d. 26.-1.-1984 og Katrine,
født d. 2.-4.-1987.
H.H. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1977 fra sin
far Kristian Hansen.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret fra 1986-90. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og maskinhus begge fra 1978, svinestalde fra 1808 og 1952, lade fra 1808, 2
gylletanke og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer
og 40 ungdyr af racerne RDM og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer, hvede, maltbyg, rug og raps. Der er 4 traktorer og 1 mejetærsker. På gården er
ansat 1 fast medhjælper.
KALVEHAVEVEJ 15, "OLSBJERGGÅRD", VINTERBØLLE, 4760
VORDINGBORG, tlf. 53-777056.
VERNER JENSEN, gårdejer, født
d. 12.-6.-1926, søn af Karen og
Mads Peter Jensen, gift d. 20.4.-1951 med Anne-Lise Larsen,
medhjælpende hustru, født d.
25.-5.-1927, datter af Margrethe
og Rasmus Larsen. Parret har
børnene: Klaus, født d. 2.-8.-1954
og Anne Dorte, født 30.-3.-1963.
V.J. er redaktør ved Vordingborg Dagblad og har været på Korinth Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 1.-9.-1972 fra sin far Mads Peter Jensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 15 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1883 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af hestestald
opført efter brand i 1984.

KASTRUPVEJ 1, "BRØNDDALSGÅRD", KASTRUP, 4760 VORDINGBORG, tlf. 53770287.
FINN BERTHRAM NIELSEN, gårdejer, født d. 30.-11.-1957, søn af Knud Berthram
Nielsen.
F.B.N. har grønt bevis. Han overtog gården d. 1.-8.-1988 fra sin far Knud Berthram
Nielsen.
Ejendomsskyld ca. 3.500.000. Areal 73 ha., heraf tilkøbt 32 ha. Der er forpagtet 53
ha. Stuehuset er delvis restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald ombygget til
hestestald, kvægstald, lade og 2 maskinhuse. Der er hestepension på gården. Plante
produktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg, æreter, byg, raps og hvede. Der
er 4 traktorer, 1 mejetærsker og 4 tårnsiloer. Faderen Knud Berthram Nielsen hjælper
til på gården. F.B.N. ejer også 2 helårs boliger til udlejning.
KOHAVEVEJ 53, KOHAVEN, ØRSLEV, 4760 VORDINGBORG, tlf. 53-785073.
KAREN PETERSEN, parcellist, født d. 11.-10.-1939, datter af Kirsten Ingeborg og
Holger Richard, gift d. 30.-6.-1978 med Erhard Petersen, parcellist, født. 28.-7.-1928,
søn af Hansigne og Wiggo Petersen. K.P. har børnene: Søren, født d. 3.-1.-1960 og
Anne-Grethe, født d. 30.-12.-1963.
K.P. overtog gården d. 30.-9.-1977 fra sin afdøde første ægtefælle, hvis slægt har
været på stedet siden oprettelsen i 1856, hvor oldefaderen byggede gården. Den var
oprindeligt kun på 2 ha. + 1,2 ha. mose.
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15,5 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha. fra
en naboejendom, som Erhard Pe
tersen har ejet. Der er ca. 1 ha.
mose og bortforpagtet 11 ha.
Kohavevej 53's stuehus er opført
i 1868 og moderniseret flere gan
ge. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald og lade alle
fra omkr. 1856, laden er renove
ret omkr. 1985, hønsehus fra
1930'erne og maskinhus fra 1949.
Besætningen består af ca. 35 slagtesvin, 1 årsammeko af racen Jersey og 8 fedekalve.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og roer. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker,
1 roeoptager og 1 etkornssåmaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KOHAVEVEJ 54, KOHAVEN, 4760 VORDINGBORG.
BRDR. JAKOB og JESPER PALLISGAARD, gårdejere, sønner af Inge og Niels Pallisgaard. Jesper P., født d. 23.-2.-1964, er tømrer. Jakob P., født d. 27.-5.-1967 er
smed. Brødrene overtog gården d. 1.-5.-1990 fra Bente og Keld Larsen.
Areal 14,9 ha., der er 2,8 ha. skov og forpagtet 1 ha.
Stuehuset er opført i 1900, restaurering er påbegyndt i 1990. Avlsbygningerne består
af kvægstald og lade begge fra 1900, svinestald fra 1954 og maskinhus fra 1984. Går
den drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og roer. Der er 1 trak
tor og 1 marksprøjte. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Der er maskinfællesskab med faderen Niels Pallisgaard, "Kirkebjerggård", Ambjergvej 60.
KOHAVEVEJ 171, KOHAVEN,
4760 VORDINGBORG, tlf. 53773151.
PREBEN LYNDERUP, gårdejer,
født d. 3.-5.-1946, søn af Karen
og Jens Peter Lynderup, gift d.
27.-5.-1989 med Bente Hansen,
sygehjælper, født d. 27.-10.-1954,
datter af Dora og Ove Hansen.
Parret har børnene: Janne, født
d. 21.-1.-1978 og Martin, født d.
19.-5.-1981.
P.L. er kommunalansat. Han overtog gården d. 11.-6.-1981 fra Herluf Sørensen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 7 ha.
Stuehuset er opført i 1954. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade
alle fra 1954. Gården drives med en kødkvægsproduktion på 5 årsammekøer, 3 ungdyr
og 4 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og
korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo. Maskinstation bruges til roesåning.
KOHOLTEVEJ 19, "NORDHOLM",
SKAVERUP, 4760 VORDINGBORG,
tlf. 53-782137.
BENNY PEDERSEN, gårdejer,
født d. 9.-8.-1939, søn af Vanda
og Svend Pedersen, gift d. 16.6.-1960 med Vita Nøhr, medhjæl
pende hustru, født d. 10.-4.-1941,
datter af Gudrun og Lars Peder
Nøhr. Parret har børnene: Børge,
født d. 24.-10.-1960, Bjarne, født
d. 1.-3.-1962, Lene, født d. 21.-
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B.P. er vognmand. Han overtog gården i 1970 fra Asmussen.
Areal 13,8 ha., der er lejet 6,6 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra omkr. 1880 omforandret i 1980, lade og maskinhus begge fra 1986, gylletank
og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 30 slagtekalve af
blandet race, desuden er der 4 travheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer og hvede. Der er 2 traktorer. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft. I
vognmandsforretningen er ansat 2 chauffører.
KOHOLTEVEJ 58, "KOHOLTEGÅRD", SKAVERUP, 4760 VORDINGBORG, tlf. 53782319.
POUL CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 7.-3.-1920, søn af Anna og Vilhelm Chris
tensen, bor sammen med Helga Hansen, husmor, født d. 1.-7.-1925, datter af Mary og
Marinus Larsen. Parret har børnene: Hans Henrik, født d. 5.-6.-1956, Jane, født d.
19.-2.-1959 og Anette, født d. 30.-8.-1962.
P.C. er vognmand og skrothandler, han har været på Korinth Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-6.-1956 fra sin far Vilhelm Christensen.
Ejendomsskyld 1.280.000. Areal 19,85 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha. Der er 1,7 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1866. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade
alle fra 1954 samt maskinhus fra 1938. På gården opdrættes der ca. 300 vildænder år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn og raps. Der er 4 traktorer
og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KORNHØJVEJ 2, "BAKKELYGÅRD", SVINØ, 4750 LUNDBY, tlf. 53-769192.
PETER CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 21.-7.-1952, søn af Leonia og Henry Chri
stensen. P.C. har datteren Nanna, født d. 28.-1.-1987.
P.C. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog halvpart i gården i 1982 og
resten i 1989 fra sin mor Leonia Christensen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 67 ha., heraf tilkøbt 40,8 ha. Der er 16 ha. margi
naljord og forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1985-86. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1870, svinestald og lade begge fra 1979 og maskinhus fra 1969. Gården
drives med en alsidig produktion på 15 årskøer og 16 ungdyr af racerne SDM og RDM,
og 50 årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise årligt, der er 14 årsammekøer og 16
slagtekalve af racerne Hereford og SDM, desuden 2 heste af blandet race. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg, hvede, raps og frøgræs. Der er 5
traktorer, 2 mejetærskere, plansilo, korntørreri med kold luft og anpart i vindmølle.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

KORNHØJVEJ 3, SVINØ-ØSTER,
4750 LUNDBY, tlf. 53-769032.
OVE IVERSEN, gårdejer, født d.
30.-9.-1912, søn af Eleonora og
Rasmus Jacob Iversen, gift d.
26.- 4.-1943 med Gunild Peder
sen, husmor, født d. 16.-5.-1915,
datter af Jensine og Hans Peder
sen. Parret har børnene: John,
født d. 21.-1.-1945, Jacob, født
d. 4.- 9.-1947 og tvillingerne Ka
ren- Margrete og Signe, født d.
13.- 1.-1949.
O.I. har været inspektør på "Lundbygården" fra 1943-1971, han har været på Dalum og
Vejlby landbrugsskoler. Han overtog gården d. 15.-5.-1965 fra Hans Smidt.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 14,2 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1950. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge
opført efter brand i 1950. Der er 1 traktor.
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KOSTRÆDE BYVEJ 29, "STRANDGÅRD", KOSTRÆDE, 4750 LUNDBY, tlf. 53-769779.
CHRISTINA FLESCHER BEINOV, sekretær, født d. 17.-3.-1965, datter af Conny og
Jørgen Flescher, gift d. 13.-2.-1989 med Per Beinov, lærer, født d. 19.-2.-1946, søn af
Gyda Beinov.
På gården drives der hestehandel og opdræt af heste. C.F.B. overtog gården d. 1.-9.1989 fra Poul Schwartz-Nielsen.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 13,8 ha., der er 2 mergelgrave.
Stuehuset er opført i 1850 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald
samt kombineret lade og maskinhus begge fra 1850. Besætningen består af heste. Der
er 1 traktor. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

KÆRVEJ 8, "FUGLEKÆRGÅRD",
NR. VINDINGE, 4760 VORDING
BORG, tlf. 53-773907.
MOGENS ANDERSEN, gårdejer,
født d. 10.-2.-1925, søn af Marie
og Arnold Andersen, gift d. 24.6.-1951 med Åse Enger, husmor,
født d. 24.-10.-1924, datter af
Borghild og Thorleif Enger. Par
ret har datteren Solveig, født d.
13.- 7.-1958.
M.A. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården i 1961 fra sin far Arnold Andersen. Nuværende ejer er
5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 27,5 ha., der er frasolgt 2 ha. til byggegrund og vej.
Stuehuset er opført i 1869 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, lade og maskinhus alle fra 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 22
årskøer og 14 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
byg, græsfrø og hundegræsfrø. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
KØBENHAVNSVEJ 466, "PLOUGAARD", ØRSLEV, 4760 VOR
DINGBORG, tlf. 53-784141.
HENNING STAGE, frilandsgart
ner, født d. 3.-7.-1952, søn af
Lilli og Hans Stage, gift d. 1.3.-1975 med Anne Lise Knudsen,
beskæftigelsesvejleder, født d.
29.-9.-1950, datter af Gerda og
Aksel Knudsen. Parret har børne
ne: Claus, født d. 26.-2.-1970 og
Mads, født d. 20.-9.-1980.
H.S. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1987 fra sin far
Hans Stage. Nuværende ejer er 5. generation på gården. Slægten kom til gården i
1832, den var tidligere fæstegård under Iselinge og blev udflyttet fra byen i 1782, i
1906 blev den købt til selveje.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 23,5 ha.
Stuehuset er opført i 1918 og moderniseret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald begge fra omkr. 1900, de anvendes til lager, pakrum og
værksted, hønsehus fra 1960 anvendes til kølehus og lade fra omkr. 1900. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af roer, byg, kinakål, icebergsalat,
frissesalat, hvidkål, rødkål og stedmorblomster. Der er 3 traktorer, 1 markvandings
anlæg, skærevogne, plantemaskiner, såmaskiner, sprøjter, 1 truck, 2 tårnsiloer og korn
tørreri med varm luft. På gården er ansat 1 medhjælper og 2 løsarbejdere.
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KØBENHAVNSVEJ 491, "NYGÅRD", SKALLERUP, 4760 VORDINGBORG, tlf. 53781057.
JENS PETER JENSEN, gårdejer, født d. 19.-12.-1920, søn af Kristine og Jens Peter
Jensen, gift d. 3.-2.-1946 med Ingrid Marie Christiansen, født d. 16.-4.-1926, datter af
Bertha og Ludvig Christiansen. Parret har børnene: Ernst, født d. 19.-5.-1946, Ole,
født d. 24.-5.-1947, Inger Lise, født d. 17.-7.-1948, Anette, født d. 11.-12.-1950 og
Anders, født d. 24.-10.-1955.
J.P.J. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1946 fra
Hans Peter Hansen. Ejendomsskyld 950.000. Areal 15 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1907. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1907 og
1952, hønsehus fra 1951 samt maskinhuse fra 1947 og 1978. Der er 1 traktor og korn
magasin.

KØBENHAVNSVEJ 555, "SKOVAGERGÅRD", UDBY, 4750 LUND
BY, tlf. 53-781107.
BENT LUND CHRISTENSEN,
gårdejer, født d. 11.-4.-1939, søn
af Erna og Arne Christensen,
gift d. 20.-5.-1961 med Birte
Stage Fritzen, medhjælpende hu
stru, født d. 3.-2.-1939, datter af
Gudrun og Viggo Stage Fritzen.
Parret har børnene: Hanne, født
d. 18.-6.-1969, Lene, født d.

6.-6.-1972 og Niels, født d. 12.-12.-1975.
B.L.C. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1969 fra Kri
stine og Alfred Jacobsen. Gården, som tidligere hed "Bakkegården", blev i 1924 ud
stykket fra "Krogården" i Udby, den lå da på Tynnestræde 23, men ved ekspropria
tionen til motorvejen, blev den flyttet til nuværende beliggenhed og ændrede samtidig
navn. Gården var oprindelig kun på 16 ha., men ved jordfordelingen vedr. motorvej,
blev arealet forøget til nuværende.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal ca. 30 ha., der er 0,5 ha. mose og høj.
Stuehuset er opført i 1982/83.
Avlsbygningerne består af lade
med plads til 3 heste og maskin
hus. Besætningen består af 3
rideheste. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, byg,
hvede, raps og græsfrø. Der er 3
traktorer, anpart i roeoptager og
1 grønthøster. Maskinstation bru
ges til tærskning.
B.L.C. ejer og driver også "Engbjerggård", Stensby Mark 11,
4773 Stensved.
KØNG KIRKEVEJ 6, "RAMSMOSEGAARD", KØNG, 4750 LUND
BY, tlf. 53-769025.
ERIK JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 25.-7.-1947, søn af Esther
og Gerner Jørgensen, gift d. 13.4.-1974 med Helle Olsen, klinik
assistent, født d. 6.-7.-1950, dat
ter af Ingrid og Egon Olsen. Par
ret har børnene: Mette, født d.
2.-9.-1975 og Mads, født d. 24.3.-1978.
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forældre Esther og Gerner Jørgensen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er 38,5 ha. mose og
forpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1864 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1864 løbende udvidet og renoveret, lade fra 1935, maskinhus fra 1959,
gastæt silo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der
produceres 2.000 smågrise årligt, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps, frø, hvede og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. På
gården er ansat 1 skoledreng i høsten.
LANDBRUGSSKOLEVEJ 8, "SYD
SJÆLLANDS LANDBRUGSSKO
LE", 4750 LUNDBY, tlf. 53767103.
Skolen er oprettet i 1915 på
jord, der hørte til gården "Vester
gård", som blev købt fra godset
Lundbygård.
I begyndelsen havde skolen ka
pacitet til 40 elever, men i løbet
af årene er skolen blevet udbyg
get, således at der nu er plads
til ca. 70 elever.
Til skolen hører et landbrug på
94 ha. Den drives som alsidigt
landbrug med en kvægproduktion
på 45 årskøer, af racen SDM, og
en svineproduktion på 80 årssø
er, der produceres 1.600 slagte
svin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer og
ærter. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker og 1 markvandings
anlæg.
LANGEDVEJ 58, STUBY, 4760
VORDINGBORG, tlf. 53-770699.
BØRGE JØRGENSEN, gårdejer,
født d. 23.-8.-1938, søn af Hulda
Elisabeth og Niels Christian Jør
gensen, gift d. 18.-6.-1960 med
Grethe Sørensen, gårdejer/sygehjælper, født d. 13.-2.-1943, dat
ter af Martha og Lars Sørensen.
Parret har børnene: Gitte Maj
Britt, født d. 1 1.-8.-1960 og
Mark Peter, født d. 6.-8.-1961.
B.J. er svejser. Han overtog gården d. 1.-9.-1987 fra Laurits Olsen.
Ejendomsskyld 430.000. Areal 9,2 ha., der er lidt skov, jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1924, løbende restaureret og tilbygget. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1924 og hønsehus fra 1986. Besætningen består af 6 får. Der er 2
traktorer.

LERGRAVVEJ 14, "HORSHOLM", BAKKEBØLLE, 4760 VORDINGBORG, tlf. 53786177.
OTTO CHRISTENSEN, gårdejer. Omtales under Bakkebøllevej 34.
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d. 1.-7.-1986 fra sin far Rasmus
Christensen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
16,2 ha.
Stuehuset er opført i 1898. Avls
bygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1780'erne
og restaurerede i 1989 med heste
bokse samt ridehal opført i 1989.
Besætningen består af 16 heste
af racerne Dansk Varmblod og
forskellige ponyer, desuden er der opstaldet ca. 18 heste. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer og korn. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Går
den drives sammen med O.C.'s anden gård "Jonsholm", Bakkebøllevej 34. Ridecentret
drives af hjemmeboende døtre, ridehallen udlejes til Vordingborg Rideklub.

LERGRAVVEJ 20, "KIDHAVEGÅRD", BAKKEBØLLE, 4760
VORDINGBORG, tlf. 53-772806.
CHRISTIAN PEDERSEN, gartner,
født d. 7.-8.-1943, søn af Erna
og Alfred Pedersen, gift d. 8.4.-1971 med Kirsten Poulsen, ple
jer, født d. 24.-1.-1946, datter
af Grethe og Helge Poulsen. Par
ret har børnene: Karen, født d.
29.-10.-1972 og Carsten, født d.
27.-8.-1976.
K.P. døde d. 10.-9.-1990.
C.P. er bæravler og har været på Beder Gartnerskole. Han overtog gården d. 1.-6.1973 fra Lytta og Knud Apel.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 14,4 ha., der er 7 ha. med kirsebærplantage og bortforpagtet ca. 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1903 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1898 renoveret i 1988, svinestald fra 1905 renoveret i 1986, lade fra 1987 og
maskinhus fra 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
jordbær og kirsebær. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 kirsebærryster, jordbærfejemaskiner, 2 bobeats, 1 rendegraver og halmfyr. På gården er ansat 2 skolebørn
til jordbærplukning.

LILLEVANGSVEJ 19, ØRSLEV,
4760 VORDINGBORG, tlf. 53785027.
AXEL HJORT, gårdejer, født d.
2.-5.-1923, søn af Karen Margre
the og Andreas Hjort, gift d.
25.-3.-1944 med Ella Jørgensen,
født d. 21.-1.-1921, datter af
Karen Margrethe og Peder Jør
gensen. Parret har børnene: Ka
ren Margrethe, født d. 15.-7.1944, Asger, født d. 9.-4.-1947,
Jørgen, født d. 25.-10.-1951, Finn, født d. 15.-1.-1953 og Birgit, født d. 8.-8.-1955.
A.H. har været formand for Husdyrvoldgiften. Han overtog gården i marts 1946 fra
August Svensson. Gården er udstykket fra "Sofiendal" og "Lillevangsgård", den var op
rindeligt på 11 ha.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 29,1 ha., der er ca. 4 ha. mose, heraf beplantet 0,5
ha. med skov.
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alle fra 1909 ombygget og moderniseret i henholdsvis 1956 og 1964, halmlade fra 1965
og maskinhus fra 1980. Gården drives udelukkende med planterproduktion bestående af
korn, sukkerroer og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 etkornssåmaksine, 1
roeoptager, plansilo og egen vindmølle til pumpning af vand, da terrænet er meget
lavt, møllen hæver vandet ca. 1 m. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

LILLEVANGSVEJ 23, ØRSLEV, 4760 VORDINGBORG, tlf. 53-785113.
POUL FREDERIK IVERSEN, gårdejer, født d. 23.-12.-1943, søn af Margrethe og Kaj
Iversen, gift d. 6.-1.-1968 med Jette Connie Jensen, plejer, født d. 6.-6.-1948, datter
af Carla og Hartvig Jensen. Parret har børnene: Anne-Mette, født d. 20.-9.-1972 og
Jesper, født d. 10.-6.-1976.
P.F.I. driver maskinstation fra ejendommen samt fra lejede bygninger i Ørslev Mose.
Han overtog gården d. 1.-8.-1967 fra Hans Pedersen.
Areal 9,5 ha., der er forpagtet 36,6 ha.
Stuehuset er opført i 1909. Avlsbygningerne består af lade fra 1967 tilbygget i 1968.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, sukkerroer og frø.
Der er 6 traktorer, 2 mejetærskere, 1 etkornssåmaskine, 2 roeoptagere, 1 rendegraver,
1 bigballepresser, 1 selvkørende skårlægger, 1 møgspreder og 2 slamsugere. På gården
er ansat 2 sæsonmedhjælpere.
LILLEVANGSVEJ 25, "SKOVVANG", ØRSLEV, 4760 VORDINGBORG.
HANS VIGGO FACHMAN JENSEN, gårdejer. Omtales under Lillevangsvej 32.
H.V.F.J. overtog gården i 1965 fra Karen Marie Larsen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal ca. 4 ha.
Der er samdrift med H.V.F.J.'s anden gård "Lillevangsgård", Lillevangsvej 32, 4760
Vordingborg.
LILLEVANGSVEJ 32, "LILLE
VANGSGÅRD", ØRSLEV, 4760
VORDINGBORG, tlf. 53-785115.
HANS VIGGO FACHMAN JEN
SEN, gårdejer, født d. 26.-7.-1938,
søn af Ellen og Viggo Jensen,
gift d. 28.-10.-1967 med Connie
Hansen, medhjælpende hustru,
født d. 2.-5.-1944, datter af Es
ther og Otto Hansen. Parret har
børnene: Line, født d. 27.-9.-1973,
Allan, født d. 1.-7.-1976 og An-

ders, født d. 8.-10.-1979.
H.V.F.J. har været på Lundby Landbrugsskole, han er handelsmand og ansat under
SLS's smågrisesalg. Han overtog gården d. 1.-3.-1965 fra sin mor Ellen Jensen. Nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården, som farfaderen købte i 1909.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 23,7 ha., der er ca. 2 ha. mose og 0,5 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1913 og gennemrestaureret fra 1970-85. Avlsbygningerne består
af 3 længer totalrestaurerede fra 1978-88. Besætningen består af 4 travheste. Plante
produktionens salgsafgrøder er roer, hvede, raps, foderærter og byg. Der er 2 trakto
rer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
H.V.F.J. ejer og driver også "Skovvang", Lillevangsvej 25, 4760 Vordingborg.
LUNDBYVEJ 14, "HJØRNEGÅRDEN", KØNG, 4750 LUNDBY, tlf. 53-769117.
PETER LARSEN, gårdejer, født d. 24.-6.-1963, søn af Petra og Helmer Larsen.
P.L. er special arbejder. Han overtog gården d. 1.-7.-1990 fra sin far Helmer Larsen.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 28 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1908 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stald fra omkr. 1900 renoveret i 1948, lade fra 1960, maskinhus fra 1976, foderhus fra
1978 og gastæt silo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt.
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torer, 1 mejetærsker, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
LUNDBYVEJ 36, "VINGESBJERGGÅRD", 4750 LUNDBY, tlf. 53-767131.
TORBEN HANSEN, landmand, født d. 11.-2.-1954, søn af Else og Poul Erik Hansen.
T.H. har været på Næsgaard Agerbrugsskole, han er i repræsentantskabet for Steff
Houlberg og i D.L.G.'s kredsledelse. Han overtog halvpart i gården i 1977 og resten i
1988 fra sin far Poul Erik Hansen.
Areal 94 ha., heraf tilkøbt 47 ha. Der er 2 ha. skov og forpagtet 60 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1885 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
svinestalde fra 1885, 1979 og 1987, lade og maskinhus begge fra 1885, 2 gastætte si
loer og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 140 årssøer, der produce
res 300-500 smågrise og 2.200-2.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er sukkerroer, raps, ærter, byg, hvede, rug og frø. Der er 6 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet. På gården er ansat 2 medhjælpere.

LØKKESHOLMSVEJ 35, "LØK
KESHOLM", GRUMLØSE, 4750
LUNDBY, tlf. 53-781189.
VERNER HANSEN og LARS KRISTJAN SIDENIUS HANSEN, gård
ejere. V.H. er født d. 16.-1.1924, søn af Thora og Thorvald
Hansen, gift d. 10.-12.-1949 med
Bodil Kristjansen, født d. 7.-8.1925, datter af Emilie og Ejnar
Kristjansen. Parret har børnene:
Jens-Olav, født d. 23.-11.-1950,
Inger-Lise, født d. 8.-4.-1953 og Lars Kristjan, født d. 30.-9.-1962.
L.K.S.H. er født d. 30.-9.-1962, søn af Bodil og Verner Hansen, gift d. 28.-5.-1988
med Maj-Britt Duus, økonomaassistent, født d. 28.-5.-1964, datter af Anni og Erik
Duus. Parret har datteren Signe, født d. 21.-5.-1990.
V.H. har været på Tune Landbrugsskole. L.K.S.H. er traktorfører, han har været på
Sydsjællands og Lyngby landbrugsskoler. V.H. overtog gården d. 23.-4.-1964 fra Ove
Nymann, sønnen L.K.S.H. overtog halvpart i gården d. 1.-1.-1990.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er ca. 3 ha. mose og
forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1917 restaureret flere gange senest i 1974. Avlsbygningerne
består af bindestald fra 1947 tilbygget tyrestald i 1962, lade fra 1947, maskinhus fra
1980 og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 16 årskøer og ca. 50 slagtekavle af blandet race, efter at sønnen er blevet medejer er det planen at udvide til
49 årskøer, desuden er der ormeopdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 etkornssåmaskine, 1 roeoptager og
1 svinglæsser. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives som I/S.
LØKKESHOLMSVEJ 38, GRUM
LØSE, 4750 LUNDBY, tlf. 53781084.
HERMAN KONRAD LARSEN,
gårdejer, født d. 30.-3.-1938, søn
af Maren og Carl Conrad Lar
sen, gift d. 30.-5.-1964 med An
ni Jensen, medhjælpende hustru,
født d. 27.-8.-1939, datter af
Ellen og Johannes Jensen. Parret
har døtrene: Annette, født d.
6.-7.-1966 og Birgitte, født d.

-405-

28.-4.-1970.
H.K.L. overtog gården d. 15.-4.-1964 fra Kristian Jensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 12,3 ha., der er forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og moderniseret flere gange, senest i 1990. Avlsbygninger
ne, som er nyopførte efter brand i 1986, består af kombineret stald, garage, heste
stald, maskinhus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på ca. 70 års
søer, der produceres ca. 1.650 smågrise årligt, desuden er der 6 avlsheste af racen
N.F. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, foderærter, hvede og byg. Der
er 1 traktor og 1 roeoptager. Maskinstation bruges til høst.

MANGLEKÆRVEJ 36, "MAGLEKÆRGAARD", NEBLE TORP,
4750 LUNDBY, tlf. 53- 767017.
N. BØRGE JENSEN, gårdejer,
født d. 17.-8.-1923, søn af Else
og Christian Marius Jensen.
N.B.J. og en broder Jørgen Jen
sen overtog gården i 1970 fra
deres forældre Else og Christian
Marius Jensen. N.B.J. har været
på Lundby Landbrugsskole, han
overtog sidste halvdel i 1977
efter broderens død. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Farfaderen giftede
sig til gården i 1886.
Ejendomsskyld 2.850.000 Areal 60 ha., heraf tilkøbt 26 ha. Der er 1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1907. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald begge
fra sidst i 1700-tallet, tilbyggede og moderniserede flere gange, 1 svinestald fra 1925
og maskinhus i tidligere kostald. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af sukkerroer, byg, foderærter, raps, hvede og rug. Der er 3 traktorer, 1 me
jetærsker, 1 rendegraver, 1 enkornssåmaskine, plan- og tårnsilo samt korntørreri med
kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MANGLEKÆRVEJ 39, "KRUMHOLM", NEBLE TORP, 4750 LUNDBY, tlf. 53-767088.
IDA HANSEN, gårdejer, født d. 31.-6.-1917, datter af Sofie og Peter Glad, gift d.
1.-1.-1942 med Hans Jørgen Hansen, gårdejer, født d. 11.-6.-1898, søn af Margrethe
og Niels Hansen. Parret har børnene: Frede, født d. 28.-6.-1942, Jørgen, født d. 17.1.-1944, Ove, født d. 17.-10.-1946 og Margrethe, født d. 11.-11.-1956.
H.J.H. døde d. 23.-8.-1984.
Parret overtog gården d. 10.-6.-1941 fra H.J.H.'s far Niels Hansen. Nuværende ejer er
3. generation på gården.
Areal 49,7 ha., heraf tilkøbt 26,5 ha. Der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og moderniseret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald begge fra 1870 og renoverede, maskinhus fra 1985 og udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 12 årskøer, 15 ungdyr og ca. 10
slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn og
raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 enkornssåmaskine, 1 roeoptager, 1
rendegraver, plansilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til markar
bejdet. Sønnen Frede bor på gården.
MANGLEKÆRVEJ 65, NEBLE, 4750 LUNDBY, tlf. 53-767287.
JOHANNE RASMUSSEN, gårdejer, født d. 19.-9.-1910, datter af Lars Christian Han
sen, gift d. 10.-9.-1939 med Oluf Rasmussen, gårdejer, født d. 4.-11.-1908, søn af
Niels Rasmussen. Parret har datteren Ellen, født d. 8.-11.-1949.
O.R. døde d. 12.-4.-1984.
J.R. overtog gården i 1951 fra sin svigerfar Niels Rasmussen, som købte den i 1913.
Areal 6,6 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1884 og moderniseret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald fra før 1884 samt maskinhus fra omkring 1972.
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MANGLEKÆRVEJ 85, "TOFTE
GÅRD", 4750 LUNDBY.
ANDERS RØNN LUDVIGSEN,
gårdejer, omtales under Grumløsevej 117, 4750 Lundby.
A.R.L. overtog gården d. 11.-6.1990 fra Johanne Jensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
16,3 ha.
A.R.L. ejer og driver også Grumløsevej 117, 4750 Lundby.

MERTEHØJVEJ 27, "BREGNEBJERGGÅRD", UDBY SOGN, 4750 LUNDBY, tlf. 53781114.
EBBE HØJLAND KRISTIANSEN, gårdejer, født d. 20.-1.-1943, søn af Erna og Niels
Kristiansen, gift d. 5.-11.-1966 med Ida Højland Bramsen, medhjælpende hustru, født
d. 3.-4.-1943, datter af Frida og Lauritz Bramsen. Parret har børnene: Lene, fødtd.
16.-8.-1967, Hanne, født d. 11.-7.-1970 og Søren, født d. 1.-10.-1978.
E.H.K. driver frugtplantage og har været på Næsgård Agerbrugsskole. Han købte går
den i marts 1966 fra Fauerskov Laursen. "Merlehøjgård" tilkøbtes i 1986 og er nu lagt
ind under "Bregnebjerggård".
Ejendomsskyld 4.000.000. Areal 69 ha., heraf tilkøbt ialt 41,7 ha. Der er 1,5 ha.
granplantage, 1 ha. eng og 1 ha. mose.
Stuehuset er opført omkring 1910 og moderniseret i 1963/64. Avlsbygningerne består
af 1 lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af æbler, pærer,
kirsebær, solbær, korn og raps. Der er 4 traktorer, 1 smalsporstraktor, 1 solbærryster,
1 kirsebærryster, 1 tågesprøjte, plantemaskiner, 1 truck, plansilo, korntørreri med kold
luft samt anparter i vindmøllelaug. Maskinstation bruges til mejetærskning. På gården
er ansat 2 medhjælpere og 8 sæsonhjælpere.
E.H.K. ejer og driver også "Nøttebjerggård", Adalsvej 75, 4261 Dalmose, Skælskør
Kommune. Han overtog denne gård i 1976 fra sine forældre Erna og Niels Kristiansen.
Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 32 ha.
Stuehuset er opført i 1984 efter brand. Avlsbygningerne består af maskinhus fra 1984.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Gården
drives fra "Bregnebjerggård", Mertehøjvej 27.
MILEHØJVEJ 9, STUBY, 4760
VORDINGBORG, tlf. 53-782235.
KAJ OLSEN, gårdejer, født d.
18.-12.-1930, søn af Ella og Os
kar Olsen, gift d. 1.-12.-1957
med Karen Larsen, medhjælpen
de hustru, født d. 13.-8.-1932,
datter af Maren og Lars Peter
Larsen. Parret har børnene: Ole,
født d. 24.-10.-1958, Inge, født
d. 4.-10.-1960 og Anette, født d.
21.-7.-1967.
K.O. overtog gården i 1963 fra sin fa
Ejendomsskyld 2.280.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1966, lader fra
1965 og 1976, maskinhuse ra 1965 og 1976 samt udendørs køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 42 årskøer og 40 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede, frø, ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, 1 frontlæsser og staldvarme til stuehuset. Maskinstation bruges til lidt
af markarbejdet. Sønnen arbejder halvtid på gården.

-W7MOSEGÅRDSVEJ 10, ORNEBJERG,
4760 VORDINGBORG, tlf. 53771451.
TAGE RØNDE, parcellist, født d.
15.-8.-1921, søn af Peter Rønde,
gift i 1952 med Inger Villumsen,
sygeplejerske, født i 1917. Parret
har en søn.
T.R. overtog gården i 1952 fra
Poulsen.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 5
ha., der er frasolgt 4 ha. og

bortforpagtet 4 ha.
Stuehuset er restaureret. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler. Der er 1
traktor. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
MUNKSGÅRDSVEJ 50, "MUNKS
GÅRD", VINTERSBØLLE JORDE,
4760 VORDINGBORG, tlf. 53775334.
TORBEN ERIK MUNK HANSEN,
gårdejer, født d.25.-6.-1942, søn
af Rigmor og Viggo Munk Han
sen, gift d. 27.-6.-1964 med Lis
Øberg Palsøe, medhjælpende hu
stru, født d. 1.-10.-1945, datter
af Margrethe og Erik Palsøe.
Parret har børnene: Søren, født
d.
17.-11.-1964 og Susanne, født d. 30.-7.-1968.
T.E.M.H. er tømrer og pedel på Ørslev Skole. Han overtog gården d. 1.-10.-1977 fra
sin far Viggo Munk Hansen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 8,8 ha., heraf tilkøbt 2,8 ha. og frasolgt 4,4 ha. til
motorvej. Der er 0,55 ha. marginaljord og forpaget 2 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret i tiden 1978-85. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald begge fra 1890 og renoverede omkring 1920, lade, maskinhus
og foderhus alle fra 1890. Besætningen består af 8 får af racen Texl. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er maltbyg, hvede og byg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
Maskinstation bruges til høst.

MØNSVEJ 126, "KILDEGÅRD",
BAKKEBØLLE, 4760 VORDING
BORG, tlf. 53-776371.
JENS FREDERIKSEN, gårdejer,
født d. 8.-2.-1927, søn af Inge
borg og Chr. Frederiksen, gift d.
6.-3.-1954 med Inger Christensen,
sygehjælper, født d. 3.-5.-1931,
datter af Elna og Niels Christen
sen. Parret har børnene: Jens
Erik, født d. 31.-12.-1954, AnneLise, født d. 16.-11.-1956 og

Lene, født d. 23.-6.-1960.
J.F. overtog gården d. 15.-4.-1966 fra Ingeborg Mortensen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er frasolgt 6 ha. til
motorvejen.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra 1913 samt maskinhus fra 1980. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af sukkerroer og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 2 plansiloer og halmfyr. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
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BAKKEBØLLE, 4760 VORDING
BORG, tlf. 53-786683.
KARL-OTTO LIND, gårdejer,
født d. 19.-2.-1933, søn af Julie
og Ejler Lind, gift d. 1.-6.-1974
med Bodil Skov Jensen, medhjæl
pende hustru, født d. 31.-7.-1947,
datter af Helga og Martinus Skov
Jensen.
K.O.L. overtog gården d. 18.-8.1983 fra Torben Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 30 ha., heraf 5 ha. mose og eng.
Stuehuset er opført i 1799 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1799, lade fra 1977, maskinhus fra 1983 og udendørs køresilo.
Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, der produceres ca. 300 smågrise
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 2 traktorer og
1 mejetærsker. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

MØNSVEJ 135, "KJØLHOLM",
BAKKEBØLLE, 4760 VORDING
BORG, tlf. 53-786314.
OLE JENSEN, gårdejer, født d.
26.-6.-1938, søn af Marianna og
Jens Jensen, gift d. 29.-7.-1967
med Grethe Jensen, medhjælpen
de hustru, født d. 21.-10.-1929,
datter af Kristine og Svend Jen
sen. Parret har døtrene: Anne-Marie, født d. 14.-4.-1968 og Han
ne, født d. 3.-5.-1970.
O.J. har været på Tune Land
brugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1967 fra sin svigermor Kristine Jensen. Nuvæ
rende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 35,4 ha., der er frasolgt 4,6 ha. til militærøvelses
plads. Derudover er der forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret i 1974-80. Avlsbygningerne består af kvæg
stald renoveret i 1954, svinestalde fra 1920 renoveret i 1970 og 1986, lade fra 1977,
maskinhus fra 1924 og udendørs køresilo. Gården drives med en alsidig produktion på
30 årskøer og 45 ungdyr af racen SDM og en slagtesvineproduktion på 4-500 stk. år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg og hvede. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 plan- og 2 tårnsiloer samt korntørreri med kold luft. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet. Døtrene hjælper til med arbejdet på gården.
NYGÅRDSHAVE 6, "EGEHOLM",
KASTRUP, 4760 VORDINGBORG,
tlf. 53-777248.
JØRGEN EGHOLM JØRGENSEN,
landmand, født d. 22.-5.-1965,
søn af Betty Margrethe og Arne
Otto Egholm Jørgensen.
J.E.J. har grønt bevis og er med
lem af bestyrelsen for Landbo
ungdom. Han overtog gården d.
15.-7.-1991 fra sin far Arne Otto
Egholm Jørgensen. Nuværende
ejer er 8. generation på gården, som er udflyttet fra Kastrup By omkr. 1800-tallet,
flyttet videre i 1870 til nuværende beliggenhed.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 55,6 ha., heraf tilkøbt 27 ha. og frasolgt 3 ha. Der er
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Stuehuset er opført i 1870 og restaureret fra 1960 og frem. Avlsbygningerne består af
svinestald genopført i 1978 efter brand, lade og maskinhus begge fra 1978 og gylle
tank. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der produceres 1.230 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, raps og maltbyg. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Man an
vender ingen fremmed arbejdskraft.
NYRAAD SKOVSTRÆDE 18,
"SKOVLUND", NYRAAD, 4760
VORDINGBORG, tlf. 53-773134.
BODIL NIELSEN, gårdejer, født
d. 1.-3.-1925, datter af Fanny og
Rasmus Rasmussen, gift d. 21.4.-1946 med Jens E. Nielsen, søn
af Anna og Peter Nielsen. Parret
har børnene: Birgitte, født d.
16.-6.-1959 og Peter, født d. 15.12.-1947.
J.E.N. er død. Han overtog går
den i 1971 fra sin mor Anna Nielsen. B.N. overtog den d. 1.-9.-1984 fra J.E.N. Nuvæ
rende ejer er 4. generation på gården.
Stuehuset er opført i 1922. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1909, svinestald
fra 1800-tallet tilbygget i 1956 samt lade fra 1956.

NYRAAD SKOVSTRÆDE 36, NYRAAD, 4760 VORDINGBORG, tlf. 53-774674.
KNUD LARSEN, parcellist, født d. 5.-8.-1931, søn af Karen og Johannes Larsen, gift
d. 6.-6.-1968 med Inge Johansen, økonoma, født d. 10.-2.-1939, datter af Johanne og
Thorvald Johansen. Parret har sønnen Thomas, født d. 6.-1.-1970.
K.L. er arbejdsmand. Han overtog gården d. 6.-3.-1957 fra sin far Johannes Larsen.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret flere gange, senest i 1986. Avlsbygningerne
består af kvægstald, svinestald og lade alle fra 1908.

NYRAAD SKOVSTRÆDE 39, NYRAAD, 4760 VORDINGBORG, tlf. 53-773116.
ARNE NIELSEN, minkavler, født d. 16.-12.-1944, søn af Rigmor og Aksel Nielsen, gift
d. 2.-5.-1964 med Karin Petersen, medhjælpende hustru, født d. 2.-6.-1947, datter af
Inga og Gunnar Petersen. Parret har datteren Majbrit, født d. 17.-6.-1964.
A.N. overtog gården d. 1.-4.-1980 fra sin far Aksel Nielsen. Nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 9,6 ha. og forpagtet 19,3 ha.
Stuehuset er opført i 1901 og restaureret i 1963. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1901 og maskinhus fra 1950 tilbygget i 1985. Besætningen
består af 500 minkavlstæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn.
Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
NÆSBYVEJ 48, "VÅDESDAL", NÆS, 4760 VORDINGBORG.
POUL HEMMINGSEN, gårdejer. Omtales under Stubyvej 40, 4760 Vordingborg.
P.H. overtog gården d. 1.-8.-1986 fra Ejner Hansen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 33 ha., der er 6 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1917 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1917 renoveret i 1964, svinestald fra 1917, lade og maskinhus begge fra
1964. Gården drives udeluklende med planteproduktion bestående af sukkerroer, byg og
hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, tårnsilo samt korntørreri
med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. En søn hjælper
til på gården.
P.H. ejer og driver også Stubyvej 40, Næs, 4760 Vordingborg.
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NÆSBYVEJ 55, "ENGGÅRDEN",
NÆS, 4760 VORDINGBORG, tlf.
53-782044.
JØRN HEDIN, advokat, gift med
Annette Hedin, teknisk assistent.
J.H. overtog gården d. 1.-2.-1974.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
23 ha.

NÆSTVEDVEJ 206, 4760 VOR
DINGBORG, tlf. 53-782042.
PEDER ANDERSEN, gårdejer,
født d. 16.-3.-1922, søn af Jensine og Niels Peder Andersen, gift
d. 24.-9.-1966 med Jytte Holstei
ner Jørgensen, husmor, født d.
1.-12.-1933, datter af Eva Mejer
og Edgar Holsteiner Jørgensen.
Parret har sønnerne: Niels Pe
der, født d. 4.-10.-1970 og Ed
gar, født d. 15.-9.-1975.
P.A. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1950 fra sin mor
Jensine Andersen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er 0,5 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1907 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af lade fra
1880 og maskinhus fra 1971. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af sukkerroer, byg, hvede og raps. Der er 3 traktorer og anpart i mejetærsker.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

NÆSTVEDVEJ 272, "GRÅSKOVGÅRD", 4760 VORDINGBORG, tlf. 53-782176.
MOGENS PIIL, gårdejer, født d. 7.-11.-1933, søn af Katrine og Knud Rasmus Piil, bor
sammen med Aase Kristiansen, sekretær, født d. 8.-8.-1932. Parret har døtrene: Gitte,
født d. 18.-9.-1959 og Lone, født d. 20.-4.-1961.
M.P. har været på Sydsjællands Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1958 fra
Harald Nielsen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 34 ha., der er 5 ha. eng og 0,5 ha. fredsskov.
Stuehuset er løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1979, ma
skinhus fra 1985 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 12
årskøer og 4 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.

NÆSTVEDVEJ 362, "BROMOSEGAARD", SALLERUP, 4750 LUND
BY, tlf. 53-782316.
THORKILD W. JENSEN, gårdejer,
født d. 20.-3.-1959, søn af Grete
og Erik Jensen, gift d. 22.-6.1985 med Anne-Gitte Frank, labo
rant, født d. 16.-9.-1964, datter
af Bente og Poul Madsen. Parret
har sønnen Martin, født d. 1.11.-1988.
T.W.J. har været på Korinth og
Ladelund landbrugsskoler. Han overtog gården i 1983 fra sin far Erik Jensen. Nuvæ-
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Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 36 ha., der er 11 ha. dyrket mose og forpagtet 8,5 ha.
Stuehuset er opført i 1844 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1912 renoveret i 1984, lade og maskinhus begge fra 1978 samt udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer, 40 ungdyr og 30 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, frø, byg og
hvede. Der er 4 traktorer, 1 bolika, tårnsilo samt korntørreri med varm og kold luft.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er ansat 1 skoledreng.
NÆSTVEDVEJ 365, "SKOVGÅRD",
KØNG FIRGÅRDE, 4750 LUND
BY, tlf. 53-782366.
FREDE RASMUSSEN, gårdejer,
født d. 24.-2.-1939, søn af Johan
ne og Hans Rasmussen, gift d.
10.-5.-1963 med Inge Petersen,
medhjælpende hustru, født d.
12.- 10.-1941, datter af Eli og
Frede Petersen. Parret har bør
nene: Merete, født d. 22.-4.-1965
og Mogens, født d. 11.-11.-1969.
F.R. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1963 fra Matha
Hansen.
Ejendomsskyld 2.610.000. Areal 54,06 ha., heraf tilkøbt 1,6 ha. Der er 1,4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1921 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1921 ombygget til garage og halmfyr i 1974, svinestald fra 1930, lade fra 1921 og
maskinhus fra 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af suk
kerroer, maltbyg, hvede, raps og halm. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rende
graver, 5 træsiloer, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Man anvender
ingen fremmed arbejdskraft.
NÆSTVEDVEJ 371, KØNG FIR
GÅRDE, 4750 LUNDBY, tlf. 53782336.
EJVIND BAAGØ, gårdejer, født
d. 10.-11.-1926, søn af Marie og
Johannes Baagø, gift d. 14.-3.1953 med Agnete Hansen, med
hjælpende hustru, født d. 28.-1.1927, datter af Ingeborg og Vig
go Hansen. Parret har børnene:
Birgit, født d. 10.-9.-1955, Mo
gens, født d. 22.-7.-1958, Lisbeth,
født d. 9.-1.-1961 og Bodil, født d. 17.-8.-1962.
E.B. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 12.-8.-1968 fra Syd
sjællands Kvægavlsforening (forhenværende tyrestation).
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 29,4 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret flere gange senest i 1984. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1953, tyrestald fra 1949, lade fra 1983, maskinhus fra 1955 og
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 17 ungdyr og
1 slagtekalv af racen Jersey. Køerne udsættes d. 9.-1.-1991. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer, raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, korntørreri
med varm og kold luft samt anpart i Svinø Møllen. Man anvender ingen fremmed
arbejdskraft.
NÆSTVEDVEJ 402, "ENGHAVEGÅRD", KØNG FIRGÅRDE, 4750 LUNDBY.
JØRGEN HAUSKOV OLSEN, gårdejer. Omtales under Overdrevsvej 3, Køng, 4750
Lundby.
J.H.O. overtog gården d. 1.-3.-1984 fra Erling Hansen.
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Ejendomsskyld 2.370.000. Areal 69,1 ha., heraf tilkøbt 17 ha.
Stuehuset er opført i 1939. Der er gylletank fra 1990. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af sukkerroer, gulerødder, raps, ærter og korn. Der er sam
drift med J.O.H.'s anden gård "Nordvang", Overdrevsvej 3, Køng, 4750 Lundby.
NÆSTVEDVEJ 417, "NØRREMOSEGÅRD", KØNG, 4750 LUND
BY, tlf. 53-769064.
OLE JØRGENSEN, gårdejer, født
d. 28.-12.-1936, søn af Margrethe
og Johannes Jørgensen, gift d.
20.-7.-1963 med Alice Johansen,
kontorassistent, født d. 2.-2.1937, datter af Anne og Henry
Johansen. Parret har sønnerne
Anders, født d. 26.-9.-1967 og
Steen, født d. 16.-1.-1975.
O.J. er sogneformand for Landbo Foreningen Sydsjælland. Han overtog gården d. 1.10.-1965 fra Carl Andersen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Der er 53 ha. ager og 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret flere gange senest i 1984. Avlsbygningerne
består af kvægstald og svinestald begge fra 1907 og lade fra 1936. Alle bygninger fra
1907 er genopført efter brand. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer,
der produceres ca. 1.200 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukker
roer, korn, og frø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt korntørreri med
varm og kold luft. Maskinstation bruges til skårlægning.

OREBYVEJ 28, "STRANDGÅR
DEN", 4760 VORDINGBORG, tlf.
53-782517.
OLE OLSEN, gårdejer, født d.
24.-10.-1958, søn af Karen og
Kaj Olsen, gift d. 7.-6.-1986
med Susanne Thomsen, hospitals
laborant, født d. 7.-12.-1961,
datter af Birthe og Erik Thom
sen. Parret har sønnerne: Daniel,
født d. 22.-7.-1988 og Lasse,
født d. 9.-4.-1990.
O.O. har været på Lundby og Lyngby landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-3.1987 fra Jens Peder Harry Hansen.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 21,3 ha., der er 1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1882 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1882 ombygget omkr. 1952, svinestald fra 1952, lade og maskinhus begge fra
1942. Gården drives med en kvægproduktion på 25 ungdyr af racen RDM, desuden er
der 1 gedebuk og 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, ærter, raps,
byg og hvede. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.
ORNEBJERGVEJ 58, "GRØNHØJ", ORNEBJERG, 4760 VORDINGBORG, tlf. 53771518.
ULLA HANSEN, gårdejer, født d. 14.-12.-1914, datter af Ane-Kerstine og Jens Peter
Nielsen, gift d. 20.-10.-1945 med Kjeld Bertel Hansen, gårdejer. Parret har børnene:
Anne-Lise, født d. 21.-12.-1947 og John Bertel, født d. 1.-1.-1959.
K.B.H. er død. U.H. overtog gården i 1951 fra Svend-Age Andersen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 9,9 ha., der er 5,5 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret flere gange, senest i 1985. Avlsbygningerne
består af maskinhus fra 1907. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af korn. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
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DINGBORG, tlf. 53-774912.
ERIK DALBY, gårdejer, født d.
27.-4.-1950, søn af Birthe og Ta
ge Dalby, gift d. 28.-12.-1972
med Mona Madsen, sygehjælper,
født d. 8.-6.-1950, datter af Jo
hanne og Marius Madsen. Parret
har børnene: Marianne, født d.
19.-10.-1974 og Thomas, født d.
31.-12.-1976.
E.D. har været på Næsgaard Agerbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1984 fra
Margrethe og Åge Hansen.
Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha. Der er 4,4 ha. mose og granplantage.
Stuehuset er opført i 1875 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge fra 1877 og løbende renoverede, lade fra 1877 og maskinhus
fra 1972. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer,
byg, hvede, ærter, frøgræs og raps. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinsta
tion bruges til lidt af markarbejdet.
E.D. ejer og driver også "Kildevang", Vråvej 2, Rønnebjerg, 4760 Vordingborg.
ORNEBJERGVEJ 63, ORNEBJERG, 4760 VORDINGBORG, tlf. 53-770495.
PAUL NIELSEN, gårdejer, født d. 31.-5.-1909, søn af Anna og Karl Frederik Nielsen,
gift d. 21.-4.-1946 med Åse-Margrethe Henningsen, medhjælpende hustru, født d.
13.-9.-1919, datter af Anna og Frits Emil Henningsen. Parret har datteren Birgit, født
d. 1.-4.-1941.
P.N. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1946 fra sin far Karl
Frederik Nielsen.
Ejendomsskyld 1.660.000. Areal 27,5 ha., der er 5 ha. marginaljord. Jorden er bort
forpagter.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1800 renoveret i 1945 og svinestald fra 1800 renoveret i 1947. Der er 1 traktor.
OVERDREVSVEJ 3, "NORDVANG",
KØNG, 4750 LUNDBY, tlf. 53769091.
JØRGEN HAUSKOV OLSEN,
gårdejer, født d. 23.-6.-1941, søn
af Marianne og Alfred Olsen,
gift d. 23.-6.-1968 med Elise
Dyrløv Jensen, medhjælpende
hustru, født d. 2.-3.-1946, datter
af Anne-Johanne og Anker Frede
Jensen. Parret har børnene: Ma
rianne, født d. 16.-6.-1970, Vibe
ke, født d. 20.-7.-1973 og Lars, født d. 29.-4.-1984.
J.H.O. driver lidt maskinstation, han har været på Vejlby Landbrugsskole, er næstfor
mand for D.L.G. Sydsjælland Møn og formand for Høng Mose's Læplantningslaug. Han
overtog gården i 1964 fra Anna og Viggo Rasmussen.
Ejendomsskyld 3.890.000. Areal 47,5 ha., heraf tilkøbt 32,5 ha. Der er forpagtet 18,8
ha.
Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1973 og 1978,
lade fra 1973, maskinhus fra 1989, gastæt silo og gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 192 årssøer, der produceres ca. 4.000 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er sukkerroer, gulerødder, raps, ærter, kartofler forskellige
frø og halm til halmværk. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med
varm og kold luft samt anparter i vindmølle. Maskinstation bruges til skårlægning. På
gården er ansat 3 medhjælpere og 1 skoledreng.
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J.H.O. ejer og driver også "Enghavegård", Næstvedvej 402, Køng Firgårde, 4750 Lund
by. Derudover driver han faderens gårde "Mosegård", Overdrevsvej 4, Køng og "Noer
gård", Svinøvej 73, Kostræde.
OVERDREVSVEJ 4, "MOSEGÅRD", KØNG, 4750 LUNDBY.
ALFRED OLSEN, gårdejer, omtales under Svinøvej 73, 4750 Lundby.
A.O. overtog gården i 1986 fra Svend Olsen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 40,5 ha.
Stuehuset er opført før 1920 og restaureret lidt i 1979. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1978 ombygget til svinestald i 1986, svinestald fra 1990, maskinhus fra
1978 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 690 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og halm til halmværk.
A.O. ejer også "Noergård", Svinøvej 73, Kostræde. Sønnen Jørgen driver begge fade
rens gårde sammen med sine egne.

OVER VINDINGEVEJ 16, "BARMOSEGAARD", OVER VINDINGE, 4760 VORDING
BORG, tlf. 53-782103.
CARL POULSEN, gårdejer, født d. 5.-6.-1915, søn af Laura og Aksel Poulsen.
C.P. har været på Tune Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1940 og overtog den
i 1948 fra sin far Aksel Poulsen, som frikøbte den af "Lundbygård" i foråret 1918. Der
er på gården foretaget udgravning af en gammel boplads fra 7-8.000 år før Kristi
fødsel. Der findes en meget stor samling af pilespidser, økser samt forsteninger på
gården.
Ejendomsskyld 3.040.000. Areal 103 ha. Der er 4 ha. skov og 77 ha. mose, hvor der
under krigen blev skåret tørv og senere formbrændsel. Derudover er der forpagtet 5,5
ha. Stuehuset er opført i 1915. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og
lade alle fra 1915, da gården blev udflyttet fra byen. Besætningen består af 3 årssøer
og 20 pattegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, korn, frø og raps.
Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 enkornssåmaskine, 1 roeoptager, tårnsilo samt
korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til skårlægning. Gården pas
ses delvis af sønnen.
OVER VINDINGEVEJ 35, "SØNDERGAARD", SNERTINGE, 4760 VORDINGBORG, tlf.
53-782062.
POUL JENSEN, gårdejer, født d. 12.-1.-1942, søn af Margrethe og Jens Peter Jensen,
gift d. 6.-5.-1967 med Ann Mari Bruun Andersen, husholdningslærer, født d. 4.-10.1943, datter af Karen Margrethe og Kjeld Andersen. Parret har børnene: Lenette
Signe, født d. 1.-9.-1968, Jens Boye, født d. 20.-6.-1970 og Susanne Marlene, født d.
1.-1.-1974.
P.J. har været på Næsgård Agerbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1966 fra sin
far Jens Peter Jensen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 16 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge fra 1936, lade med kølerum og maskinhus begge fra 1975.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer, hvede, byg,
blomkål, hvidkål, kinakål og icebergsalat. Der er 10 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1
plantemaskine og skærevogne. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården
er ansat 3 faste medhjælpere, 7 sæsonarbejdere og 5 skolebørn i ferien.
P.J. ejer og driver også "Søgård", Viaduktvej 19, Ring, 4750 Lundby.

OVER VINDINGEVEJ 42, "DALGÅRD", SNERTINGE, 4760 VORDINGBORG, tlf. 53782017.
MOGENS HENRIKSEN, gårdejer, født d. 17.-2.-1924, søn af Elise og Christen Hen
riksen, gift d. 27.-5.-1951 med Minna Carstensen, husmor, født d. 22.-11.-1926, datter
af Hansigne og Poul Carstensen. Parret har døtrene: Jytte, født d. 9.-7.-1953 og Bir
gitte, født d. 29.-1.-1956.
M.H. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1968 fra sin
far Christen Henriksen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 15,46 ha., jorden er bortforpagtet.
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omkr. 1850 og moderniseret i
1979. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald begge
fra omkr. 1850 og lade fra 1941.
Der er 1 trakfor og kornmagasin.
Oorden er bortforpagtet til sviger
sønnen Georg Bro Andersen,
"Fjellebrogård", Stationsvej 60,
Kalby, Holme Olstrup.

OVER VINDINGEVEJ 53, "TOF
TEBO", SNERTINGE, 4760 VOR
DINGBORG, tlf. 53-782039.
HARRY CHRISTIANSEN, gård
ejer, født d. 18.-12.-1927, søn af
Christine og Christian Christian
sen, gift d. 29.-6.-1957 med Gunny Roholte, medhjælpende hu
stru, født d. 5.-7.-1930, datter
af Alma og Aksel Roholte. Par
ret har børnene: Palle, født d.
17.-4.-1960 og Randi, født d.
14.-1.-1963. H.C. er medhjælper på "Svinningegård". Han overtog gården d. 1.-1.-1961
fra Christian Hansen.
Ejendomsskyld 1.190.000. Areal 18,6 ha., heraf tilkøbt 0,55 ha.
Stuehuset er moderniseret flere gange senest i 1965-70. Avlsbygningerne består af
kvægstald ombygget til svinestald benyttes ikke, svinestald bruges til brændelager og
lade fra omkr. 1930. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
sukkerroer, foderærter og korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri
med kold luft og anpart i vindmølle. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
OVER VINDINGEVEJ 69, "GL.
AVLSGÅRD", SNERTINGE, 4760
VORDINGBORG, tlf. 53-782364.
FINN FOSS HANSEN, gårdejer,
født d. 11.-3.-1947, søn af Inga
og Børge Hansen, gift d. 7.-12.1974 med Oda Kerstine Rasmus
sen, kontorassistent, født d. 12.3.-1949, datter af Bodil og Eigil
Rasmussen. Parret har børnene:
Pia, født d. 27.-1.-1977, Vivi,
født d. 15.-5.-1979 og Thyge,

født d. 27.-10.-1983.
F.F.H. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er i Regnskabsudvalget, i repræsentantskabet for Steff Houlberg og i bestyrelsen for Frøavlerforeningen. Han overtog
gården i 1973 fra Johannes Andreasen.
Ejendomsskyld 2.370.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er 1,7 ha. mose og
forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført i 1830 og restaureret i 1975-83. Avlsbygningerne består af svine
stald tilbygget i 1976, 1977 og 1978, lade, maskinhus og foderhus alle fra 1978, gastæt
silo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 120 årssøer, der produce
res 800 smågrise og 1.700 slagtesvin årligt, desuden er der 5 årsammekøer og 5
ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, græsfrø,
raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver og tårnsilo. På
gården er ansat 1 fast medhjælper og 1 sæsonarbejder.
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PASMERGÄRDSVEJ 25, "PASMERGÅRD", UDBY, 4750 LUNDBY,
tlf. 53-781173.
KLAUS NEERUP JENSEN, gård
ejer, født d. 19.-1.-1965, søn af
Gitte og Ewald Neerup Jensen,
gift d. 7.-12.-1990 med Liselotte
Frederiksen, smørrebrødsjomfru,
født d. 11.-4.-1963, datter af
Jytte og Bent Frederiksen.
K.N.J. har været på Lyngby Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-7.-1987 fra Else Hemmingsen. Gården, som tidligere var fæstegård under Sorø
Akademi, er udflyttet fra Udby i 1797.
Ejendomsskyld 2.115.000. Areal 31,8 ha., der er 1 ha. skov og forpagtet 37 ha.
Stuehuset er opført i 1949. Avlsbygningerne består af kvægstald genopført efter brand
i 1949 tilbygget lade og værksted samt svinestald fra 1885. Gården drives med en kød
kvægsproduktion på 80 tyrekalve af blandet racer til opfedning. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, frøgræs, korn, roer, spinatfrø og halm. Der er 2 traktorer,
plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Der drives lidt maskinstation fra
gården, og der er ansat 1 skolebarn.
REMKOLDEVEJ 9, "KIRSTENSMINDE", 4760 VORDINGBORG.
HENRIK HANSEN, gårdejer. Omtales under Remkoldevej 10, 4760 Vordingborg.
H.H. overtog gården i 1988 fra Eijler Jacobsen.
Ejendomsskyld 3.300.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 31 ha. Der er 9 ha. eng.
Stuehuset er opført omkr. 1830 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald, lade og maskinhus alle fra 1937. Der er samdrift med H.H.'s
anden gård "Dyssehøj", Remkoldvej 10, 4760 Vordingborg.
REMKOLDEVEJ 10, "DYSSEHØJ", REMKOLDE, 4760 VORDINGBORG, tlf. 53-782291.
HENRIK HANSEN, gårdejer, født d. 8.-9.-1949, søn af Laura og Hans Henrik Hansen,
gift d. 15.-5.-1976 med Dorte Poulsen, medhjælpende hustru, født d. 7.-1.-1950, datter
af Emmy og Poul Poulsen. Parret har børnene: Morten, født d. 13.-6.-1978, Jesper,
født d. 21.-12.-1980 samt tvillingerne Louise og Signe, født d. 16.-9.-1984.
H.H. har været på Næsgaard Agerbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1985 fra
sin far Hans Henrik Hansen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.940.000. Areal 35,6 ha., der er 1,5 ha. tørvemose.
Stuehuset er opført i 1864 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1864 og løbende vedligeholdte samt maskinhus fra
1955. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer, byg,
hvede, raps, ærter og frø. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Man anvender ingen
fremmed arbejdskraft. Der er samdrift med H.H.'s anden gård Remkoldvej 9.

RISMOSEVEJ 25, ØRSLEV KOHAVE, 4760 VORDINGBORG, tlf. 53-785372.
ULF KØLLE, gårdejer, født d. 13.-11.-1945, søn af Elna og Poul Kølle, gift d. 5.-7.1974 med Kirsten Andersen, kontorassistent, født d. 27.-11.-1942, datter af Inger og
Kristian Andersen. Parret har døtrene: Annette, født d. 14.-4.-1965 og Karin, født d.
14.-10.-1975.
U.K. overtog gården d. 11.-12.-1969 fra Peter Nielsen.
Areal 17,3 ha., heraf tilkøbt 9,4 ha. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og moderniseret flere gange. Avlsbygningerne består af 3
længer, 1 kostald ombygget til svinestald i 1983, kombineret stald fra 1979 bruges til
svinestald og hestestald, desuden er der hønsehus, udhus, maskinhus fra 1986, gastæt
silo og køresilo. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres
300 slagtesvin årligt, desuden er der 1 kvie, 4 fedetyre, 3 rideheste og 1 Shetlands
pony. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer og raps. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 rendegraver, 1 gummiged og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
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ØRSLEV BY, 4760 VORDINGBORG,
tlf. 53-785120.
KNUD CHRISTIAN ANDERSEN,
gårdejer, født d. 26.-7.-1921, søn
af Cornelia og Carl Christian
Andersen, gift d. 21.-9.-1946
med Ingeborg Raae, husmor, født
d. 18.-7.-1926, datter af Marie
og Hans Raae. Parret har børne
ne: Kirsten, født d. 21.-12.-1950
og Carl Christian, født d. 7.7.-1953. K.C.A. overtog gården i juni 1972 fra Gerner Schou Andersen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 23 ha., der er 1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1886 og moderniseret flere gange senest i 1972. Avlsbygningerne
består af kvægstald og svinestald i 3 længer fra 1886 ombyggede og tilbyggede. Går
den drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, roer og foderærter.
Der er 2 traktorer, tårnsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation
bruges til høst. På gården er ansat 1 sæsonmedhjælper.

RYNKEBJERG 24, "SØNDER
GÅRD", ØRSLEV, 4760 VORDING
BORG.
JØRGEN SVENDSEN, dyrlæge/forsøgsleder, født d. 5.-1 1.-1940,
søn af Lis og Erik Svendsen, gift
d. 28.-2.-1974 med Lorraine Ste
en, forskningsassistent, født d.
30.-4.-1941, datter af Benjamin
Steen. Parret har børnene: Ånna,
født d. 27.-1.-1976 og Peter,
født d. 29.-11.-1977.
J.S. overtog gården d. 10.-1.-1986 fra sin far Erik Svendsen. Nuværende ejer er 3.
generation på gården, som farfaderen købte i 1896. Gården er udflyttet fra byen efter
brand i 1878, den var tidligere fæstegård under Iselingen, og blev frikøbt i 1868.
Areal 19,7 ha., der er 2,1 ha. eng og forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1878 og moderniseret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald, svinestald og garage i 3 længer, som er under ombygning til svinestalde
samt maskinhus fra omkr. 1950. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer,
alle smågrise opfedes, desuden er der ca. 125 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder
er maltbyg, brødhvede, foderærter og sukkerroer. Der er 2 traktorer, plan- og tårnsi
loer samt korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RØDBJERGVEJ 12, NEBLE, 4750 LUNDBY, tlf. 53-781213.
VIGGO RASMUSSEN, gårdejer, født d. 3.-2.-1914, søn af Niels Rasmussen. V.R. har
børnene: Henry, Grete og Jørgen.
V.R. forpagtede gården i 1944 og overtog den senere fra sin far Niels Rasmussen, som
købte den i 1919.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført i 1976, det gamle stuehus er bevaret. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald begge ældre bygninger, men årtallet kendes ikke med sikker
hed, der er maskinhus fra omkr. 1960. Besætningen består af 2 årssøer, 1 årsammeko
og 3 kvier af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, suk
kerroer og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 etkornssåmaskine og 1 roeop
tager. Der drives lidt maskinstation fra gården.
RØRKÆRVEJ 32, "NØRREGÅRD", ØRSLEV, 4760 VORDINGBORG, tlf. 53-785278.
JØRGEN ELLERØD ANDERSEN, gårdejer, født d. 22.-2.-1943, søn af Edith og Her
man Ellerød Andersen, gift d. 5.-4.-1968 med Else-Marie Hansen, sygeplejerske, født
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29.-3.-1970.
J.E.A. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1967 fra
Harriet Olsen.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 15 ha., der er lejet 9 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1897 og moderniseret flere gange senest i 1986. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1975, ungdyr-/hestestald fra 1897 renoveret i 1978-88, lade fra
1897 senere renoveret, maskinhus/halmlade fra 1980 og 1986 samt udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer og 26 ungdyr af racen SDM, des
uden er der 1 følhoppe og 1 etårs hoppe af racen Frederiksborg. Planteproduktionens
saglsafgrøde er sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1 roeoptager og 1 grønthøster. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

SALLERUPGADE 30, "STENBÆK
GÅRDEN", SALLERUP, 4750
LUNDBY, tlf. 53-782310.
JØRGEN HANSEN, gårdejer,
født d. 28.-4.-1922, søn af Astrid
og Hans Rasmus Hansen, gift d.
14.-11.-1951 med Erna Hansen,
husmor, født d. 28.-12.-1928,
datter af Karen og Jens Hansen.
Parret har døtrene: Bente, født
d. 1.-8.-1953 og Birthe, født d.
14.-6.-1958.
J.H. har været på Lundby Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for D.L.F. Frø - Trefolium. Han overtog gården d. 1.-5.-1950 fra sin far Hans Rasmus Hansen. Nuværende
ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 4.365.000. Areal 105 ha., heraf tilkøbt 60 ha. Der er 1 ha. skov og
forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1889 og gennemrestaureret i 1950. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald begge fra 1889 ombyggede efter brand i 1933 og ændret til
kornmagasin m.m. i 1975, der er maskinhus fra 1975. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af sukkerroer, raps, græsfrø og korn. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Der er leveres
halm til Seas Halmværk.

SCT. CLEMENSVEJ 61A, "NORD
GÅRD", KASTRUP, 4760 VOR
DINGBORG, tlf. 53-770842.
PEDER VIKÆR OLSEN, gårdejer,
født d. 2.-4.-1934, søn af Sofie
og Jens Olsen, gift d. 7.-12.-1957
med Kirsten Olsen, medhjælpen
de hustru, født d. 19.-7.-1934,
datter af Hansigne og Christian
Olsen. Parret har sønnerne: Jens
Vikær, født d. 17.-5.-1958 og
Erik Peter, født d. 27.-7.-1960.
P.V.O. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra sin mor
Sofie Olsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 32 ha., der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine
stald og lade begge fra 1907 og maskinhus fra 1979. Besætningen består af 2 heste,
der drives hestepension på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsiloer samt korntørreri
med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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SCT. CLEMENSVEJ 75A, "KÆRGAARD", KASTRUP, 4760 VOR
DINGBORG, tlf. 53-772853.
KJELD BERTHRAM NIELSEN,
gårdejer, søn af Karen Marie og
Berthram Nielsen, gift d. 19.-7.—
1950 med Erna Vilhemmine Lar
sen, husmor, født d. 5.-11.-1918,
datter af Karen og Hans Chr.
Larsen. Parret har datten Eva
Karen, født d. 6.-2.-1951.
K.B.N. har været på Slangerup
Landbrugsskole. Han overtog gården d. 12.-10.-1945 fra Chr. Hansen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er noget mose.
Stuehuset er opført omkr. 1860 og restaureret i 1961. Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1901, svinestald og lade begge fra 1960, maskinhus fra 1968, foderhus fra
1950 og udendørs køresilo. Besætningen består af 1 pony. Planteproduktionens salgsaf
grøder er sukkerroer, byg, hvede, rug og raps. Der er 2 traktorer. Maskinstation bru
ges til lidt af markarbejdet.

SKALLERUPVEJ 24, "EGEBJERGGÅRD", SKALLERUP UDBY, 4760 VORDINGBORG,
tlf. 53-781017.
REGNAR STAVNSBJERG, gårdejer, født d. 20.-2.-1921, søn af Nielsigne og Sigurd A.
Stavnsbjerg, gift d. 26.-7.-1947 med Inger K. Larsen, født d. 14.-1.-1921, datter af
Astrid Kjær og Laurits Larsen. Parret har børnene: Torben, født d. 14.-1.-1950 og Su
sanne, født d. 2.-4.-1954.
R.S. forpagtede gården i 1957 og overtog den i 1960 fra sin far Sigurd A. Stavnsbjerg.
Ejendomsskyld 1.520.000. Areal 26 ha., der er 0,5 ha. mose. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1905 efter brand og moderniseret i 1982. Avlsbygningerne består
af kvægstald og svinestald begge fra 1870 og delvis moderniserede. Der er 1 traktor,
kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft.
SKOVGÅRDSVEJ 16, "SKOVGÅRD", UDBY, 4750 LUNDBY, tlf. 53-781102.
AKSEL OLSEN, gårdejer, født d. 9.-6.-1939, søn af Sigrid og Hans Olsen, gift d. 2.8.-1969 med Bodil Hansen, lærer, født d. 23.-1.-1949, datter af Harriet og Kristian
Hansen. Parret har børnene: Lars, født d. 16.-11.-1971 og Ane, født d. 13.-3.-1974.
A.O. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1968 fra Thor
vald Hansen.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 24 ha.
Gården er genopført efter brand i 1961. Stuehuset er opført i 1961, tilbygget og
moderniseret i 1976. Avlsbygningerne består af sostald moderniseret omkr. 1985,
slagtesvinestald fra 1973, maskinhus fra 1982 og gastæt silo. Gården drives med en
svineproduktion på 32 årssøer, der produceres ca. 600 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er sukkerroer og raps. Der er 1 traktor, halvpart i mejetærsker,
1 etkornsåmaskine, andel i roeoptager, halvpart i gyllevogn og anparter i vindmølle.
Maskinstation bruges til gødningsudkørsel.
SKOVGÅRDSVEJ 18, "SKOV
GÅRD", UDBY, 4750 LUNDBY,
tlf. 53- 781032.
AKSEL NIELSEN, gårdejer, født
d. 28.-3.-1916, søn af Ingeborg
og Alfred Nielsen, gift d. 10.-7.1948 med Annelise Jensen, født
d. 25.-2.-1928, datter af Agnes
og Emil Jensen. Parret har dat
teren Gitte, født d. 14.-9.-1959.
A.N. overtog gården d. 23.-3.1951 fra J. P. Albrechtsen.
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blev jorden frasolgt p.g.a. den nye motorvej.
Stuehuset er opført omkr. 1860. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald
begge fra omkr. 1860 samt halmlade/maskinhus fra 1983. Besætningen består af 2
rideheste. Der er 2 traktorer og tårnsilo. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

SNERTINGE MARKVEJ 9, SNERTINGE MARK, 4760 VORDING
BORG, tlf. 53-782727.
TORBEN LARSEN, gårdejer, født
d. 25.-8.-1949, søn af Mary og
Ejnar Larsen.
T.L. er styrmand. Han overtog
første halvdel af gården i 1978
og resten i 1987 fra sin forældre
Mary og Ejnar Larsen, faderen
købte gården i 1960.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal
12 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1987. Avlsbygningerne består af slagtesvinestald fra 1980, maskinhus/værksted fra 1990 og gylletank. Der er 1 traktor og 2 fodersiloer.
SNERTINGE MARKVEJ 73, "BAKKEGÅRDEN", OVER VINDINGE, 4760 VORDING
BORG, tlf. 53-782112.
POUL HEMMINGSEN, gårdejer, født d. 2.-10.-1943, søn af Anna og Poul Verner Hemmingsen, bor sammen med Liss Hastrup, bankassistent, født d. 2.-3.-1939.
P.H. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1972 fra sine
forældre Anna og Poul Verner Hemmingsen. Nuværende ejer er 3. generation på går
den, som morfaderen købte i slutningen af 1890'erne. Gården har formentligt tilhørt
"Lundbygård", den blev udstykket fra Hovedgården i byen i 1883, hvor sønnerne skulle
dele jorden, jorden er nu lagt sammen igen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal ca. 50 ha., heraf tilkøbt ca. 20 ha. Der er 8,6 ha.
mose og forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1883 og moderniseret flere gange senest i 1978/84. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald fra 1949 om- og tilbygget til svinestald i 1974, lade fra
1924, kornlager fra 1979/80, lade fra 1945 og maskinhus fra 1975. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på ca. 600 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
sukkerroer, hvede, maltbyg, foderærter, græsfrø og raps. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 etkornssåmaskine, 1 roeoptager, plan- og tårnsiloer samt korntørreri med
varm og kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SNERTINGEVEJ 24, "ROSEN
HOLM", SNERTINGE, 4750 LUND
BY, tlf. 53-781314.
EIGIL HANSEN, gårdejer, født
d. 8.-8.-1922, søn af Maren og
Karl Konrad Larsen, gift d. 5.11.-1955 med Elinor Hansen,
medhjælpende hustru, født d. 5.1.-1937, datter af Kirstine og
Carlo Hansen. Parret har børnene:
Sonja, født d. 5.-6.-1956, Tove,
født d. 15.-2.-1959 og Keld, født
d. 31.-12.-1966. E.H. overtog gården d. 1.-10.-1955.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 18,5 ha., heraf tilkøbt 13,5 ha. Der er 1,1 ha. mose og
0,55 ha. sø/mose.
Stuehuset er opført i 1965/66. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald
begge fra 1907 moderniseret og renoveret i 1955-56 samt maskinhus fra 1970. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, sukkerroer, frø, jordbær
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Maskinstation bruges til tærskning. På gården er ansat sæsonhjælp til jordbær og
hindbær.
SPANGSVEJ 3, "DYSSEGAARD",
GL. LUNDBY, 4750 LUNDBY,
tlf. 53-767575.
HARRY POUL PETERSEN, gård
ejer, født d. 18.-2.-1933, søn af
Anna og Frederik Petersen.
H.P.P. driver vognmandsforret
ning. Han overtog gården d. 15.2.-1986 fra Jonna Færgegård An
dersen.
Ejendomsskyld 1.540.000. Areal
24,3 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1900. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald
begge fra omkr. 1900 og moderniseret flere gange samt maskinhus fra 1988. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer, maltbyg, hvede og
foderærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsiloer samt korntørreri med varm
og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

SPANGSVEJ 44, "VINKELHOLM",
GRUMLØSE, 4750 LUNDBY, tlf.
53-781171.
REINHOLDT PEDERSEN, gård
ejer, født d. 20.-11.-1915, søn af
Julia og Johan Peder Pedersen,
gift d. 24.-5.-1946 med Edith
Sørensen, født d. 4.-2.-1920, dat
ter af Marie og Hans Peder Sø
rensen. Parret har børnene: Bir
git, født d. 2.-3.-1947 og Søren,
født d. 1.-9.-1950.
R.P. overtog gården d. 6.-5.-1947 fra Oskar Stage.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 30 ha., der er moseparcel i en gammel tørvemose.
Stuehuset er opført omkr. 1900. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald
begge moderniserede i 1955 samt hønsehus. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af sukkerroer, frø, korn, raps, rødkløver og græsfrø. Der er 1 trak
tor, 1 mejetærsker, plan- og tårnsiloer samt korntørreri med varm og kold luft. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.
SPANGSVEJ 45, "BINDEBJERGGAARD", GRUMLØSE, 4750
LUNDBY, tlf. 53-781136.
HELGE PETERSEN, gårdejer,
født d. 29.-6.-1940, søn af Marie
og Richardt Petersen, gift d.
12.- 2.-1983 med Judy Jensen,
kontorassistent, født d. 6.-2.-1949,
datter af Benthe og Jens Erik
Jensen.
H.P. har været på Lundby Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-8.-1980 fra sine forældre Marie og Richardt Petersen, faderen købte gården i
1936. Ejendomsskyld 2.320.000. Areal 41,8 ha., heraf tilkøbt 11,3 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1870. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og svine
stald alle fra omkr. 1870 og svinestald fra 1952. Gården drives med en svineproduk
tion på ca. 50 årssøer, der produceres 200 smågrise og ca. 700 slagtesvin årligt,
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desuden er der 2 heste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, hvede, byg og sukkerroer. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, anpart i roesåmaskine og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
H.P. ejer og driver også Grumløsevej 101, Grumløse, 4750 Lundby.
SPANGSVEJ 57, "BINDEBJERGHUS", GRUMLØSE, 4750 LUND
BY, tlf. 53-781223.
JOHANNES JENSEN, pensionist,
født d. 10.-2.-1905, søn af Birthe
og Chresten Jensen, gift d. 28.11.-1936 med Ellen Hansen, pen
sionist, født d. 24.-5.-1911, dat
ter af Maren og Hans Hansen.
Parret har børnene: Anni, født d.
27.-8.-1939 og Erling, født d.
16.-3.-1944.
Gården blev overtaget fra E.J.'s faster Rasmine Hansen. Gården blev bygget af far
moderen Sisse og fasteren Rasmine, som aftægtsbolig fra "Bindebjerggård".
Areal 2,8 ha., jorden er bortforpagtet til svigersønnen Herman Larsen, Løkkesholmvej
38, Grumløse.
Stuehuset er opført i 1907. Avlsbygningerne består af kvægstald, hestestald og
svinestald alle fra 1907.

SPANGSVEJ 82, "BR1NGSHØJ",
GRUMLØSE, 4750 LUNDBY, tlf.
53-781009.
JENS BRINGSHØJ ANDERSEN,
gårdejer, født d. 25.-12.-1950,
søn af Ella og Jacob Andersen,
gift d. 13.-7.-1974 med Lissi
Hansen, børnehaveklasseleder,
født d. 18.-9.-1949, datter af
Ellen og Ejlar Hansen. Parret
har børnene: Jeanet, født d. 9.4.-1975 og Jakob, født 9.-2.-1979.
J.B.A. overtog gården d. 12.-12.-1978 fra sin mor Ella Andersen. Det vides med sikker
hed, at nuværende ejer er 3. generation på gården, som farfaderen købte omkr. 1916.
Ejendomsskyld 1.660.000. Areal 28,5 ha.
Stuehuset er moderniseret flere gange senest i 1979-80. Avlsbygningerne består af 2
slagtesvinestalde, 1 sostald/redskabsrum og maskinhus. Gården drives med en svine
produktion på 10 årssøer, der produceres 2-300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, byg, hvede, engrapgræs, hvidkløver og raps. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 roeoptager, tårnsilo og korntørreri med kold luft. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
SPANGSVEJ 89, "DALGÅRD",
GRUMLØSE, 4750 LUNDBY, tlf.
53-781038.
BJARNE DALGÅRD HANSEN,
gårdejer, født d. 8.-1.-1953, søn
af Metha og Frede Dalgård Han
sen, gift d. 17.-6.-1989 med M.
Jensen, toldassistent, født d. 27.12.-1961, datter af Inge og Erik
Jensen.
B.D.H. har været på Høng Land
brugsskole og er medlem af Menighedsrådet i Udby. Han overtog gården d. 1.-1.-1988 fra sin forældre Metha og
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Frede Dalgård Hansen. Nuværende ejer er mindst 5. generation på gården, slægten kan
muligvis føres endnu længere tilbage.
Ejendomsskyld 2.620.000. Areal 43 ha., der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1862 og er under modernisering. Avlsbygningerne består af kvæg
stald genopført efter tordenbrand i 1933, svinestald fra 1976, maskinhus fra 1977 og
gastæt silo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 1.500 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, roer, frø og løg. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 løgsætter, 1 løgoptager, tårnsilo samt korn
tørreri med varm og kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
SPANGSVEJ 128, "SKJOLDBORG
GÅRD", UDBY, 4750 LUNDBY,
tlf. 53-781010.
IB STEEN ANDERSEN, gårdejer,
født d. 17.-5.-1929, søn af Eline
og Johannes Andersen.
I.S.A. har været på Lyngby Land
brugsskole. Han overtog gården i
1977 fra sine forældre Eline og
Johannes Andersen, faderen køb
te gården i 1927.
Ejendomsskyld 1.940.000. Areal
36 ha. Stuehuset er opført i 1868. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald
begge hovedsageligt opført i 1800 ombygget og moderniseret samt lade fra 1953. Går
den drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, sukkerroer og raps.
Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
SPANGSVEJ 150, "KROGGÅRD", UDBY, 4750 LUNDBY.
GUNNAR NIELSEN, gårdejer. Omtales under Svinøvestervej 20, 4750 Lundby.
G.N. overtog gården d. 11.-12.-1977 fra sin svigerfar Herluf Andersen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 28 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret flere gange senest i 1983. Avlsbygningerne
består af kvægstald fra 1890 ændret til korntørreri, svinestald fra 1890 renoveret i
1952 og lade fra 1890 ombygget i 1984. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af sukkerroer og korn. Der er plansilo og korntørreri med kold luft.
Maskinstation bruges til mejetærskning. Gården drives sammen med G.N.'s anden gård
"Skovstedgård", Svinøvestervej 20, Svinø, 4750 Lundby.

SPANGSVEJ 173, "LANGEMARKSGAARD", UDBY, 4750 LUNDBY, tlf. 53-781023.
HANS ERIK OLSEN, gårdejer, født d. 15.-5.-1935, søn af Sigrid og Hans Olsen, gift d.
31.-10.-1970 med Grethe Jensen, medhjælpende hustru, født d. 11.-11.-1941, datter af
Martha og Jacob Jensen. Parret har børnene: Bente, født d. 6.-10.-1971 og Lone, født
d. 27.-7.-1974.
H.E.O. har været på Sydsjællands Landbrugsskole, han er kirkeværge og medlem af
Udby Sogns Menighedsråd. Han overtog gården d. 1.-8.-1967 fra sine forældre Sigrid
og Hans Olsen. Det menes, at slægten kan føres tilbage til 1789, som fæstere på
gården. Gården blev købt fra Beldringe til arvefæste i 1883. Nuværende ejer er mindst
5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 29,2 ha., der er frasolgt 1,7 ha. og forpagtet 1,1 ha.
Stuehuset er opført omkr. 1750 og tilbygget i 1946. Avlsbygningerne består af 1 gam
mel længe med garage, kværnrum og branderum, 2 slagtesvinestalde fra 1960 og 1975,
længe med kornlager og tørreri samt maskinhus fra 1962. Gården drives med en slag
tesvineproduktion på 900 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer,
raps og korn. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, anpart i roeoptager, halvpart
i gyllevogn samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til udkørsel
af staldgødning.

-wSPANGSVEJ 184, "PERLEGAARD", UDBY, 4750 LUNDBY, tlf. 53-781088.
POUL CAPION, gårdejer, født d. 14.-10.-1926, søn af Marie og Jens Peter Rasmussen,
gift d. 12.-5.-1951 med Minna Fredslund-Hansen, medhjælpende hustru, født d. 16.4.-1925, datter af Ingeborg og Arne Fredslund-Hansen. Parret har børnene: Niels, født
d. 20.-4.-1952, Lisbeth, født d. 18.-9.-1953 og Mette, født d. 3.-7.-1961.
P.C. har været på Tune Landbrugsskole. Han forpagtede gården d. 1.-1.-1955, og over
tog den d. 1.-1.-1960 fra sine forældre Marie og Jens Peter Rasmussen. Nuværende
ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.280.000. Areal 19,4 ha., der er 1 ha. mose. Jorden er p.t. bort
forpagte!.
Stuehuset er opført i 1925. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald begge
fra 1798 og renoveret flere gange. Besætningen består af 4 rideheste, 1 vildsvineso
med 10 smågrise. Der er 1 traktor, plansilo og korntørreri med kold luft.

STENDALSVEJ 4, "STENDAL",
NEBLE, SVÆRDBORG, 4750 LUND
BY, tlf. 53-781068.
KARSTEN HANSEN, gårdejer,
født d. 11.-5.-1950, søn af Eila
og Hans Jørgen Hansen, gift d.
27.-3.-1976 med Karen Jørgen
sen, omsorgsassistent, født d.
27.-8.- 1949, datter af Poula og
Poul Jørgensen. Parret har bør
nene: Kristian, født d. 11.-8.-1976
og Kirsten, født d. 21.-11.-1980.
K.H. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-11.-1979 fra
Bjarne Rasmussen.
Ejendomskyld 2.430.000. Areal 41,031 ha., heraf tilkøbt 1,9 ha. Der er 2 ha. mose og
forpagtet ca. 4 ha.
Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af svinestald fra omkr. 1920 og
maskinhus/kornlade fra 1986. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af sukkerroer, hvede, byg, foderærter, raps og græsfrø. Der er 2 traktorer,
anpart i mejetærsker, 1 roeoptager, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt
anparter i vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
K.H. driver lidt maskinstation fra ejendommen.

STENDALSVEJ 36, RAVNEBAK
KEN, SVÆRDBORG, 4750 LUND
BY, tlf. 53-781131.
EJNER JOHANNES HANSEN,
gårdejer, født d. 2.-3.-1922, søn
af Martha og Hans Hansen, gift
d. 26.-4.-1952 med Rita Johannessen, født d. 10.-11.-1930,
datter af Kirstine og Hans Johannessen. Parret har børnene:
Kurt, født d. 30.-4.-1954, Gun
vor, født d. 20.-2.-1956 og Hans
Erik, født d. 8.-8.-1957.
E.J.H. overtog gården d. 1.-5.-1959 fra Peter Jensen.
Areal 2 ha., der er frasolgt 6,8 ha. Der er bortforpagtet 1 ha. til "Bregnebjerggård".
Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende moderniseret. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald begge fra omkr. 1900, hønsehus fra 1961, kyllingehus fra 1967
anvendes til lager og maskinhus fra 1961. Der er 1 traktor.

STRANDGAARDSVEJ, "STRANDGÅRDEN", BAKKEBØLLE, 4760 VORDINGBORG.
JENS QUISTGAARD, gårdejer, født d. 23.-4.-1919, søn af Lilli og Harald Quistgaard,
gift d. 12.-10.-1987 med Lisbeth Brams, arkitekt, datter af Olga og Ludvig Brams.
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Parret har børnene: Anders, født
d. 21.-2.-1943, Henriette, født d.
4.-7.-1956 og Mads, født d. 7.12.-1962.
Jens Quistgaard er arkitekt.
Stuehuset er opført i 1780'erne,
restaureret og tilbygget i 1912.
Avlsbygningerne består af kvæg
stald fra 1780'erne gennemrenoveret i 1969 bruges til atelier,
der er svinestald fra 1915. J.Q.
ejer også "Vigo" Millinge Sogn,
Faldsled på Fyn, "Vigo" er på 16,5 ha. og Igger hen som naturmark.
STRANDGAARDSVEJ 6, "DIERSDAL", BAKKEBØLLE, 4760 VOR
DINGBORG, tlf. 53-786468.
ESBEN ANDERSEN, gårdejer,
født d. 23.-11.-1952, søn af Else
og Ejgil Andersen, gift d.
2.-7.-1988 med Susanne Skaarup
Jeppesen, kontorassistent, født
d. 6.-6.-1956, datter af Birthe
og Harald Skaarup Jeppesen.
Parret har børnene: Kristian,
født d. 10.-5.-1987 og Mie, født
d. 28.-8.-1989. E.A. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.1.-1986 fra sin mor Else Andersen. Nuværende ejer er 9. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 34,4 ha., der er forpagtet 45 ha.
Stuehuset er opført i 1897 og restaureret i 1940'erne. Avlsbygningerne består af
kvægstald moderniseret i 1973, svinestalde fra 1930, 1950 og 1977, maskinhus fra 1979
og 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der produceres
ca. 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg
og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm luft.
Maskinstation bruges til roeoptagning.
STRANDGAARDSVEJ 8, "HOLBERGGÅRD", BAKKEBØLLE,
4760 VORDINGBORG, tlf. 53786372.
INGER PEDERSEN, gårdejer,
født d. 25.-3.-1924, datter af
Marie tte og Frederik Petersen,
gift d. 5.-12.-1948 med Georg
Pedersen, gårdejer, søn af Karen
Marie og Jens Peter Pedersen.
Parret har børnene: Bente, født
d. 19.-12.-1951, Preben, født d.
19.-1.-1957 og Herik, født d. 31.-12.-1963. G.P. døde i 1975.
Gården er overtaget d. 13.-5.-1961 fra Ove Høss.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 24,3 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha.
Stuehuset er opført i 1876 og gennemmoderniseret fra 1966-89. Avlsbygningerne be
står af kvægstald fra 1907 renoveret og ombygget til svinestald i 1979, svinestald fra
1908 renoveret i 1979, lade fra 1908 og maskinhus fra 1859 ombygget i 1982-83. Går
den drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der produceres ca. 700 smågrise og
14 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og maltbyg. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. Maskinstation bruges til halmpresning. På
gården er ansat 1 bestyrer Ove Pedersen, som driver gården sammen med Inger Pe
dersen.
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STUBYVEJ 40, NÆS, 4760 VOR
DINGBORG, tlf. 53-782132.
POUL HEMMINGSEN, gårdejer,
født d. 26.-9.-1939, søn af Else
og Gudmund Hemmingsen, gift d.
29.-12.-1964 med Bodil Larsen,
medhjælpende hustru, født d.
29.-3.-1944, datter af Karen og
Svend Åge Larsen. Parret har
børnene: Anne, født d. 13.-12.-1965,
Berit, født d. 17.-2.-1967 og
Tonny, født d. 31.-1.-1968.
P.H. overtog gården d. 11.-6.-1964 fra Hemming Hemmingsen. Nuværende ejer er 4.
generation på gården.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 12,2 ha., der er 1,5 ha. mose og forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1902, løbende restaureret og tilbygget i 1977. Avlsbygningerne
består af kostald fra 1902 udvidet i 1976, lade og maskinhus begge fra 1976. Gården
drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 80 ungdyr og 25 slagtekalve af racerne
RDM og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, byg og hvede. Der er
4 traktorer, 1 mejetærsker og 1 rendegraver. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet. En søn hjælper til på gården.
P.H. ejer og driver også "Vådesdal", Næsbyvej 48, Næs.
SVINNINGEVEJ 27, SVINNINGE, 4760 VORDINGBORG.
OVE RASMUSSEN, gårdejer. Omtales under Tinghøjvej 60, Sværdborg.
O.R. overtog gården i 1973 fra sin far Hans Rasmussen. Nuværende ejer er 3. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 19,9 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha.
Stuehuset er opført i 1903 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, lo og foderhus alle fra 1903, svinestald fra 1950, lader fra 1920 og 1954 samt
maskinhuse fra 1920 og 1954. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af sukkerroer, byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1
rendegraver.
O.R. ejer og driver også Tinghøjvej 60, Sværdborg.

SVINNINGEVEJ 53, "NØRREGAARD", SNERTINGE, 4760
VORDINGBORG, tlf. 53-782026.
PETER HANSEN, gårdejer, født
d. 7.-3.-1930, søn af Agnes og
Hans Hansen.
P.H. overtog gården i juli 1960
fra sine forældre Agnes og Hans
Hansen, faderen købte gården i
1923.
Ejendomsskyld 1.090.000. Areal
17 ha., jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1888 udflyttet fra Snertinge By efter brand. Avlsbygningerne
består af kvæg- og svinestald fra 1888 løbende moderniseret, svinestald fra 1921 og
maskinhus fra 1964. Der er 1 traktor, plansilo og anparter i vindmøllelaug.
SVINØVEJ 73, "NOERGÅRD", KOSTRÆDE, 4750 LUNDBY, tlf. 53-769052.
ALFRED OLSEN, gårdejer, født d. 30.-3.-1910, søn af Ane-Kirstine og Rasmus Peder
Olsen, gift d. 15.-6.-1940 med Mariane Hauskov Jacobsen, medhjælpende hustru, født
d. 15.-6.-1914, datter af Ane-Mathilde og Peder K. Jacobsen. Parret har sønnerne:
Jørgen, født d. 23.-6.-1941 og Karl, født d. 31.-1.-1944 død i 1986.
A.O. har været på Lundby Landbrugsskole og har været byrådsmedlem i Vordingborg.
Han overtog gården d. 1.-11.-1947 fra Sophus Dahlberg.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 25,3 ha.
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Stuehuset er opført i 1969 efter brand. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1970
opført efter brand og lade fra omkr. 1940. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af korn. Der er plansilo.
A.O. ejer også "Mosegård", Overdrevsvej 4, Køng. Gårderne drives af sønnen Jørgen
Hauskov Olsen sammen med hans 2 gårde, "Enghavegård", Næstvedvej 402, Køng Firgårde og "Norvang", Overdrevsvej 3, Køng.

SVINØVEJ 76, "HJORTEVANGGAARD", KOSTRÆDE, 4750 LUNDBY, tlf. 53-769087.
JØRGEN og PETER SØGAARD NIELSEN, gårdejere. J.S.N. er født d. 31.-5.-1934, søn
af Marie og Ejner Peter Nielsen, bor sammen med Margrete Boyer Søgaard, sekretær,
født d. 21.-7.-1945, datter af Magda Søgaard. Parret har børnene: Peter, født d.
21.-2.-1961, Helle, født d. 23.-11.-1963 og Jens, født d. 8.-11.-1966.
J.S.N. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården i 1969 fra Per Damkjær. Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 61 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha. Der er 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1670 og gennemrestaureret i 1980'erne. Avlsbygningerne består
af kvægstald fra 1970-78, løsdriftsstald fra 1976-77, svinestald ombygget til kalvestald
i 1980, lade og maskinhus begge fra omkr. 1975, gylletank og udendørs køresilo. Går
den drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og 100 ungdyr af racerne krydsninger
mellem Jersey og Norsk Kvæg. Desuden er der hundekennel med Labrador/Retriver.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, hvede, maltbyg, ærter og raps. Der
er 7 traktorer, 1 mejetærsker og 1 sneslynge. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet. På gården er ansat 1 landbrugsmedhjælper.
J.S.N. og P.S.N. ejer og driver også "Fjordvang", Ring Strand, Vordingborg Landevej
37, 4700 Næstved, Fladså Kommune.
SVINØVEJ 85, "EDENS HAVE",
4750 LUNDBY, tlf. 53-769560.
PALLE JENSEN, bolsmand, født
d. 27.-7.-1950, søn af Ruth og
Frede Jensen, gift d. 12.-5.-1973
med Kirsten Marquardt, projekt
leder, født d. 4.-5.-1954, datter
af Minna og Arne Marquardt. Par
ret har sønnerne: Michael og Ni
colai.
P.J. overtog gården d. 1.-1.-1986
fra sin far Frede Jensen.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 8 ha.
Stuehuset er restaureret i 1985-90. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, hvede
og ærter. Der er 1 traktor.
SVINØVEJ 97, "NØRREVANG",
SVINØ, 4750 LUNDBY, tlf. 53769232.
MOGENS LUDVIGSEN, gårdejer,
født d. 24.-4.-1924, søn af Frandsine og Lorin Ludvigsen, gift d.
28.-11.-1953 med Annie Johnsen,
medhjælpende hustru, født d. 3.3.-1931, datter af Carla og Al
fred Johnsen. Parret har sønner
ne: Bent, født d. 25.-7.-1955 og
Jørn, født d. 10.-6.-1959.
M.L. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1953 og overtog
den i 1964 fra sin far Lorin Ludvigsen.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 32 ha.
Stuehuset er opført i 1850, restaureret i 1976 og 1985. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald begge fra 1858, hestestald fra 1858 renoveret og ombygget til
svinestald i 1961, lade fra 1936 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en svine-
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produktion på 2 årssøer, der produceres ca. 35 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg, hvede, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, tårnsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til
skårlægning.

SVINØVE3 105, "NØDEH03GÅRD",
SVINØ, 4750 LUNDBY, tlf. 53769401.
B30RN PETERSEN, gårdejer,
født d. 21.-12.-1945, søn af Ma
rie og Poul Petersen. B.P. har
børnene: Tina, født d. 13.-4.-1970,
Susanne, født d. 9.-4.-1973 og
Claus, født d. 31.-12.-1975.
B.P. har været på Vejlby Land
brugsskole. Han overtog gården i
1977 fra sin far Poul Petersen.
Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1924.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 44 ha., der er forpagtet 15 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1957, svinestald
fra 1950, lade fra 1973, maskinhus fra 1964 og udendørs køresilo. Gården drives med
en alsidig produktion på 35 årskøer, 35 ungdyr og ca. 20 slagtekalve af racen SDM, og
15 årssøer, der produceres 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
sukkerroer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, 1 roesåmaskine, tårnsilo
og korntørreri med varm luft. På gården er ansat 1 fodermester.
SVINØVE3 120, "KRAPKILDEGÅRD", SVINØ BY, 4750 LUNDBY, tlf. 53-769215.
DAN KILDEGÅRD RASMUSSEN, gårdejer, født d. 13.-5.-1957, søn af Margit og 3ens
3acob Rasmussen.
D.K.R. driver lidt maskinstation, han har været på Lundby og Lyngby landbrugsskoler.
Han overtog gården d. 1.-5.-1982 fra sin far 3ens 3acob Rasmussen. Nuværende ejer
er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 38,8 ha., der er forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført i 1878. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1878 renoveret i
1978, maskinhus fra 1984, gastæt silo og gylletank. Gården drives med en svinepro
duktion på 20 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er sukkerroer, frø og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejtærsker, plansilo,
korntørreri med kold luft og part i Svinø Mølle.
D.K.R. driver også "Aunshøjgård", Svinøvej 138, 4750 Lundby.

SVINØVE3 143, "MUNKEH03GÅRD", 4750 LUNDBY.
AAGE HANSEN, gårdejer, født
d. 21.-8.-1914, søn af Marta og
3ohannes Peter Hansen, gift d.
16.-4.-1947 med Emmy Ingrid
Hansen, medhjælpende hustru,
født d. 22.-2.-1923, datter af
Karen Margrethe og Carl Chr.
Hansen. Parret har sønnerne:
Peter, født d. 14.-4.-1948 og
Ebbe, født d. 22.-4.-1950.
AA.H. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1964 fra Fre
derikke Hansen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.280.000. Areal 19,1 ha.
Stuehuset er opført i 1868, restaureret i 1928 og 1989. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1934, lade fra 1932 og maskinhus fra 1980. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af maltbyg. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
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JØRGEN BAGGER CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 15.-12.-1932, søn af Ingrid og An
dreas Bagger Christensen, gift d. 18.-7.-1961 med Anny Marie Jacobsen, medhjælpende
hustru, født d. 15.-6.-1938, datter af Ingeborg og Mads Jacobsen. Parret har børnene:
Helle, født d. 24.-3.-1964 og Steen, født d. 20.-5.-1966.
J.B.C. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1961 fra sin
far Andreas Bagger Christensen.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 52,3 ha., heraf tilkøbt 33 ha. Der er 15 ha. eng og
forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1880, restaureret i 1969 og 1980. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald begge fra 1940-45, lade fra 1900, maskinhus fra 1974 og uden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 16 årskøer og 20 ungdyr af
racerne RDM og SDM, desuden er der 3 årssøer, der produceres ca. 50 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, sukkerroer og frø. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker, plansilo og anpart i vindmølle. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.

SVINØVEJ 154, "LINDEHØJGÅRD",
SVINØ, 4750 LUNDBY, tlf. 53769214.
EBBE LIND HEMMINGSEN, gård
ejer, født d. 22.-10.-1946, søn af
Emmy og Einar Hemmingsen,
gift d. 26.-10.-1974 med Anny
Johannsen, medhjælpende hustru,
født d. 2.-12.-1945, datter af
Ingrid og Charles Johannsen.
Parret har datteren Sine, født d.
18.-3.-1974.
E.L.H. er elektronikmekaniker. Han overtog gården d. 1.-10.-1972 fra sin far Einar
Hemmingsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.610.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er 16 ha. eng, jorden
er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1876 og restareret i 1934-35. Avlsbygningerne består af kvæg
stald og svinestald begge fra 1900 renoveret og ombygget til svinestald i 1977, lade
fra 1908 og udendørs køresilo. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer,
der produceres ca. 500 smågrise. Der er 2 traktorer, tårnsilo, korntørreri med kold
luft og anpart i vindmølle. På gården er der indimellem ansat 1 skolebarn.
SVINØVESTERVEJ 20, "SKOVSTEDGÅRD", SVINØ, 4750 LUNDBY,
tlf. 53-769231.
GUNNAR NIELSEN, gårdejer,
født d. 22.-6.-1931, søn af Marie
og Hans Peter Nielsen, gift d.
6.-4.-1956 med Ruth Andersen,
medhjælpende hustru, født d.
3.-7.-1933, datter af Kristine og
Herluf Andersen. Parret har døtrene: Hanne, født d. 31.-10.1959 og Annette, født 13.-10.-1961.
G.N. er grisehandler. Han overtog gården d. 11.-12.-1970 fra Carla Petersen.
Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 29 ha., der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1802, restaureret i 1974 og 1987. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald begge fra 1802 renoveret og ombygget til svinestald i 1974 og
lade fra 1976. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 100 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, maltbyg, hvede, ærter og raps. Der
er 3 traktorer og plansilo. Maskinstation bruges til mejetærskning.
G.N. ejer og driver også "Kroggård", Spangsvej 150, Udby.
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JAN COLDING NIELSEN, gårdejer, født d. 24.-5.-1956, søn af Ruth og Arne Peter
Colding Nielsen, bor sammen med Annette Lund Pedersen, sygehjælper, født d. 20.-7.1957, datter af Kirsten og Hartmann Pedersen.
J.C.N. er landbrugsmedhjælper. Han overtog gården d. 1.-4.-1984 fra sin far Arne
Peter Colding Nielse. Nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 26,8 ha. Der er 8,3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1804, restaurert i 1960 og 1987. Avlsbygningerne består af kvæg
stald, svinestald og lade alle fra 1800-tallet, svinestalden er renoveret i 1985. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på ca. 100 stk. årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er sukkerroer, korn og ærter. Der er 2 traktorer, plansilo samt korntørreri
med varm og kold luft. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.

SVÆRDBORGVEJ 66, "ØAGERGAARD", SVÆRDBORG, 4750
LUNDBY, tlf. 53-767173.
MOGENS PETERSEN, gårdejer,
født d. 8.-8.-1934, søn af Petra
og Hans Peter Petersen, gift d.
10.-5.-1958 med Anne Lise (Lis)
Jeppesen, medhjælpende hustru,
født d. 7.-5.-1936, datter af Edit
og Olaf Jeppesen. Parret har bør
nene: Helle, født d. 25.-8.-1960,
Dorthe, født d. 29.-1.-1964,
Henrik, født d. 9.-10.-1965 og Morten, født d. 1.-8.-1973.
M.P. overtog gården i 1970 fra Anna Nielsen.
Ejendomsskyld 3.700.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 33,3 ha. Der er 3,3 ha. eng og
forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1962. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1965 genopført efter brand, kvægstald fra 1980, lade fra 1984 genopført efter
brand, maskinhus fra 1965 genopført efter brand og udbygget i 1986, gylletank og
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 110 årskøer, 60 ungdyr og
60 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 årsammekøer og 1 hest. Planteproduk
tionens saglsafgrøder er sukkerroer, byg og raps. Der er 5 traktorer, 1 gummiged,
tårnsilo og korntørreri med kold luft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
På gården er ansat 2 faste medhjælpere.
SØGÅRDSVEJ 5, SNERTINGE MARK, 4760 VORDINGBORG, tlf. 53-782215.
JØRGEN JESSEN, gårdejer/familieplejer, født d. 10.-10.-1952, søn af Else og Jes Jes
sen, gift d. 27.-11.-1989 med Anette Aabye Jensen, pædagog/familieplejer, født d.
25.-11.-1951, datter af Lise og Paul Aabye Jensen. Parret har børnene: Rikke, Jonas,
Linus, Simon og Sofie.
J.J. overtog gården i 1984 fra Swartzbak.
Areal ca. 3,3 ha.
Stuehuset er opført i 1919, restaureret i årene fra 1984-91. Avlsbygningerne består af
løsdriftsstald, lade og foderrum alle fra omkr. 1987. Besætningen består af 1 ko, 2 kal
ve, 2 heste, 3 får og høns. Der er 1 traktor. Gården har været drevet som landbrug
indtil 1991, nu vil man koncentrere sig om famileplejen og samtidig være selvfor
synende.
SØGÅRDSVEJ 10, "SØGÅRD", SNERTINGE MARK, 4760 VORDINGBORG, tlf. 53782578.
FINN HELT POULSEN, gårdejer, født d. 20.-11.-1948, søn af Inger og Carl Poulsen,
bor sammen med Rita Reib, født d. 8.-3.-1957, datter af Lilian og Daniel Reib. Parret
har børnene: Rasmus, født d. 8.-10.-1974, Christina, født d. 17.-12.-1979, Marie, født
d. 16.-11.-1984 og Morten, født d. 26.-3.-1986.
F.H.P. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården i maj 1974 fra Karen
Petersen.
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26,6 ha., der er forpagtet 9,5 ha.
"Søgård"s stuehus er opført i
1783, moderniseret flere gange
senest i 1980-88. Avlsbygninger
ne består af kvægstald moderni
seret, hestestald ombygget til
svinestald, svinestald ombygget i
1942 og lade fra omkr. 1942.
Gården drives med en svinepro
duktion på 10 årssøer, der produ
ceres ca. 150 smågrise årligt,
desuden er der 12 tyre af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, suk
kerroer og græsfrø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt korntørreri med
varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
SØNDERSKOVVEJ 34, FÆBY,
ØRSLEV, 4760 VORDINGBORG,
tlf. 53-785082.
GEORG JOHANNESSEN, gårdejer,
født d. 14.-6.-1916, søn af Ane
Kristine og Hans Johannessen,
gift d. 10.-8.-1947 med Irene
Jensigne Nielsen, født d. 1.-3.1924, datter af Maren og Georg
Nielsen. Parret har døtrene: Bir
git, født d. 23.-12.-1949 og Elly,
født d. 25.-8.-1953.
G.J. overtog gården i oktober 1962 fra sin far Hans Johannessen, som købte den i
1918.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 7 ha., der er 0,55 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1947. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930, hønsehuse
fra 1930'erne udbygget flere gange sidst i 1956 og maskinhus fra 1952. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der 2 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo. Maskinsta
tion bruges til lidt af markarbejdet.

SØNDERTOFTEN 13, ORNEBJERG, 4760 VORDINGBORG, tlf. 53-774634.
HANS LYNG PETERSEN, parcellist, født d. 1.-8.-1915, søn af Gerda og Laurids Peter
sen, gift d. 7.-10.-1938 med Mary Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 28.-1.-1914,
datter af Lisbeth og Anders Nielsen. Parret har datteren Tove, født d. 8.-11.-1940.
H.L.P. overtog gården d. 1.-10.-1938 fra Jens-Peter Nielsen.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 8 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret i 1954. Avlsbygningerne består af kvægstald
og svinestald begge fra 1906, trælade fra 1918 og maskinhus fra 1969. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn og sukkerroer. Der er 3 traktorer
og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
SØNDERTOFTEN 27, "KILDEHA
VE", ORNEBJERG, 4760 VOR
DINGBORG, tlf. 53-777102.
INGER-MARIE og BJARNE SØGAARD NIELSEN, gårdejere.
I.M.N. er født d. 31.-7.-1934, hun
har børnene: Bjarne, født d. 27.10.-1953 og Bettina, født d. 14.9.-1971.
Mor og søn overtog gården d.
30.-9.-1984 fra Karl-Äge Søren
sen.
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Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret omkr. 1978. Avlsbygningerne består af
kvægstald fra 1906 tilbygget i 1952, kvægstald fra 1976, lade fra 1953, maskinhus fra
1982 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 31 årskøer og 34
ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er sukkerroer. Der er 3
traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TINGHØJVEJ 31, "TINGHØJ
GÅRD", SVINNINGE, 4760 VOR
DINGBORG, tlf. 53-782252.
KURT FRIMANN, gårdejer, født
d. 19.-3.-1938, søn af Marie og
Christian Frimann, gift d. 6.-11.1971 med Kirsten Dunck, hushold
ningslærer, født d. 12.-11.-1940,
datter af Olga Katrine og Peder
Dunck. Parret har børnene: Jea
nette, født d. 9.-2.-1973, Jens
Christian, født d. 25.-10.-1975

og Niels, født d. 1.-7.-1979.
K.F. har været på Lundby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-12.-1970 fra
Jensine og Chr. Olsen.
Ejendomsskyld 2.940.000. Areal 54,3 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha. Der er 5,75 ha. mose og
forpagtet 39,6 ha.
Stuehuset er opført i 1870, restaureret flere gange senest fra 1972-87. Avlsbygninger
ne består af svinestald fra 1870 løbende renoveret samt lader fra 1834 og 1950. Besæt
ningen består af 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, raps, malt
byg og fremavlshvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt korntørreri
med varm og kold luft. Maskinstation bruges til roesåning.
TINGHØJVEJ 60, "ØSTERKJÆR", SVÆRDBORG, 4750 LUNDBY, tlf. 53-767242.
OVE RASMUSSEN, gårdejer, født d. 12.-5.-1943, søn af Astrid og Hans Rasmussen,
gift d. 23.-10.-1982 med Karis Pilkjær, lærerstuderende, født d. 14.-10.-1961, datter
af Gertrud Marie og Jens Pilkjær. Parret har børnene: Lise, født d. 20.-11.-1984 og
Kim, født d. 17.-1.-1987.
O.R. er civilbrandmand ved Vordingborg Brandvæsen. Han overtog gården i 1971 fra
Helga Jensen. Nuværende ejer er 2. generation på gården.
Ejendomsskyld 830.000 + jordtilkøb. Areal 12,2 ha., heraf tilkøbt 9,2 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1955 og 1974, lade og maskinhus begge fra 1954 samt foderhus fra 1923.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer, byg, hvede
og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver bg halmfyr.
O.R. ejer og driver også Svinningevej 27, Svinninge.

TOFTEGÅRDSVEJ 16,"DALGÅRD",
BAKKEBØLLE, 4760 VORDING
BORG, tlf. 53-786351.
ELLY HANSEN, gårdejer, født
d. 24.-4.-1927, datter af Jenny
og Peter Christensen, gift d.
21.-4.-1956 med Poul Hansen,
gårdejer, født d. 29.-1.-1919, søn
af Jensigne og Hans Fr. Hansen.
Parret har datteren Rona, født
d. 21.-10.-1960.
E.H. overtog gården d. 8.-1.-1982
fra sin far Peter Christensen.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1940. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald begge
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planteproduktion bestående af sukkerroer, hvede og byg. Der er 1 traktor, 1 roeop
tager og 1 topsnitter. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TOGÅRDSVEJ 8, "HOLMLEDS
GÅRD", KØNG, 4750 LUNDBY,
tlf. 53-769029.
FREDE JENSEN, gårdejer, født
d. 5.-8.-1922, søn af Frederikke
og Rasmus Jensen, gift d. 8.10.-1944 med Johanne Dyrløv,
medhjælpende hustru, født d.
24.- 7.-1923, datter af Anna og
Jens Dyrløv. Parret har børnene:
Elise, født d. 2.-3.-1946, Inger,
født d. 4.-6.-1947, Lene, født d.
17.-7.-1948, Karin, født d. 5.-10.-1949, Grete, født d. 24.-1.-1951, Rita, født d. 5.5.-1953, Rasmus, født d. 2.-6.-1956, Rikke, født d. 19.-4.-1958, Bente, født d. 16.-9.1961, Anders, født d. 11.-5.-1965 og Jakob, født d. 29.-7.-1966.
F.J. overtog gården d. 1.-4.-1950 fra sin far Rasmus Jensen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 36 ha., der er 1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1922. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald begge
fra omkr. 1800 og ombygget i 1952. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af sukkerroer, korn og raps. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til roesåning. Svigersønnen Jørgen Olsen, "Norvang", mejetærsker og tager roer op.
TOGÅRDSVEJ 9, "MALDYSSEGÅRD", SALLERUP, 4750 LUND
BY, tlf. 53-782320.
GERNER
SKOV-ANDERSEN,
gårdejer, født d. 17.-3.-1932, søn
af Elvira og Alfred Skov-Andersen, gift d. 28.-11.-1962 med
Annemarie Larsen, medhjælpende
hustru, født d. 17.-6.-1935, dat
ter af Solveig og Johannes Lar
sen. Parret har børnene: Lars,
født d. 26.-4.-1964, Kristian,
født d. 6.-7.-1965 og Helle, født d. 24.-10.-1967.
G.S.A. har været på Lyngby Landbrugsskole og er formand for Sydssjællands Landbo
forening. Han overtog gården d. 1.-7.-1972 fra sin far Alfred Skov-Andersen.
Ejendomsskyld 3.750.000. Areal 69,8 ha., heraf tilkøbt 35 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald
ombygget til svinestald i 1957-58 renoveret i 1976-79, svinestalde fra 1972 og 1976,
maskinhus fra 1973 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer,
der produceres ca. 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er suk
kerroer, hvidkløver, engrapgræs, ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker,
plan- og tårnsiloer, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 2 landbrugselever. Gården drives
sammen med G.S.A.' anden gård "Strandgård", Togårdsvej 13, 4750 Lundby.
TOGÅRDSVEJ 13, "STRANDGÅRD", SALLERUP, 4750 LUNDBY.
GERNER SKOV-ANDERSEN, gårdejer. Omtales under Togårdsvej 9, Sallerup, 4750
Lundby.
G.S.A. overtog gården d. 1.-7.-1972 fra Torvald Hansen.
Ejendomsskyld 1.940.000. Areal 41,3 ha., der er 11 ha. strandeng.
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1872 og restaureret i 1980. Avls
bygningerne består af kvægstald,
svinestald og lade alle fra 1800tallet. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående
af sukkerroer, markplanen er fæl
les med G.S.A.'s anden gård,
"Maldyssegård", Togårdsvej 9,
Sallerup, de 2 gårde drives sam
men.

TOGÅRDS VEJ 17, "SALSBJERG
GÅRD", SALLERUP, 4750 LUND
BY, tlf. 53-782331.
HEMMING MADSEN, gårdejer,
født d. 31.-1.-1940, søn af Else
og Olav Madsen, gift d. 22.-3.1967 med Grethe Iversen, amts
fuldmægtig, født d. 3.-2.-1943,
datter af Dagny og Hans Helge
Iversen. Parret har sønnerne: An
ders, født d. 13.-6.-1971, Søren,
født d. 15.-7.-1974 og Jens, født
d. 20.-3.-1986.
H.M. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1967 fra Sigurth Skadborg.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 60,2 ha., der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1900 ombygget i 1975 til løsdriftsstald, svinestald fra 1900 ombygget til ungkrea
turer i 1980, maskinhus fra 1977, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 59 årskøer, 80 ungdyr og 10 slagtekalve af racen Jersey, des
uden er der 11 Haflingerheste, heraf 4 avlshopper. Planteproduktionens salgsafgrøder
er sukkerroer og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 maskinmarkvandingsanlæg,
1 rendegraver og 1 bobeat. Maskinstation bruges til høstning af majs. På gården er
ansat 1-2 landbrugselever.

TRUDSHØJVEJ 15, "VESTERGÅRD", SKALLERUP, UDBY, 4760 VORDINGBORG, tlf.
53-781020.
OTTO CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 29.-3.-1942, søn af Ellen og Gunnar Chris
tensen, gift d. 1.-6.-1963 med Birgit Hansen, ekspeditrice, født d. 15.-11.-1940, datter
af Meta og Knud Hansen. Parret har datteren Anne Kristina, født d. 13.-4.-1968.
O.C. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 16.-3.-1965 fra Kragh.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 48,4 ha., heraf tilkøbt 16,1 ha. Der er forpagtet 71,5
ha.
Stuehuset er opført i 1916 efter brand moderniseret flere gange senest i 1982-83.
Avlsbygningerne består af kvægstald ombygget til drægtighedsstald i 1980 og 1983,
klima- og drægtighedsstald renoveret i 1979, svinestald renoveret og ombygget til
farestald i 1979, farestald renoveret i 1979, 2 klimastalde fra 1983 og 1985, slagtesvinestald fra 1978, maskinhuse fra 1957 og 1977, gastæt silo og gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der produceres ca. 2.000 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer, raps, maltbyg, hvede, foderærter
og halm. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, 1 etkornssåmaskine, 1 roe
optager, 1 kombisåmaskine, plansilo, korntørreri med kold luft og anpart i vindmølle,
desuden lejes der 1 Assentoft silo.
O.C. ejer og driver også "Højgård", Trudshøjvej 38, Skallerup, 4760 Vordingborg.
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TRUDSHØJVEJ 22, "TRUDSHØJGAARD", SKALLERUP, UDBY,
4760 VORDINGBORG, tlf. 53781109.
JAN EENBERG, gårdejer, født d.
16.-5.-1922, søn af Marie og Half
dan Eenberg, bor sammen med
Dagny Madsen, født d. 16.-9.1922.
J.E. har været på Lundby Land
brugsskole. Han overtog gården i
1969 fra sin mor Marie Eenberg,
det vides med sikkerhed at ejeren er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.990.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkr. 1845-50, moderniseret flere gange. Avlsbygningerne består
af kvægstald og svinestald begge ubenyttede og maskinhus fra 1950. Der er 2 trak
torer.

TRUDSHØJVEJ 38, "HØJGÅRD", SNERTINGE, SVÆRDBORG, 4760 VORDINGBORG.
OTTO CHRISTENSEN, gårdejer. Omtales under Trudshøjvej 15, 4760 Vordingborg.
O.C. overtog gården d. 1.-7.-1985 fra Arne Pedersen.
Ejendomsskyld 1.710.000. Areal 29,1 ha.
Stuehuset beboes af ejers fader, der er fodermesterbolig. Avlsbygningerne består af 4
længer med slagtesvinestalde renoveret i 1989 samt lade. Gården drives fra O.C.'s
anden gård "Vestergård", Trudshøjvej 15, Skallerup, 4760 Vordingborg.
UGLEDIGEVEJ 121, "ANNEXGAARD", ØRSLEV BY, 4760 VORDINGBORG, tlf. 53784148.
METTE BIELEFELDT, født d. 31.-10.-1954, datter af Bodil og Edward Sørensen, gift
d. 25.-10.-1981 med Jan Bielefeldt, født d. 22.-3.-1957, søn af Edel Marie og Ib Bielefeldt. Parret har børnene: Janni, født d. 23.-9.-1976, Steffen, født d. 27.-3.-1982 og
Theis, født d. 17.-4.-1989.
M.B. overtog gården fra Karsten Strang. Areal 0,28 ha.
Stuehuset er opført i 1901. Der drives et distributionsfirma på ejendommen, nabo
gården "Brydegård" blev tilkøbt i december 1988, den anvendes til lager. Annexgaards
historie er ført tilbage til 1782, den blev frikøbt i 1868 og flyttet ud fra byen i 1888
den var tidligere fæstegård under Udby Præstegård.

UGLEDIGEVEJ 187,
"KORSGAARD", ØRSLEV BY, 4760
VORDINGBORG, tlf. 53-785682.
EJNAR HANSEN, gårdejer, født
d. 25.-1.-1912, søn af Karen Ma
rie og Hans Peter Hansen, gift
d. 8.-2.-1938 med Nina Nielsen,
født d. 22.-4.-1918, datter af
Karen og Jens Christian Nielsen. Parret har børnene: Gunnar,
Anne Lise og Hans.
E.H. har været på Lundby
Landbrugsskole, han overtog gården i 1966 fra sine for ældre Karen Marie og Hans
Peter Hansen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, slægten vides med sikker
hed at have været fæstere tilbage til 1844, gården blev frikøbt i 1867 og udflyttet i
1798. Ejendomsskyld ca. 2.000.000. Areal 33,55 ha., der er 11,55 ha. mose. Jorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1872 og moderniseret flere gange. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald i 3 længer fra 1798 opført i kampesten og moderniseret flere
gange, 1 fritliggende svinehus og lade begge fra 1798. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 roeoptager, kornsilo og korntørreri med varm og kold luft.
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BIRGIT STRAND SØRENSEN og JØRGEN SØRENSEN, gårdejere.
B.S.S. er anlægsgartner, født d. 22.-10.-1944, datter af Grethe og Niels Frithjof
Strand, gift i 1970 med J.S., gårdejer, født d. 19.-8.-1932, søn af Kristine og Niels
Sørensen. Parret har sønnerne: Thorkil, født d. 18.-5.-1972 og Nils-Erik, født d.
2.-12.-1973.
J.S. har været på Malling Landbrugsskole, B.S.S. har været på Vilvorde Gartnerskole,
J.S. er formand for og B.S.S. er bestyrelsesmedlem i Biodynamiske Jordbruges Sam
virke. Parret overtog gården d. 1.-10.-1974 fra Filiz Bengtsson.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 8 ha., der er 1,5 ha. eng og forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og tilbygget i 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald
fra 1910, svinestald fra 1948 og lade fra 1980. Gården drives med en kvægproduktion
på 3 årskøer, 3 ungdyr og 3 slagtekalve af racen Jersey, desuden er der 24 dyr af
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, gulerødder og flere andre
grønsager. Der er 2 traktorer og 1 agtisol (fransk harve) bruges istedet for plov. På
gården er indimellem ansat 2 skolebørn til optagning af grønsager.

VIADUKTVEJ 3, "STORE MASNEDØGÅRD", MASNEDØ, 4760
VORDINGBORG, tlf. 53-771417.
ANDERS HOY, gårdejer, født d.
19.-2.-1957, søn af Birgitte og
Ole Hoy.
A.H. er medhjælper ved gartneri
og har været på Lyngby Land
brugsskole. Han overtog gården
d. 1.-12.-1986 fra sin far Ole
Hoy. Nuværende ejer er 3. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 40 ha., der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1800, restaureret i 1975 og 1985. Avlsbygningerne består af
kvægstald og svinestald begge fra 1927 og genopført efter brand samt lade fra 1927.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af sukkerroer, korn og frø.
Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til roeoptagning.

VIADUKTVEJ 19, "SØGÅRD", RING, 4760 VORDINGBORG.
POUL JENSEN, gårdejer. Omtales under Over Vindingevej 35, Snertinge, 4760 Vor
dingborg.
P.J. overtog gården i 1982 fra A. Andersen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 33 ha., der er 1 mergelgrav og lidt skov.
Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af lade fra
1956 samt pakke- og kølerum fra 1988. Gården drives sammen med P.J.'s anden gård
"Søndergård", Over Vindingevej 35, Snertinge.
VRÅVEJ 2, "KILDEVANG", OR
NEBJERG, 4760 VORDINGBORG.
ERIK DALBY, gårdejer. Omtales
under Ornebjergvej 60, Ornebjerg,
4760 Vordingborg.
E.D. overtog gården d. 30.-6.-1990
fra sin far Tage Dalby.
Ejendomsskyld 3.080.000. Areal
71,5 ha., der er 4,4 ha. skov og
mose.
Stuehuset er opført i 1880 og lø
bende restaureret. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald og svinestald begge fra 1880 og løbende restaureret, lade
og maskinhus begge fra 1938 samt foderhus. Gården drives udelukkende med plante-
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produktion bestående af sukkerroer, byg, hvede, ærter, rug og frøgræs. Der er 2
traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
E.D. ejer og driver også "Petersdal", Ornebjergvej 60, Ornebjerg, 4760 Vordingborg.

VRÅVEJ 37, "SØGÅRD", ORNE
BJERG, 4760 VORDINGBORG,
tlf. 53-772829.
ERHARDT og HENNING RASMUS
SEN, gårdejere.
E.R. født d. 28.-8.-1929, søn af
Olga og Rasmus Rasmussen, gift
d. 25.-11.-1958 med Birgit Peter
sen, medhjælpende hustru, født
d. 25.-12.-1934, datter af Erna
og Karl Petersen. Parret har søn
nen Henning, født d. 22.-9.-1959,
gift d. 20.-6.-1987 med Hanne Mortensen, født d. 17.-10.-1961. Parret har datteren
Majken, født d. 22.-7.-1989.
H.R. har været på Lundby og Lyngby landbrugsskoler. E.R. overtog gården d. l.-l.1969 fra sin far Rasmus Rasmussen. Nuværende ejere er 3. og 4. generation.
Ejendomsskyld 1.280.000. Areal 26,9 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha. Der er 6,6 ha. eng og
mose og forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1890, restaureret i 1969 og 1980. Avlsbygningerne består af
kvægstald og lade begge fra 1976 samt maskinhus fra 1977. Gården drives med en
kvægproduktion på 30 årskøer, 30 ungdyr og 8 slagtekalve af racerne SDM og RDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er sukkerroer og korn. Der er 3 traktorer og tårn
silo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

ØRSLEVVEJ 141, "ØSTERGAARD", ØRSLEV, 4760 VORDINGBORG, tlf. 53-785193.
NIELS DEHN HANSEN, gårdejer, født d. 11.-6.-1946, søn af Gudrun og Poul Hansen,
gift d. 26.-6.-1970 med Elsebeth Hansen, økonomaassistent, født d. 15.-3.-1947, datter
af Anna og Vagn Hansen. Parret har børnene: Carsten, født d. 30.-6.-1972 og Helle,
født d. 8.-12.-1974.
N.D.H. overtog gården d. 1.-4.-1979 fra Peter Larsen. N.D.H. købte "Rørbækgård" i
1970, denne gård er nu lagt ind under "Østergaard", der tidligere var fæstegård under
Iselingen, "Østergaard" blev frikøbt i 1866, den er udflyttet efter brand i 1881.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 17 ha. Der er 7 ha. mose og for
pagtet 50 ha.
Stuehuset er opført i 1881, moderniseret flere gange senest i 1979/80. Avlsbygnin
gerne består af kvægstald og svinestald begge fra 1881 ombygget og moderniseret til
slagtesvinestalde i 1979, maskinhus fra 1980 og gylletank. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på ca. 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, hvede, frernavlsbyg og sukkerroer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 enkornssåmaskine, 1 roeoptager, plan- og tårnsiloer, korntørreri med varm og kold luft samt
andel i vindmølle. Man anvender ingen fremmed arbejdskraft.
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Strandvejen
Strædet
Størlingevej
Sølperupvej
Torupvej
Tulvej
Tågeskov Overdrev
V. Egesborgvej
Viaduktvej
Vindsmindevej
Vordingborg Landevej
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Register for
HOLMEGÅRD KOMMUNE.
Bomosevej
Bækgårdsvej
Dystedvej
Enghaven
Gambakkevej
Gødstrup Bygade
Gødstrupvej
Hovkrog
Kalbygårdsvej
Kalbyvej
Kalkerupvej
Klokkergårdsvej
Krags Krog
Krømlingevej
Landevejen
Loddervej
Lundebakkevej
Møllevej
Nr. Tvedevej
Næstvedvej
Ravnsbjergvej
Sandvej
Skovvej
Stationsvej
Stendyssevej
Stenskovvej
Søledsvej
Sørupvej
Toksværd Bygade
Villa Galinavej
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Register for
LANGEBÆK KOMMUNE.
Bakkehøjvej
Balledammen
Balle Strandvej
Ballevej
Bygaden
Enemarksvej
Engmarken
GI. Præsteøvej
GI. Vordingborgvej
Guldhøjvej
Hestehavevej
Hestetoften
Hovvejen
Hulvejen
Højmarken
Oungshovedvej
Kalhave Mark
kalhavevej
Kindvigvej
Kirkevejen
Kohavevej
Langebæk Gade
Lars Hansvej
Lekkende Mark
Lekkendevej
Lillebyvej
Lilliendalsvej
Lydehøjvej
Markskellet
Mernvej
Mølletoften
Nordvej
Nylukkevej
Ny Vordingborgvej
Petersværftvej
Pilegårdsvej
Pilevej
Plovvej
Præstetoften
Præstøvej
Rødsbjergvej
Røstofte Mark
Røstofte Skovvej
Røstoftevej
Sagebyvej
Sandvig Kohave
Sandvigvej
Skalsbyvej
Skovbækvej
Skovhuse Gade
Skovlinien
Skovmarksvej
Skovstræde
Smedevej
Stampebakkevej
Stensby Linie
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139
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153

Stensby Mark
Stensbyvej
Stivænget
Stårbyvej
Søen
Tolstrupvej
Trekanten
Tågebyvej
Udsigten
Vallebovej
Vandhavevej
Vestenbækvej
Vestervej
Viemose Gade
Vordingborgvej
Ørslevvej
Øster Egesborgvej
Østergade
Østergårdstræde
Østerskovvej
Ålykkevej

153154156156157158159160161 161 161 162162163165166167167168169169-

154
156
157
158
159

161

162

163
165
166
167
169
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NÆSTVED KOMMUNE.
Bakke mose vej
Baunevej
Bistrupgade
Bistrupvej
Bjergvej
Blegebjergvej
Borupvej
Brøndagervej
Enghavevej
Eskemosevej
Evensvej
Fensmarkvej
Fodbygade
Georgsvej
Gerdrupvej
Guderupvej
Harrested Skovvej
Hautvej
Havnskovvej
Havrebjergvej
Holmevej
Jenstrupvej
Kappelgårde
Karrebækvej
Kohavevej
Kyse Bygade
Kyse Markvej
Kyse Overdrevsvej
Køberupvej
Køgevej
Ladbyvej
Ladby Longvej
Langetoftevej
LI. Vallensvedvej
Lovvej
Lund Møllevej
Lundvej
Marvedevej
Menstrup Bygade
Menstrupvej
Møllevænget
Oppermannsvej
Ottegårdsvej
Peæstelundsvej
Rettestrupvej
Saltsø Skovvænge
Saltøvej
Skolevej
Skovmøllevej
Skydebanevej
Skælskørvej
Slagelsevej
Sorøvej
Spjellerup Bygade
Spjellerupvej
Strandbakken
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196

199
200
201
203
204

Stubberupvej
Søndergade
Sønderhavevej
Søndervej
Teglværksvej
Toftegårdsvej
Tornemarksvej
Troldebjergvej
Tåstrupvej
Vasebrovej
Vestervej
Øllerupvej
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Register for

præstø
Abildhøj vej
Ambæk Mark
Beldringevej
Bæk
Bøgebjergvej
Baarse Nakke
Duevangen
Dyrlevvej
Egebjergvej
Enghavevej
Faksevej
Fudlsangvej
Hastrupvej
Hovedvejen
Jungshovedvej
Kildegårdsvej
Kragevigvej
Lillemarksvej
Lundbyvej
Lydehøjvej
Mønvej
Neblevej
Nilhøjvej
Næstvedvej
Pilehøjvej
Rekkendevej
Risbyvej
Ronesbanke
Skovgårdsvej
Skovhusevej
Smidstrupvej
Sneserevej
Svanegårdsvej
Søvej
Teglstrupvej
Ugledigevej
Vesterskovvej
Ådalsvej
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Kommune.
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RØNNEDE KOMMUNE.
Agerstedvej
Atterupvej
Birkegårdsvej
Birkelunden
Borupvej
Børstedvej
Egedevej
Heeringvej
Hestehavevej
Hulhøjvej
Højen
Høsten Teglværksvej
Høstenvej
Jenstrupvej
Jyderupvej
Karisevej
Krogvænget
Kæderupvej
Leestrup Skovvej
Leestrupvej
Lergårdsvej
Møllevej
Olstrupvej
Rodegårdsvej
Saksholmvej
Skovholmvej
Slettehavevej
Snedkærgårdsvej
Starhøjvej
Terslev Overdrevsvej
Tingerupvej
Tågerupvej
Vestervangen
Vordingborgvej
Østerskovvej
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-M5Register for
STEVNS KOMMUNE.

Arnøje Bygade
Arnøjevej
Barup Bygade
Barupvejen
Bjælkerupvej
Branddamsvej
Bredeløkkevej
Byenden
Bygaden
Bækkemosevej
Dyssevej
Elverhøjvej
Erikstrup Mark
Esagervej
Espegårdsvej
Espekærvej
Espemosevej
Godthåbsvej
Gydevej
Hellestedvej
Hesteskovvej
Holmen
Holtug Linievej
Holtug Mosevej
Holtug Strandvej
Humlemosevej
Hærvejen
Højerupvej
Højstrupvej
Kappelvej
Kildegårdsvej
Kirkelodderne
Kirkeskovvej
Korsnæbsvej
Langemarksvej
Lejerstoftevej
Leret
Lundeledsvej
Lund Gade
Lyderslev Bygade
Maglebyvej
Maglehøjvej
Mindehøjvej
Morreskovvej
Møllekærvej
Orehøjvej
Rengevej
Rødvigvej
Sibirien
Sigerslevvej
Skørpinge Mark
Skørpingevej
Slågårdsvej
Smedegade
Storemarksvej
Tomsgårdsvej
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Tornebjergvej
T rommeslagervej
Tåstrupvej
Vandrigsvej
Vejs Ende
Ærtebjergvej
Østergårdsvej
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Register for
SUSÅ KOMMUNE.

Assendrupvej
Birkevangen
Broholmsvej
Broksøvej
Buskevej
Bækgårdsvej
Bøgeskovvej
Dalgårdsvej
Ellekærvej
Engelstoftevej
Fensmarkvej
Granskiftet
Guldagervej
Herluflille Møllevej
Hjelmsølillevej
Hjulebækvej
Holmager
Hovvej
Hæggerupvej
Kagstrupvej
Kildebovej
Kirkevej
Klintemarksvej
Kragebjergvej
Krogsøvej
Lenegårdsvej
Lille Aversivej
Møllebækvej
Nederlandsvej
Nymøllevej
Nyvej
Næsbyvej
Næstvedvej
Nødholmsvej
Nørregårdsvej
Nåbyvej
Orupvej
Petershøjvej
Pilagervej
Præstestræde
Pøllegårdsvej
Ravnevej
Ravnstrupvej
Råsøvej
Sandbyvej
Skelbyvej
Skovgårdsvej
Skovvangsvej
Skovvej
Skyttemarksvej
Sorøvej
Sprangelsevej
Stenholmsvej
Stenpladsvej
Thygesensvej
Timannsvej
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339339- 341
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342- 347
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348348- 349
329- 350
350350- 351
351351- 352
352352-

Tornelundsvej
Tornvej
Torpe Mosevej
Torpevej
Trælløse Bygade
Trælløsevej
Tvedevej
Tybjerglillevej
Tybjergvej
Tyvelsevej
Valmosevej
Vandtårnvej
Vejlemosevej
Vinderuphøjvej
Vinderupvej
Vrangstrupvej
Ølsevej
Åbovej
Ålehusvej
Åsø Bygade
Åsø Mosevej
Åsøvej
Åvej
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VORDINGBORG KOMMUNE.
Ambjergvej
Avnøvej
Bakkebøllevej
Bakkedalsvej
Belselundvej
Dalkærvej
Dybsøvejen
Dyssemosevej
Ellerødvej
Fladagervej
Fragevej
Fæbyvej
Grethebjergvej
Grumløsevej
Græsbjergvej
Hanebjergvej
Hasbjergvej
Hjaltetvej
Hovvejen
Højgårdsvej
kalvehavevej
Kastrupvej
Kohavevej
Koholtevej
Kornhøjvej
Kostræde Byvej
Kærvej
Københavnsvej
Køng Kirkevej
Landbrugsskolevej
Langedvej
Lergravvej
Lillevangsvej
Lundbyvej
Løkkesholmsvej
Manglekærvej
Mertehøjvej
Milehøjvej
Mosegårdsvej
Munksgårdsvej
Mønsvej
Nygårdshave
Nyraad Skovstræde
Næsbyvej
Næstvedvej
Orebyvej
Ornebjergvej
Overdrevsvej
Over Vindingevej
Pasmergårdsvej
Remkoldevej
Rismosevej
Rynkebjerg
Rødbjergvej
Rørkærvej
Sallerupgade
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412
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Set. Clemenstgade
Skallerupvej
Skovgårdsvej
Snertinge Markvej
Snertingevej
Spangsvej
Stendalsvej
Strandgaardsvej
Stubyvej
Svinningevej
Svinøvej
Svinøvestervej
Sværdborgvej
Søgårdsvej
Sønderskovvej
Søndertoften
Tinghøjvej
Toftegårdsvej
Togårdsvej
Trudshøjvej
Ugledigevej
Vester Vråvej
Viaduktvej
Vråvej
Ørslevvej
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